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تعارض منافع در صنعت دارو بیداد می کند
عباس زاده مشکینی : ابهامات بحث 

تجمع و اعتراض قانونی رفع شود
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معاون شهردار تهران:  کرایه تاکسی 
باید واقعی شود
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موسیقی نواحی قدمتی به 
بلندای حضور هویت بخش اقوام 

ایران کهن دارد
7

وزیر کشور:  ۵۰ دستگاه ماشین آالت راه 
سازی به شهرداری های کشور واگذار شد

کنعانی در نشست خبری: متاسفانه شاهد 
رفتار عجوالنه و غیر سازنده از سوی 

کشورهای اروپایی هستیم

2

برای بازار ارز در زمینه عرضه و 

مصارف نگرانی وجود ندارد
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 کی روش: فکر دیگران برایم 
مهم نیست

6

استان ها 5

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی: 
سیاست دانشگاه آزاد توسعه رشته های مهارتی و 

خلق ثروت است
 رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی آذربایجان شــرقی بــا بیــان این کــه 
امــروز خانواده هــا از دانشــگاه آزاد مــدرک تحصیلــی نمی خواهنــد 
بلکــه تضمینــی بــرای آینــده فرزندان شــان می خواهنــد، گفــت: 
سیاســت دانشــگاه توســعه رشــته های مهارتــی و خلــق ثــروت اســت.... 8 2

ــا توجــه  ــت: ب ــس گف ــردم مشــکین شــهر در مجل ــده م نماین
ــه  ــی دارای آیین نام ــراض قانون ــع و اعت ــث تجم ــه بح ــه اینک ب
ــث  ــن بح ــات ای ــت ابهام ــذا الزم اس ــت ل ــوب اس ــی مص اجرای

ــع شــود..... رف

عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل   
کشور از ریاست جمهوری درخواست 
مشکات  به  رسیدگی  با  تا  کرد 
آن ها  حل  برای  کتابداران  معیشتی 

اقدام کند.
کتاب  روز  بزرگداشت  ملی  آیین   
حضور  با  کتابدار  و  کتابخوانی  و 
سیدابراهیم رئیسی ریاست جمهوری، 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
احمدوند  یاسر  اسامی،  ارشاد  و 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاون 
رمضانی  علی  اسامی،  ارشاد  و 
و  کتاب  خانه  موسسه  مدیرعامل 
ادبیات ایران، مهدی رمضانی دبیرکل 
کشور،  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
تعدادی از اعضای فراکسیون فرهنگی 
مجلس و جمعی از کتابداران  در تاالر 

وحدت برگزار شد. 
تبدیل  ایده  اینکه  اعام  با  رمضانی 
در  اجتماعی  پایگاه  به  کتابخانه 
دست  در  کشورها  دیگر  مانند  ایران 
اجراست. با توجه به »سند چشم انداز 
این  اساس  بر   »۱۴۰۴ افق  در  نهاد 
در  عمومی  کتابخانه های  نهاد  سند، 
است  فرهنگی  سازمانی   ۱۴۰۴ سال 
آگاهی بخشی  و  اطاع رسانی  بر  که 

جامعه تاثیر دارد.
عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
تعداد  نظر  از  اینکه  اعام  با  کشور 
اسام  جهان  در  ایران  کتابخانه، 
باور  به  داد:  ادامه  دارد،  را  اول  رتبه 
تک  کتابخانه  عصر  سیاست گذاران 
شده  نزدیک  خود  پایان  به   ساحتی 

نیازهای  همراه  باید  کتابخانه ها  و 
اجتماعی مردم حرکت کنند.

عدالت  به  رسیدن  اینکه  اعام  با  او 
رویکرد  در  مهم  مسائل  از  اجتماعی 
گفت:  است،  کتابخانه ها  به  جدی 
کتابخانه ها باید به باشگاهی اجتماعی 
بسیاری  در  تا  شده  تبدیل  فرهنگی 
به  توجه  با  اجتماعی  مسائل  از 
کنند.  نقش آفرینی  ظرفیت های خود 
توجه به نقش برجسته کتابخانه های 
و  طبیعی  بحران های  در  عمومی 
این  آفرینی  نقش  نیز  و  اجتماعی 
اجتماعی  نهاد در کاهش آسیب های 

ضروری است.
کتابداران با مشکات معیشتی جدی 

مواجه هستند
نهاد  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی 
کتابدار   ۷۵۰۰ عمومی  کتابخانه های 
بیان  دارد،  عضو  میلیون  چند  و 
در  جمهوری  ریاست  حضور  کرد: 
و  کتاب  روز  بزرگداشت  ملی  آیین 
دهنده  نشان  کتابدار  و  کتابخوانی 
توجه به این موضوع است. به همین 
پروژه های  تکمیل  درخواست  دلیل 
برای  استان ها  مرکزی  کتابخانه های 
هر  فرهنگی  شاخص های  ارتقاء 
منطقه و توسعه  کتابخانه های سیار و 

روستایی را دارم.
عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
کشور با تاکید بر نقش کتابداران در 
فعالیت کتابخانه های عمومی، توضیح 
مشکات  با  بنده  همکاران  داد: 
با  هستند.  مواجه  جدی  معیشتی 

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اینکه  وجود 
اسامی همواره این مسائل را پیگیری 
کرده است، اما در این محفل صمیمی 
ویژه  دستور  با  تا  می کنم  درخواست 
معیشتی  مشکات  جمهوری  ریاست 
کتابخانه ها  تا  شود  حل  کتابداران 
فرهنگی  پایگاه  عنوان  به  بتوانند 

فعالیت کنند.
جهان  و  منطقه  در  اول  رتبه  ایران 

اسام را دارد
محمدرضا هراتی با بیان اینکه مردم 
کتابخوان  القائات  برخی  خاف 
اول  رتبه  ایران  داد:  ادامه  هستند 
رتبه  و  اسام  جهان  و  منطقه  در 
شاخص های  لحاظ  به  آسیا  چهارم 
کتابخانه های  افتتاح  کتابخانه ای، 
استان ها،  مراکز  از  برخی  در  مرکزی 
گسترش  سیار،  کتابخانه های  توسعه 
و ارتقای خدمات برای اقشار مختلف 
 ... و  گروه های خاص  ویژه  به  جامعه 
کنار  در  قطعا  حال  این  با  دارد.  را 
در  درازی  راه  شده  پیموده  مسیر 
بیشتری  تاش  باید  داریم.  پیش 
مطلوب  وضعیت  به  تا  داشته باشیم 

برسیم.
ترویج  و  ها  کتابخانه  توسعه  معاون 
های  کتابخانه  نهاد  کتابخوانی 
این  در  داد:  ادامه  کشور  عمومی 
در  ما  همیاران  و  همکاران  مراسم 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
تقدیر  بخش   ۳۳ و  سرفصل   ۱۱ در 
پی  در  انتخاب  این  شد.  خواهند 
شده  انجام  کارشناسی  کار  ساعت ها 

مورد  انتخاب ها  در  عدالت  و  دقت  و 
توجه قرار گرفته است. پس از تشکیل 
ادارات  در  تخصصی  کارگروه های 
مختلف، پرونده ها از داده های مختلف 
سامانه  از  اعم  نهاد  سامانه های  در 
سامانه  فرهنگی  سامانه  مدیریت 
عملکرد  شد.  گردآوری  آموزش 
کتابخانه ای و فرهنگی به همراه نقطه 
مختلف  حوزه های  در  استان  نظرات 
در  پرونده ها  نهایت  در  و  شد  اعمال 
کمیته انتخاب نفرات برتر که با حکم 
دبیرکل محترم منصوب شدند، مورد 

بررسی قرار گرفت.
و  انتخاب  سطوح  به  اشاره  با  وی 
امسال  گفت:  جاری،  سال  در  تقدیر 
خیرین  سطح  سه  در  برگزیدگان 
انجمن های  حقوقی،  و  حقیقی 
اعضای  و  شهرستان ها  و  استان ها 
شدند.  تقدیر  و  معرفی  کتابخانه ها 
کتابخانه  حوزه   ۵ جاری  سال  در 
خدمات  ارائه  حوزه  در  برتر 
فراکتابخانه ای،کتابخانه برتر در حوزه 
کتابخانه  ناشنوایان،  به  خدمات  ارائه 
کتابخانه  اعضا،  نظر  از  برتر  نهادی 
کارگاه های  برگزاری  در  منتخب 
خطی  نسخ  برتر  کتابدار  و  آموزشی 
قرار  تقدیر  مورد  بار  نخستین  برای 
دو  همچون  این،  بر  عاوه  می گیرند. 
حوزه های  در  برترین ها  گذشته  سال 
گروهی،  کار  نظر  از  برتر  کتابخانه 
کتابخانه  برتر از نظر خدمات تحویل 
ارائه  حوزه  در  برتر  کتابدار  کتاب، 
خدمات مرجع مجازی، کتابخانه برتر 
ادبی  محفل  دبیر  مجازی،  فضای  در 
خواهند  معرفی  نیز  فرهنگی  رابط  و 
همانند  تقدیر  حوزه های  سایر  شد. 
مسئوالن  و  کتابداران  سنوات،  روال 
مشارکتی،  و  نهادی  کتابخانه های 
خدمتگزار،  عضو،  برتر،  کتابخوانان 
و  فهرست نویس  پیشکسوت، 
گروه های خاص، کتابدار برتر در ارائه 
های  گروه  و  ناشنوایان  به  خدمات 

خاص و... خواهد بود.
کل  ادارات  در  کرد:  اضافه  هراتی 
گزینه  بررسی  پی  در  نیز  استانی 
های حائز شرایط کمیته های انتخاب 
مجموع  در  کشور  سراسر  در  استانی 
۶۰۰ نفر به عنوان برترین ها در ۱۳ 
بخش تقدیر خواهند شد. از این تعداد 
قریب به ۱۶ مورد انجمن ها و خیرین 
اعضای  از  نیز  درصد  به ۲۵  قریب  و 

کتابخوان هستند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی: مشکالت معیشتی کتابداران را جدی بگیرید
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اسالمی: تحریم ، موجب شکل گیری تحقیقات 
صنعتی دفاعی در کشور شد

کیومرث سرمدی واله در نشست علنی مجلس :

تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:   وزیر 
سند آمایش سرزمینی این وزارتخانه در 
آموزش  اجتماعی،  اقتصادی،  حوزه های 
فنی و حرفه ای و عدالت هم سو با اسناد 
اباغی  سیاست های  و  نظام  باالدستی 

مقام معظم رهبری تدوین می شود.
نشست  در  مرتضوی«  صولت  »سید 
هم اندیشی با اعضای کمیسیون اجتماعی 
از  تقدیر  با  اسامی،  شورای  مجلس 
همراهی ویژه مجلس شورای اسامی در 
زمینه اجرای طرح های عدالت محور دولت 
مردمی، اظهار کرد:   هدایتگری مجلس به 
تسریع در خدمت رسانی و تحقق اهداف 

نظام اسامی کمک می کند.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تشکیل 
تیم های اندیشه ورز در بدنه وزارت تعاون، 
چالش  حل  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
زیرمجموعه  شرکت های  و  صندوق ها 
بدون همراهی الیه های مختلف حاکمیت 
محقق  مجلس  نظارتی  نقش  ایفای  و 

نمی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وابستگی 
کمک های  به  بازنشستگی  صندوق های 
چالش های  مهم ترین  از  یکی  را  دولتی 
توجه  گفت:  و  برشمرد  وزارتخانه  این 
زیان ده   و  شرکت ها  مناسب  بهره وری  به 
ویژه  به صورت  باید  آن ها  از  برخی  بودن 

مدنظر باشد.
مرتضوی اظهار کرد: در خصوص پرداخت 

مطالبات صندوق های تابعه و شرکت ها از 
بخش های مختلف دولت نیز باید سازوکار 

مناسبی را در نظر بگیریم.
برای  دولت  تعهدات  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد اشتغال در حال انجام است، گفت: 
رئیس جمهور  عدالت محور  نگاه  و  تأکید 
از  یکی  قوا  همه  با  دولت  همراهی  بر 
بسترهای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت 
از  است.مرتضوی  کشور  در  اجتماعی 
همراهی  برای  کار  وزارت  کامل  آمادگی 
برنامه  تدوین  خصوص  در  مجلس  با 
هفتم توسعه در حوزه اجتماعی خبر داد 

برنامه های  آسیب شناسی  کرد:    اظهار  و 
حکمرانی  اصول  به  توجه  نیز  و  گذشته 
این  در  اقتصادی  حوزه های  در  مردم 
برنامه مهم است. وی بر تقویت گفتمان 
و  ملت  وکای  و  مقننه  قوه  با  مشترک 
این  مدیران  مستمر  پاسخگویی  لزوم 
تأکید کرد و گفت:    به مجلس  وزارتخانه 
افتخارات را به  باید همگی دستاوردها و 
سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم. مرتضوی 
به تشکیل شورای برنامه ریزی وزارت کار 
اشاره کرد و افزود:   برای تدوین طرح ها 
ملت  نمایندگان  از  مشورت  نیز کسب  و 

به صورت  اجتماعی  کمیسیون  در  حضور 
مستمر دنبال می شود.

کمیسیون  رییس  زاده«  عیسی  »مهدی 
نیز  اسامی  شورای  مجلس  اجتماعی 
تجربیات  و  هم اندیشی  نشست  این  در 
حل  برای  را  مرتضوی  مدیریتی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  چالش های 
و گفت:  امیدبخش عنوان کرد  اجتماعی 
کمیسیون  این  ویژه  همکاری  اولین   در 
توسعه  برنامه هفتم  تدوین  کار  وزارت  و 
قرار  کار  دستور  در  اجتماعی  حوزه  در 

می گیرد.

مرتضوی: سند آمایش سرزمینی وزارت کار تدوین می شود

شهردار تهران خبر داد: کمبود یک میلیون واحد مسکونی در پایتخت

یک  کمبود  به  اشاره  با  تهران  شهردار   
شهر  ساکنین  برای  مسکن  واحد  میلیون 
درباره جمعیت پذیری  معموال  تهران گفت: 
استان تهران با شهر اشتباه گرفته می شود؛ 
اما  دارد  باالیی  مهاجرپذیری  تهران  استان 
مهاجرپذیری شهر تهران سال گذشته ۳۴ 

هزار نفر بوده و بسیار پایین است.
 علیرضا زاکانی در مراسم امضای پنج تفاهم 
نامه برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی 

در شهر تهران، افزود: تولید در این مسأله 
بسیار مهم است و اشتغال یکی از بزرگترین 
مشکات است و عدم استقال اقتصادی نیز 

وجود دارد.
حرکت  لوکوموتیو  مسکن  داد:  ادامه  وی 
با  قبل  سال  از  اساس  همین  بر  که  است 
جهادی  قرارگاه  پذیری،  مسئولیت  نگاه 
سرمایه ها  آن  اساس  بر  و  ایجاد  را  مسکن 
و ظرفیت های خود در شهرداری و شهر را 

اعام کردیم. شهردار اظهارداشت:  چند روز 
گذشته در کمیسیون ماده پنج مصوب شد 
شود  تشکیل  نوسازی  در  کارگروه  یک  که 
تا کل مدارس دولتی تهران که عمده آنها 
ارزیابی  و  بررسی  مورد  را  است  فرسوده 
پرورش  و  آموزش  با همراهی  و  قرار دهیم 
سنجش نیازهای سرانه آموزشی انجام شود 
مختلف،  نقاط  در  نیازها  این  اساس  بر  و 
مجتمع های آموزشی ساخته شود.زاکانی با 
بیان اینکه یکی از کارهایی که در موضوع 
تفاهم با نهادها انجام شد موضوع پادگان ها 
بود افزود: تفاهم پادگان جی تمام و عملیات 
جنگ  در  و  است  شده  شروع  آن  اجرای 
السهم ها  انجام و قدر  نیز تفاهم  افزارسازی 
است  شده  صادر  ها  پروانه  و  مشخص 
نیز  پادگان صفر-شش  تفاهم  همچنین در 
قدرالسهم ها معلوم و تفاهم دوشان تپه نیز 
کرد:  اضافه  است.وی  شده  مشخص  موارد 
منعقد  ای  تفاهم نامه  مستضعفان  بنیاد  با 
شده است همچنین با ستاد اجرایی مقدمه 
تفاهم فراهم شده همچنین با سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، فراجا و تامین اجتماعی نیز 

مذاکراتی انجام شده است.شهردار تهران با 
میلیون  یک  گوییم  می  وقتی  اینکه  بیان 
مسکن کم داریم بخشی از آن به کارکنان 
این نهادها برمی گردد افزود: نتیجه یکی از 
واحد  هزار   ۱۰ برای  که  هایی  نامه  تفاهم 
با یک بخش خصوصی منعقد کرده بودیم، 
امروز مشخص و بنا شد از ماه آینده عملیات 
الگویی را دنبال  اجرایی را شروع و مدل و 
می کنند که هر دو روز یک طبقه آن هم 
با یک کیفت مناسب ساخته شود همچنین 
اسامی  ایرانی  معماری  دنبال  به  به شدت 
و شهرک سازی هستیم که در درون خود 
همه سرانه های خود را ببیند.زاکانی تصریح 
کرد:  مردم در مضیقه و فشار هستند و یکی 
از این فشارها به دلیل کمبود مسکن است 
و علت این است که در گذشته نگاهی در 
تهران حاکم بود که عاقه داشت تهران را 
به شهری گران تبدیل کند.وی افزود: صدور 
۳۱ هزار پروانه در سال ۹۱ به حدود پنج 
هزار پروانه در سال گذشته کاهش یافت که 
حاصل این نگاه نادرست دومینوی وضعیت 
مسکن است که بای جان مردم شده است.
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خبر

تعارض منافع در صنعت دارو 
بیداد می کند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با تاکید بر تعارض منافع در صنعت 
داروی کشور، نسبت به احتکار، کمبود و گرانی دارو انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، کیومرث سرمدی واله در 
نشست علنی مجلس شورای اسالمی به استناد بند 9 اصل 3 قانون 
گفت:  مردم  مشکالت  به  توجه  و  عدالت  رعایت  درخصوص  اساسی 
بسیاری  با مشکالت  بیماران  و  دارو  تامین  در حوزه  مردم  متاسفانه 
مواجه شده اند، فریادرسی هم برای بیمارانی که آواره داروخانه ها شده 

اند، وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه تعارض 
منافع در صنعت دارویی کشور بیداد می کند، افزود: مسئوالنی که در 
سیاستگذاری، قانونگذاری توزیع و قیمت گذاری دارو موثر هستند، 
خود صاحبان شرکت و سهام کارخانجات تولید دارو هستند، لذا در این 

شرایط احتکار دارو، کمبود و گرانی دارو چه معنایی دارد؟
بازار  وی یادآور شد: روانه کردن داروهای اساسی بیماران گرفتار به 
سیاه و اماکنی که تناسبی با توزیع آن ندارند، باید مورد توجه مسئوالن 

قرار گیرد.

عباس زاده مشکینی : ابهامات 
بحث تجمع و اعتراض قانونی 

رفع شود
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس گفت: با توجه به اینکه بحث 
تجمع و اعتراض قانونی دارای آیین نامه اجرایی مصوب است لذا الزم 

است ابهامات این بحث رفع شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمود عباس زاده مشکینی 
در  جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود گفت: 
دولت و مجلس باید ناظر بر اهم مسائل کشور باشند، امروز در کشور 
شاهد تحرکاتی هستیم که دشمن هم وقیحانه و حریصانه و ناشیانه 
می خواهد سوار بر این امواج شده و به زعم خود ماهی مقصود خود 

را بگیرد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اما ما 
در پاسخ به این تحرکات بالفاصله موضع می گیریم که خط اغتشاش 
و تخریب و اعتراض منطقی و مسالمت آمیز باید پررنگ شود و اجازه 

سوء استفاده به دشمنان و بدخواهان داده نشود.

نیکزاد در پاسخ به اخطار حسینی:
اظهارات رئیس جمهور 

آذربایجان مبنایی ندارد/نوه 
نمی تواند منکر پدربزرگ شود

نمایندگان  از  یکی  اخطار  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
جمهور  رئیس  اظهارات  به  خارجه  امور  وزارت  واکنش  لزوم  درخصوص 
آذربایجان گفت: نوه نمی تواند منکر پدربزرگ شود، بنابراین اظهارات رئیس 
جمهور آذربایجان مبنایی ندارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید 
البرز حسینی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در اخطاری با استناد 
به اصل 152 قانون اساسی خطاب به وزارت امور خارجه گفت: رئیس جمهور 
آذربایجان اظهارنظری درخصوص ممالک ترک نشین کرده است که پیشنهاد 
من این است که وی عهدنامه گلستان را بخواند تا بفهمد کجا از کجا جدا 
شده است! لذا این اظهارنظرها درخصوص تمامیت ارضی کشورهای همسایه 
در مجلس  مردم خدابنده  نیست.نماینده  آذربایجان  رئیس جمهور  در شأن 
یازدهم ادامه داد: اظهارنظر رئیس جمهور آذربایجان غیرواقعی است، اگر قرار 
بود که عهدنامه گلستان اجرا نشود، آذربایجان جزو ایران بود و وی به ریاست 
جمهوری این کشور نمی رسید، لذا الزم است وزارت امور خارجه و مجلس 
عکس العمل راجع به اینگونه اظهارنظرها داشته باشد، چرا که منطقه بیش از 

پیش نیاز به آرامش دارد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در 
پاسخ به این اخطار گفت: نوه نمی تواند منکر پدربزرگ شود، بنابراین اظهارات 

رئیس جمهور آذربایجان مبنایی ندارد.

ضرورت برخورد جدی با 

قصورکنندگان در زمینه کمبود دارو
نماینده مردم بروجن در مجلس بر ضرورت برخورد جدی با قصورکنندگان در زمینه 
جعفری  امیرقلی  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  کرد.به  تاکید  دارو  کمبود 
بروجنی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی 
و محکوم کردن اقدام رئیس جمهور فرانسه در دخالت در امور کشور و همسویی با 
تخریب و اغتشاش، گفت: یکی از شعارهای محوری رئیس جمهور که مورد استقبال 
نخبگان و جامعه قرار گرفت توجه به شایسته ساالری در انتصاب به معنای واقعی کلمه 
و به دور از مسائل قومی و البی گری بود اما آنچه که در بسیاری از شهرستان ها علیرغم 
برخورداری از نیروهای شایسته و توانمند طی یکسال گذشته شاهد هستیم 180 درجه 
با شعارهای دولت فاصله دارد و به کارگیری افراد غیرمتخصص فریاد دلسوزان را بلند 
کرده اما گوش شنوایی وجود ندارد. وی ادامه داد: معاون امور مجلس استان ها بارها 
قول داد که کاستی ها و بی توجهی را جبران کند و در این رابطه نباید از تعهد و الزام 
انتصابات به  انقالب در عدم مداخله در  نمایندگان مجلس و فرمایشات رهبر معظم 
عنوان فرصتی برای بی توجهی به سایر شهرستان های استان ها سوءاستفاده شود.

و  ها  قیمت  مورد  در  دولت  به  تذکری  در  یازدهم  در مجلس  بروجن  مردم  نماینده 
مدیریت بازار از مغفول ماندن موضوع بیمه کارگران ساختمانی، خبرنگاران، هنرمندان 

و رانندگان انتقاد و خواستار توجه به این مهم شد.

به  ایران  گفت:  امورخارجه  وزارت   سخنگوی 
آژانس  با  ارتباط  در  خود  سازنده  تالش های 
بین المللی انرژی اتمی به منظور حل و فصل 
و  می دهد  ادامه  پادمانی  ابهامات  و  سواالت 
آژانس  با  گفت وگوهایی  چارچوب  همین  در 

صورت گرفته و ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  امورخارجه 
داخلی و خارجی گفت: هفته گذشته نشست 
هماهنگی با حضور وزیر ارشاد، میراث  فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی، رئیس کمیته ملی 
معاونین  و  فوتبال  فدراسیون  رئیس  المپیک، 
و  ذیربط  دستگاه های  سایر  کل  مدیران  و 
وزارت  معاونین  و  مدیران  اکثریت  همچنین 
جمهوری  شد.سفارت  برگزار  خارجه  امور 
اسالمی ایران در قطر با تمام قوا در این ارتباط 
به کارگیری  را  فعال است و ظرفیت های خود 
شده  مستقر  آنجا  در  خاصی  کمیته  و  کرده 

است.
گذشته  هفته  طول  در  داد:  ادامه  وی 
سفرا  با  خارجه  امور  وزیر  برخط  گفت وگوی 
در  اسالمی  جمهوری  سرکنسول های  و 
کشورهای اروپایی را داشتیم آخرین وضعیت 
نمایندگی های ما همچنین اتباع ایرانی مستقر 
در این کشور مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
جدید  سفرای  رونوشت   دریافت  است  گرفته 
با  خارجه  امور  وزیر  دیدار  و  مالزی  و  فرانسه 

دبیرکل سازمان همکاری های اکو را داشتیم.
دیپلماسی  چارچوب  در  اغتشاشات،  مورد  در 

و امنیتی پیگیری های الزم را انجام می دهیم
سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مبنی بر اینکه آیا وزارت خارجه اسناد افرادی 
به  است  شده  طلبی  خشونت  به  منجر  که 
رفتار  گفت:  است  داده  ارایه  دیگر  کشورهای 
پایش  و  رصد  مورد  حتما  گفتار کشورهای  و 
جمهوری  دیپلماسی  دستگاه  العمل  عکس  و 
اسالمی ایران بوده و در این ارتباط عمل کرده 
است. کنعانی بیان کرد: در ارتباط با مداخالتی 
که منجر به ایجاد خسارت در جمهوری ایران 
شده است و عملکرد آن دسته از کشورهایی 
که شهروندان آنها مرتکب جرایمی شده اند و یا 
به نحوی از انحا در ارتباط با اغتشاشات ایفای 
مشخصا  هم  شدند  بازداشت  و  کرده اند  نقش 
در ارتباط با خود این شهروندان اقدام قضایی 
الزم صورت گرفته و ادامه دارد و هم دستگاه 
در  خود  ذاتی  وظایف  به  توجه  با  دیپلماسی 
تماس ها و گفت وگوهای با این کشورها، اقدام 

الزم را انجام داده است.
جمهوری  نمایندگی های  داد:  ادامه  وی 
نمایندگی های  روسای  و  سفرا  ایران  اسالمی 

وزارتخانه های  با  ارتباط  در  ما  دیپلماتیک 
در  ماموریت  حوزه  کشورهای  خارجه 
را  موارد  دیپلماتیک  مالقات های  چهارچوب 
نیاز  که  مواردی  با  ارتباط  در  منتقل کرده اند 
به ارائه شواهد داشت این اقدام را انجام دادند 
صدور  و  رسمی  اعتراض  به  نیاز  که  مواردی 
یادداشت رسمی و ثبت موارد داشت این اقدام 

صورت گرفت.
عنوان کرد: دستگاه  وزارت خارجه  سخنگوی 
دیپلماسی در مرکز در تهران همین مسئولیت 
کشورهای  سفارتخانه های  با  ارتباط  در  را 
اقدامات  اینگونه  که  کشورهایی  و  مقیم 
انجام  داشتند  را  غیرقانونی  و  ساختارشکنانه 
داد. سفرای تعدادی از این کشورها به وزارت 
که  احضارهایی  در  احضار شدند  خارجه  امور 
مواردی  در  و  قرائن  و  شواهد  گرفت،  صورت 
نمایندگی های  روسای  و  سفرا  به  الزم  اسناد 
ارتباط،  این  ارائه شده است و در  دیپلماتیک 
پیگیری  درخواست  هم  و  شده  اعتراض  هم 
که  شده  خواسته  نمایندگان  از  هم  و  شده 
و  بگیرند  را  خود  مراکز  پاسخ  ارتباط  این  در 

دریافت کنند.
مالقات ها  این  از  تعدادی  در  گفت:  کنعانی 
ارتباط  در  گرفت  صورت  که  احضارهایی  و 
اقدام  که  کشورها  از  تعدادی  شهروندان  با 
به  منجر  و  کرده اند  مجرمانه  رفتارهای  به 
اطالعات  شده،  آنها  بازداشت  و  دستگیری 
مدارک  و  شواهد  و  است  شده  داده  الزم 
سفرا  این  به  الزم  توضیحات  و  گردیده  ارائه 
افزود:  است.وی  شده  داده  نمایندگی ها  و 
چهارچوب  در  هم  اقدامات  از  دیگری  بخش 
ارتباطات و تماس ها و همکاری های دستگاه ها 
ذیربط  نهادهای  میان  امنیتی  و سرویس های 
جمهوری اسالمی ایران با همتایان کشورهای 
جمهوری  بنابراین  است.  شده  انجام  ذیربط 
و  دیپلماسی  چارچوب  در  هم  ایران  اسالمی 
امنیتی  دستگاه های  وظایف  چارچوب  در  هم 
انجام  را  اقدامات الزم  امنیتی  و سرویس های 

داده است.
هیاتی از آژانس انرژی اتمی به تهران می آید 

سفر  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  از  هیاتی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  ارتباط  گفت:  ایرانی 
سازمان  مشخصا  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
آژانس  مقامات  با  ما  کشور  اتمی  انرژی 
تایید  دارد.  ادامه  اتمی  انرژی  بین المللی 
ایران  از جمهوری اسالمی  می کنم که هیاتی 
هفته گذشته به وین سفر کردند و با مقامات 

سازمان گفت وگو و تبادل نظر داشتند.
کنعانی بیان کرد: ایران به تالش های سازنده 

انرژی  بین المللی  آژانس  با  ارتباط  در  خود 
اتمی به منظور حل و فصل سواالت و ابهامات 
چارچوب  همین  در  و  می دهد  ادامه  پادمانی 
گفت وگوهایی با آژانس صورت گرفته و ادامه 
بعدی  گام های  برداشتن  برای  طرفین  دارد. 
به  داده اند  انجام  را  توافقاتی  یکدیگر  با  هم 
که  گرفته  توافقی صورت  زیاد  بسیار  احتمال 
هیاتی هم از آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
جمهوری اسالمی ایران سفر کند و گفت وگوها 

و مذاکرات را با یکدیگر ادامه دهند.
وی عنوان کرد: در ارتباط با آژانس و مذاکرات 
در حال انجام از آنجایی که بخشی از مسائل 
رفع  مذاکرات  موضوعات  به  آژانس  با  مرتبط 
ارتباط دارد متاسفانه کمافی سابق  تحریم هم 
بر  که  می کنند  تالش  که  هستند  طرف هایی 
روند مذاکرات فنی جمهوری اسالمی ایران با 
منفی  تاثیرات  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
بگذارند و روند مذاکرات را مخدوش کنند. این 
قباًل هم شاهد  ما  نیست  رفتار سازنده جدید 

چنین رفتارهایی بودم.
متاسفانه شاهد رفتار عجوالنه و غیر سازنده از 

سوی کشورهای اروپایی هستیم
سه  تروئیکای  و  آمریکا  قطعنامه  درباره  وی 
نزدیک  تعامل  رغم  به  گفت:  اروپایی  کشور 
آژانس  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مستمر  و 
رفتار  شاهد  متاسفانه  اتمی  انرژی  بین المللی 
هستیم  کشورها  این  غیرسازنده  و  عجوالنه 
سیاسی  استفاده  برای  تالش  در  مجدداً  که 
از آژانس و تبدیل آن به محملی برای اعمال 
ایران  اسالمی  جمهوری  بر  سیاسی  فشار 

هستند.
کنعانی افزود: جای تعجب و تأسف دارد که در 
حالی که مذاکرات فنی و تکنیکی هیات عالی 
جمهوری اسالمی ایران با آژانس ادامه دارد و 
سفر هیاتی ایرانی به وین انجام شده و متقاباًل 
قرار است سفر هیات آژانس هم به تهران برای 
رویکرد  یک  با  ما  شود  انجام  مذاکرات  ادامه 
سیاسی از سوی این چهار کشور در چارچوب 

آژانس مواجه هستم.
صدور  به  اقدام  طبیعتا  کرد:  عنوان  وی 
قطعنامه در شورای حکام هیچ کمکی به حل 
و فصل امور فنی و پادمانی جمهوری اسالمی 
ایران نخواهد کرد و صرفاً در روند همکاری ها 
مخالف  قطعا  ما  و  می کند  ایجاد  اخالل  فنی 
هم  قبال  کشورها  این  هستیم  روندی  چنین 
و  زده اند  غیرسازنده  اقدام  اینگونه  به  دست 
صدور  کردند.  صادر  آژانس  در  را  قطعنامه ای 
قطعنامه همکاری های فنی ایران با اژانس را 
دچار مشکل می کند و ما طرف های اروپایی را 

به سمت دیپلماسی هدایت می کنیم.

نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی در 
تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان سکوت 

نخواهیم کرد
حمله  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  گفت:  عراق  اربیل  به  ایران  توپخانه ای 
طریق  از  هم  بنده  و  شده  منتشر  امروز  خبر 
خبر  این  جریان  در  رسانه ای  و  خبری  منابع 
قرار گرفتم و االن جزئیات نمی تواند ارائه کنم 
و دستگاه های ذیربط در این ارتباط خبررسانی 

انجام خواهند داد.
ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  کنعانی 
به  نسبت  که  بود  کرده  تاکید  این  از  پیش 
به  خود  سرزمینی  امنیت  و  امنیت  تهدید 
ویژه در مناطق و شهرهای مرزی و روستاهای 
مرزی، تهدیداتی که از ناحیه اقلیم کردستان 
شد  خواهد  اسالمی  جمهوری  متوجه  عراق 
گروه های  فعالیت های  به  نسبت  آنجا  در 
و  نخواهد کرد  تجزیه طلب سکوت  تروریستی 
مبتنی بر قوانین و مقررات بین المللی از امنیت 
خود و شهروندان خود حمایت و دفاع می کند 
صورت  چارچوب  همین  در  اقدامی  چنین  و 

گرفته است.
حمله  بر  مبنی  عربستان  ادعای  درباره  وی 
ارتباط  این  در  ما  گفت:  عربستان  به  ایران 
موضع سخنگوی داشتیم. ما ادعاهای رسانه ای 
را که با اهداف سیاسی در مسیر ایران هراسی 
صورت می گیرد را رد می کنیم و نمی پذیریم 
امنیت همسایگان مرزی و منطقه ای را امنیت 

جمهوری اسالمی ایران می دانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری 
اسالمی ایران به مسیر دیپلماسی پایبند است 
و در این چارچوب درخصوص مسائل مورد نظر 
خود با طرف های منطقه ای و بین المللی عمل 
می کند. جمهوری اسالمی به دنبال ایجاد تنش 
و بی ثباتی در منطقه نیست و همواره رفتارهای 
امنیت  و  ثبات  با  ارتباط  در  مسئوالنه ای 
چارچوب  همین  در  و  است  داشته  منطقه ای 
عربستان  با  مذاکره  مسیر  به  و  می کند  عمل 
گذشته  مذاکرات  در  که  توافقاتی  و  سعودی 
در همان چهارچوب صورت گرفته پایبند است 
اجرای  با  مقابل هم  است که طرف  امیدوار  و 
توافقاتی که صورت گرفته است زمینه را برای 

ادامه گفت وگوها فراهم کند.
رفتارهای  با  ارتباط  در  داد:  ادامه  کنعانی 
جمهوری  می گیرد  صورت  که  غیردوستانه ای 
مسیر  در  که  کرد  خواهد  تالش  اسالمی 
اصالح  را  غیرسازنده  رفتارهای  دیپلماسی، 
ما  بدهد.بنابراین  را  توجه الزم  و  تذکر  و  کند 
اینگونه اخبار را تایید نمی کنیم متاسفانه دولت 
آمریکا هم در راستای سیاست ایران هراسی و 
روند  در  اخالل  و  منطقه  در  تشنج  ایجاد  هم 
و کشورهای  ایران  میان  گفت وگوهای سازنده 
در  که  می کند  مطرح  را  مواضعی  منطقه 
مخرب  غلط  سیاست های  همان  چهارچوب 
منطقه ای دولت آمریکا است و برخی رسانه ها 

هم متاسفانه به این چارچوب دامن می زنند.
برای  را  تسلیحاتی  و  تجهیزات  هیچ  ایران 
ارسال  روسیه  به  اوکراین  جنگ  در  استفاده 

نکرده است
ادعاهای  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
به  ایران  از  سالح  ارسال  بر  مبنی  اوکراین 
و  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  روسیه 
بارها مواضع خود را در سطوح مختلف صریح، 
ارتباط  واضح و شفاف بیان کرده است. ما در 
بی طرفی  به سیاست  پایبند  اوکراین  بحران  با 
فعال هستیم. بی طرفی به این معنا که ما یک 
که  معنا  این  به  فعال  و  نیستیم  جنگ  طرف 
چارچوب  در  کرده ایم  تالش  بحران  ابتدای  از 
دو  با  که  نزدیکی  و  دوستانه  خوب،  مناسبات 
طرف بحران اوکراین و روسیه داشته ایم تالش 
برای  دیپلماسی  به مسیر  را  کنیم که طرفین 
حل و فصل اختالفات برگردانیم و از این جنگ 

و استمرار آن جلوگیری کنیم.

کنعانی در نشست خبری: متاسفانه شاهد رفتار عجوالنه 

و غیر سازنده از سوی کشورهای اروپایی هستیم

خبر

اسالمی: تحریم ، موجب 
شکل گیری تحقیقات صنعتی 

دفاعی در کشور شد

رییس سازمان انرژی اتمی در پیش نشست همایش ملی جایگاه علم و 
فناوری در دفاع مقدس نقش علم و فناوری را در شکل گیری صنایع 

دفاعی تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در پیش نشست همایش ملّی جایگاه علم و فناوری 
در دفاع مقدس گفت: نقش علم و فّناوری در دفاع مقّدس را باید نیاز 
جبهه ها به انواع و اقسام مهّمات، تجهیزات و ادوات جستجو کرد. در 
با تهاجم صدام به خاک کشور یک جبهه سیاسی علیه  زمان جنگ 
اّول جنگ  ماههای  همان  از  و  گرفت  ایران شکل  اسالمی  جمهوری 
تحریم های سنگین را علیه کشور تحمیل کردند، از این رو تدارکات 

نظامی نیازمند توّجه به خودکفایی بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: تحریم ها موجب شد که 
گروه های فّناور و صنعتی دفاعی بطور مستمر این نیازها را به دستور 
کار تولید تبدیل کنند و موجبات شکل گیری تحقیقات صنعتی دفاعی 

فراهم می شد.
وی افزود: به عنوان مثال یکی از نیازمندی های مهم در دوران جنگ، 
انفرادی  و سالح های  کالیبر کوچک  از  بود.  نیاز  مورد  مهّمات  تأمین 
گرفته تا تجهیزات و ادوات نیمه سنگین و سنگین؛ به همین منظور 
ظرفیت این صنایع گسترش همه جانبه پیدا نمود تا بتواند این  نیازها را 
تولید و تأمین کنند. البته ظرفیت خط تولید محدود بود و وقتی سال 
59 را با سال ۶۷ مقایسه کنید مشاهده می کنید که تولید مهّمات رشد 
چشمگیر چندین برابری داشته و ادوات و جنگ افزارها هم رشد قابل 
مالحظه داشتند. خطوط تولید گسترش پیدا کردند، کارخانجات سه 

شیفته کار می کردند و سفارش جبهه ها را تأمین می کردند.
اسالمی با بیان اینکه تولید بعضی از ادوات زمان جنگ، نیاز به صنعت 
داشت خاطرنشان کرد: مطالعات و تحقیقات موجب تعریف محصول 
صنایع  و  می شد  تبدیل  فّناوری  ریز  و  فّناوری  به  محصول  می شد، 
گوناگون دفاعی را تولید می کرد. این در حالی است که در آن زمان 
صنعتی نبود به عنوان مثال صنایع تولید راکت گسترش پیدا کرد و 

توسعه آن موجب شکل گیری صنعت موشک های دریایی شد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تجربیات دفاع مقدس در حوزه 
پهپاد خاطرنشان ساخت: در حوزۀ اطالعات شناسایی، پهپاد برای اولین 
بار برای بُرد کوتاه استفاده شد و در همان دو یا سه سال آخر جنگ 
به صورت ابتدایی به کار آمد و اطالعات و شناسایی بهتری در اختیار 

رزمندگان قرار گرفت.
اسالمی افزود: برای اینکه این پهپاد ابتدایی و بُردکوتاه تبدیل به پهپاد 
انجام  باید  زیادی  اقدامات  شود،  بیشتر  قابلیت های  و  بُردبلند  دارای 
می شد و همان افرادی که در جبهه پهپادهای ابتدایی را ساخته بودند 
با  موفق شدند  اولیه  و همان هسته های  دهند  ادامه  را  آن  توانستند 
و  نقطه قدرتمند  به  را  پهپاد کشور  بعدی صنعت  سرمایه گذاری های 

افتخارآمیز امروز برسانند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش علم و فناوری در حوزه مخابرات 
زمان جنگ تأکید کرد: در صنعت مخابرات نیز اتفاقات بزرگی افتاد، 
قدرت رمزنگاری و شکست رمزهای دشمن که در زمان جنگ رخ داد. 
هسته های فّعال و مؤثر مخابرات نظامی را تشکیل داده بود. ترکیب این 
گروه تخصصی با صنعت مخابرات صنایع دفاع به یکی از ظرفیت های 

عرضه اقالم مخابرات و ارتباطات جبهه تبدیل شد.
اسالمی افزود: در دفاع مقّدس صنایع مخابرات توانست خود را گسترش 
دهد و سیستم مخابراتی مورد نیاز رزمندگان و امنّیت مخابرات را تأمین 

کند و امروز هم یک صنعت بزرگ و گسترده در کشور شده است.
در  آن  نقش  و  مقدس  دفاع  دوران  در  دریایی  بخش  تشریح  در  وی 
بخش  در  کرد:  تصریح  دریایی  حوزه  در  کشور  امروز  های  پیشرفت 
دریایی و ساخت شناورهای تُندرو که امروز دنیا از آنها استفاده می کند، 
در دوران دفاع مقّدس با استفاده از ظرفیت های موجود کشور کارهایی 
انجام دادند و آن یافته ها و تجارب ناشی از دوران دفاع مقدس که در 
قالب قایق های عاشورا انجام شده بود موجب شد که صنعت دریایی 
بلوغ پیدا کند و به مرز پیشرفته شناور تُندر و راکت انداز تبدیل شود. 
همچنین صنایع بزرگ دیگری که با این تجارب شکل گرفت و امروز 
بحمداهلل ساخت زیردریایی و ناوشکن ها را انجام می دهد و به دانش 

ساخت ناوشکن تبدیل شد.
اسالمی ادامه داد: در بحث مربوط به صنایع الکترونیک، موشک های 
ضّد زره که رزمندگان به شّدت به آن نیاز داشتند و ما از آن محروم 

بودیم و به ما نمی فروختند، یک صنعت شکل گرفت. 
بود  ناقص  و  بود  اختیارمان  در  که  موشک هایی  همان  ما  افزود:  وی 
بالگردهای کبری  بر روی  توانستیم  را  و نمی توانستیم استفاده کنیم 

به کارگیری کنیم.
آن  که  بود  مهم  خیلی  این  کرد:  تاکید  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
بالگردهای کبری فّعال بمانند و عملیاتی باشند و مسلّح گردند و مورد 
استفاده قرار بگیرند و هدف را به صورت دقیق مورد اصابت قرار دهند؛ 
بودند.  مؤثر  اینها  بحمداهلل  و  رفتیم  پیش  مقدس  دفاع  در  به گونه ای 
بعدها همان بالگرد ساخته شد، تمام آن بالگرد با سامانه هدایت کنترل 

آتش پیشرفته بصورت انبوه در خط تولید قرار گرفت. 
اسالمی در تشریح بخش صنعت هوایی در دفاع مقدس گفت: در بخش 
صنعت هوایی و قطعه سازی به مرحله ای  رسیدیم که امروز هواپیمای 

مافوق صوت ساخته می شود. 
اسالمی همچنین گفت: هواپیماهایی که امروزه ساخت آن انجام گرفته 
است در اواسط جنگ کار پیگیری و ساختش شروع شده بود و تا پایان 
جنگ و پذیرش قطعنامه به نمونه  تولید و محصول رسید، امروز یک 

محصول کاماًل بومی و قابل اتکاء است.
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صورتجلسه  اجرای  در  سفیداری  جالل  سید  آقای 
شماره 13730 مورخ 1401/08/31 در راستای 
اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت اسناد و امالک 
در خصوص پالک ثبتی 77 فرعی از 156 اصلی که 
وجه اضافه مساحت در صندوق ثبت سپرده گردیده 
اولیه  مالک  به  عمل  نماینده  گزارش  طبق  و  است 
دسترسی وجود ندارد لذا مراتب یک بار در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود که جهت دریافت وجه 
تودیع شده اقدام نمایند که در صورت عدم مراجعه 
فروشنده زاید بر ده سال برای دریافت وجه ناشی 
از اضافه مساحت وجه به حساب درآمد اختصاصی 

ثبت واریز میگزدد.
بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم

  

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140160301022001526
عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/03هیات 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب 
بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی حمید 
احسانی مهر فرزند علی به شماره شناسنامه 3300 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  تهران  از  صادره 

زمین با بنای احداثی به مساحت 649/11 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 477 فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی فاطمه فرح 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردیده  محرز  سولقانی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
به صدور  یا اشخاصی نسبت  در صورتیکه شخص 
باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  سند 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در 
هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140160301022001559

عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/03هیات 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب 
بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی امین 
علی اسکندری فرزند بیرامعلی به شماره شناسنامه 
986 صادره از کبوترآهنگ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3101/76 
فرعی    - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
مفروز از قطعه 25 تفکیکی از 147 اصلی واقع در 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی 
محمدتقی دین پناه محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه  در  شود  می 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و  احاله  صالحه   دادگاه  به  تا  نماید  اخذ  رسید  و 
اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
مالکیت  حال صدور سند  در هر  در  و  خواهد شد 
جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401
تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم



اقتصاد
اخبار

وزیر نیرو : گلوگاه های فساد باید 
شناسایی شود

شناسایی  امر  ابتدای  در  باید  فساد  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
در  و  فراهم شود  فساد  زمینه رشد  داد  اجازه  نباید  شود، گفت: 
مطلوب  نتیجه  در چنین شرایطی  کرد،  مقابله  آن  با  امر  نهایت 

حاصل نمی شود.
معارفه  و  تکریم  آئین  در  نیرو  وزیر  نیرو،  وزارت  از  نقل  به 
ضمن  نیرو  وزارت  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی  دفتر  مدیرکل 
تاکید بر ضرورت التزام بر احکام اسالمی در پیشبرد امور، اظهار 
کرد: تشکیالت حوزه بازرسی نباید خللی در امور عادی افراد و 

همکاران ایجاد کند.
وی افزود: زمانی که در محیط کار تخطی پیش می آید، نخستین 
در  است،  بازرسی  می کند  خطور  مدیران  ذهن  به  که  راهکاری 
چنین شرایطی افراد در بازرسی حضور می یابند و پاسخگو هستند.

مرکز  یک  بازرسی  کل  اداره  و  حوزه  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
صورت  در  کل  اداره  این  داشت:  اظهار  است،  شده  کارشناسی 
استدالل افراد و کارکنان از آنها حمایت می کند و به عبارت دیگر 

در این حوزه شاهد بی عدالتی نیستیم.
محرابیان ادامه داد: بازرسی روی افکار و بیانات نباید استوار باشد، 
و  فنی  ضوابط  و  قانون  مطابق  دقیق،  کارشناسی  اساس  بر  باید 

اجرایی کشور باشد.
ضرورت تقویت نقش حمایتگری دفتر بازرسی

وی با تاکید بر تقویت نقش حمایتگری دفتر بازرسی و مدیریت 
عملکرد، تاکید کرد: افراد و کارکنان باید آگاه باشند که در صورت 
رعایت ضوابط و مقررات واحد بازرسی از افراد و کارکنان حمایت 

خواهد کرد.
محرابیان یادآور شد: هر دولتی چنانچه بر مبنای عدالت و قانون 
باشد راه درستی را طی کرده است، تبعیض شایسته دولت نیست 

این امر با عدالت و قانون مساوی است.
این عضو کابینه دولت، خدمت بیشتر به مردم، کار جهادی، تالش 
را  غیره  و  معیشتی  شرایط  گرفتن  نظر  در  مشکالت،  رفع  برای 
مهم برشمرد و گفت: توجه به این امر باید معیار ارزیابی افراد و 

کارکنان باشد.
انتظار  است:  آمده  انتصاب محمد محمدزاده  از حکم  در بخشی 
نهادها،  وزارتخانه ها،  با  همکاری  و  تعامل  سایه  در  می رود 
سازمان ها و کلیه واحدها و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو 
جهادی«،  و  انقالبی  »روحیه  »عدالت محوری«،  اصول  رعایت  با 
در  محوله  وظایف  انجام  در  ستیزی«  »فساد  و  »مردم داری« 
ویژه  اهتمام  قوی«  ایران  و  مردمی  تحقق شعار »دولت  راستای 
از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  گزارش،  آورید.بنابراین  عمل  به 
خدمات مریم کارگر نجفی به عنوان مدیرکل پیشین دفتر بازرسی 
دفتر  مدیرکل  عنوان  به  عملکرد، محمد محمدزاده  بر  نظارت  و 

بازرسی و نظارت بر عملکرد وزارت نیرو منصوب و معرفی شد.
الزم به توضیح است: مریم کارگر نجفی چندی پیش با حکم وزیر 

نیرو معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو شد.

طرح صنایع تبدیلی در کهگیلویه و 
بویراحمد منتظر تایید بانک کشاورزی 

مدیر صنایع جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نبود زیر ساخت 
صنایع تکمیلی و تبدیلی برای کشت و زرع از چالش های پیش روی استان 

است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیر صنایع 
سازمان جهاد کشاورزی این استان با اشاره به اینکه هم اکنون ایجاد ۴۰ طرح 
راهبردی صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اجرای این 
طرح ها نیازمند همکاری و تایید و ارائه تسهیالت از سوی بانک کشاورزی 

است.
علی اصغر داورپناه بیان کرد: با توجه به تاکید ریاست سازمان جهاد کشاورزی 
طرح آمایش صنایع تبدیلی در استان تهیه شده و با توجه به مجموع اطالعات 
و آمار های معاونت ها و مدیریت های حوزه تولیدات گیاهی، دامی و شیالت 

ظرفیت های موجود و خالی استان مد نظر قرار گرفته شد.
وی اجرای طرح آمایش صنایع تبدیلی در سطح استان را نیازمند آماده شدن 
و نیاز سنجی عنوان کرد و یادآور شد: بر این اساس هم مجوز ها صادر خواهد 

شد تا سرمایه گذاران به این سمت سوق داده شوند.
نیازسنجی ها در خصوص  استان  این  مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی 
طرح های صنایع تبدیلی استان آماده شده و مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی 

قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: با توجه به دغدغه ها و نگرانی های باغداران استان به ویژه در 
زمینه سیب، سازمان در تالش است تا با همکاری بانک کشاورزی زمینه ایجاد 

سردخانه و دیگر صنایع تبدیلی در استان فراهم شود.
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون ۴۰ 
طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی به بانک کشاورزی استان پیشنهاد 
بانک قول مساعدی در زمینه )چهار طرح(  این میان  از  داده شده است و 

سردخانه داده، اما تاکنون کاری انجام نشده است.
وی افزود: این ۴۰ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه گذاران خوب، به 
بانک کشاورزی استان ارائه شده، اما این بانک عنوان می کند طرح های مذکور 

توجیه اقتصادی ندارند.
داورپناه بیان کرد: طرح آمایش صنایع و تکمیلی تبدیلی کهگیلویه و بویراحمد 
به بانک کشاورزی استان و تهران ارسال شده است، ولی هنوز بانک کشاورزی 

اقدامی حتی در خصوص سردخانه ها انجام نداده و نتیجه ای نگرفته ایم.
شد:  یادآور  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  صنایع  مدیر 
اعتبارات این طرح ها در سطح کشور به صورت شناور است به گونه ای که هر 

استانی بیشتر جذب کند اعتبار بیشتری هم می گیرد.
داورپناه ادامه داد: در حالی که طرح های خوبی همچون سردخانه کاکان، دنا 
و حتی در مناطق گرمسیری استان ارائه شد، اما اذعان دارند طرح ها توجیه 

اقتصادی ندارند و مکاتبات در حال پیگیری است.
وی گفت: با در نظر گرفتن محرومیت کهگیلویه و بویراحمد،  بانک کشاورزی 
استان باید این موضوع را رفع کند، زیرا که باغداران ما گالیه مند از کمبود 

صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس   
گزارش  طبق  گفت:  اسالمی  شورای 
و  ارز  عرضه  زمینه  در  مرکزی  بانک 
مصارف  حوزه  با  مرتبط  موضوعات 
اساس  بر  و  نداریم  نگرانی  آن  بازار  و 
مدیریت  قابل  شده  ارائه  رویکردها 

است.
توضیح  در  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نشست 
شورای اسالمی که با حضور رییس کل 
بانک مرکزی به منظور بررسی برنامه 
دولت در مدیریت بازار ارز تشکیل شده 
بود به خبرنگاران گفت: در این نشست 
درباره اقدامات بلند مدت و میان مدت 
ارزی  بازار  مدیریت  در  مرکزی  بانک 
عامل  دو  که   چرا  شد.  مطرح  نکاتی 
بانک،  نظام  ناترازی  و  بودجه  ناترازی 
مولفه های تولید تورم در اقتصاد کشور 
هستند که اگر برای آنها اصالحات الزم 
انجام نشود، در بازه زمانی میان مدت 
ارزی  چالش های  دچار  مدت  بلند  و 

می شویم.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
با  شد  مقرر  نشست  این  در  افزود: 
هماهنگی بخش های مختلف که بانک 
مرکزی یکی از مجموعه های مرتبط با 
دولت در این حوزه محسوب می شود 
کنیم  پیگیری  را  مختلف  موضوعات 
تا با اصالح امور، نتایج این ناترازی ها 
اثر منفی در حوزه کاهش ارزش پول 
ملی نداشته باشد. وی با تاکیدبر اینکه 
اقدامات کوتاه مدت بانک مرکزی باید 
به شکل ویژه ای پیگیری شود تصریح 

از  حاکی  مرکزی  بانک  گزارش  کرد: 
در  کشور  ارزی  منابع  که  است  این 
پیدا  افزایش  گذشته  سال  با  مقایسه 
کرده است، این منابع ناشی از صادرات 
از  بخشی  می شوند.  غیرنفتی  و  نفتی 
منابعی را نیز که قبال در اختیار موضوع 
ارز ترجیحی گذاشته بودیم در چرخه 
جریان تعرفه ارزی دولت قرار می گیرد 
تری  منطقی  تعادل  از  بازار  عمال  و 
می شود.  برخوردار  گذشته  به  نسبت 
ضمن اینکه میزان منابع مورد نیاز، بر 
اساس سیاست های ارز ترجیحی باعث 
شده حدود ۴۰درصد از مصارف سال 

گذشته کم شود.
یادآور  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شد: براساس گزارش بانک مرکزی در 
زمینه عرضه ارز و همچنین موضوعات 

آن  بازار  و  مصارف  حوزه  با  مرتبط 
واسطه  به  ارز  بازار  نداریم.  نگرانی 
تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار 
التهاب شده و بر اساس رویکردها ارائه 

شده قابل مدیریت است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی 
سیاست های  اجرای  کامل  مسئولیت 
گزارش  گفت:  است،  کشور  در  ارزی 
برخی  که  است  این  بیانگر  ارائه شده 
دولت  در  گیر  تصمیم  حوزه های  از 
بعضا باعث ایجاد تفاوت هایی در اجرای 
تصمیمات سیاست های ارزی می شوند 
کند  پیدا  استمرار  رویکرد  این  اگر  و 
در  مرکزی  بانک  اختیارات  طبیعتا 
حوزه مدیریت بازار ارز به تقویت جدی 
کمیسیون  می کند.رئیس  پیدا  نیاز 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 

با هماهنگی رئیس مجلس پیشنهاداتی 
را در قالب نامه ای در زمینه اصالح نرخ 
نیمایی که اکنون نیازمند آن هستیم 
و ایجاد نرخ بازار توافقی برای حواله ها 
می کنیم. ارسال  جمهور  رئیس  برای 

بازار  نرخ  وجود  عدم  داد:  ادامه  وی 
زمینه  در  حواله ها  برای  توافقی 
عملکرد صادرکنندگان خرد، صادرات 
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی 
ایجاد مشکل کرده است. بخش زیادی 
اتاق  که  را  مشکالتی  و  گزارش ها  از 
اتاق  صادرات  کمیسیون  و  بازرگانی 
ایران مطرح کردند عمال با راهکارهای 
بانک مرکزی امکان اصالح ندارند ولی 
دولت  با  توافق  در  که  راهکارهایی  با 
و مجموعه تخصصی بخش خصوصی 

داریم اصالحات را انجام می دهیم.

برای بازار ارز در زمینه عرضه و 
مصارف نگرانی وجود ندارد

گزارش

راهبرد دولت سیزدهم تقویت اقتدار 
غذایی ایران است

کنونی  شرایط  در  سیزدهم  دولت  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر   
جهان که مساله تامین امنیت غذایی به یک موضوع مهم تبدیل 

شده است،  راهبرد تقویت اقتدار غذایی را دنبال می کند.
سید جواد ساداتی نژاد  در دیدار با آیت اهلل حسین نوری همدانی 
اوکراین،  و  روسیه  جنگ  آغاز  از  پس  کرد:  بیان  تقلید  مراجع  از 
اهمیت موضوع امنیت غذایی در جهان بیشتر و این مساله موجب 
شکل گیری بحث حکمرانی غذا میان دولت ها شد، در همین رابطه 
دنبال  موضوع  این  در  را  مهمی  راهبردهای  نیز  سیزدهم  دولت 

می کند که از جمله مهمترین آن ها تقویت اقتدار غذایی است.
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  جمهور،  رییس  دستور  به  افزود:  وی 
تولید  سطح  افزایش  همچون  مهمی  مولفه های  سیزدهم،   دولت 
غذای با کیفیت،  سالم، با قیمت مناسب و ایرانی را در دستور کار 
دارد و به دلیل همین تالش ها بود که با وجود مشکالت ایجاد شده 
جهان،   کشورهای  سایر  در  غذایی  محصوالت  از  برخی  تامین  در 
با همکاری کشاورزان  ایران  محصوالت غذایی مورد نیاز مردم در 

به خوبی تامین شد.
دولت  در  گندم  تضمینی  خرید  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
تولید  آینده در  با تالش صورت گرفته،  سال  ادامه داد:  سیزدهم، 
گندم مورد نیاز برای تامین نان مصرفی مردم خودکفا خواهیم شد 
و همچنین در بخش ذخایر محصوالت غذایی راهبردی مورد نیاز 

مردم شرایط بسیار خوب و فراتر از حالت استاندارد داریم.
از سخنان خود  وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بخش دیگری 
بخش  در  سیزدهم  دولت  که  مهمی  سیاست های  از  یکی  گفت: 
اجرای  و  کشت  الگوی  تغییر  موضوع  می کند،  دنبال  کشاورزی 
کشاورزی قراردادی است و همچنین در این دولت تالش می شود 
تا کشاورزان به سمت کشت محصوالت راهبردی و مورد نیاز کشور 

همچون گندم و غالت به جای محصوالت پرآب بر ترغیب شوند.
از  حمایت  برای  دولت  برنامه های  دیگر  از  داشت:  بیان  وی 
تمام  کردن  دار  سند  کشاورزی،   بخش  زحمتکش  بهره برداران 
اراضی کشاورزی کشور تا پایان دولت است که هم از تغییر کاربری 
آن ها و کاهش سطح تولید محصوالت غذایی جلوگیری می کند و 
هم عاملی برای افزایش رضایتمندی کشاورزان و بهره برداران این 

بخش است.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: استان قم در تولید محصوالت 
کشاورزی به خصوص در حوزه دام و طیور در سطح کشور جایگاه 
خوبی دارد و توجه به مسائل و مشکالت کشاورزی و دامداران این 
استان برای ما مهم است و برای رفع این مشکالت همه توان خود 

را به کار خواهیم گرفت.
بیش از ۱۴ هزار بهره بردار در زمینه تولید محصوالت کشاورزی در 
قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی 
زراعی،   محصوالت  زمینه   در  تن  هزار   ۸۵۰ سال  در  استان  این 
بهره برداران بخش  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  دامی، شیالت  باغی،  
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی 
در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 

بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

»چک امن دیجیتال« خدمتی نوین 
از  بانک صادرات ایران

هزینه  کاهش  ستد،  و  داد  تسهیل  برای  ایران  صادرات  بانک 
و  کار  و  کسب  فضای  در  معامالت  سرعت  ارتقای  مبادالت، 
افزایش کارایی چک، »چک امن دیجیتال« را به عنوان خدمتی 

نوین ارائه کرد.
نخستین »چک  ایران،  بانک صادرات  روابط عمومی  گزارش  به 
امن دیجیتال« همزمان با رونمایی از سامانه چکاد بانک مرکزی 
مشتریان،  و  شد  صادر  ایران  صادرات  همراه بانک  سامانه  در 
فعاالن اقتصادی و بازرگانان می توانند با استفاده از این خدمت 
برای به حداقل رساندن ریسک ها و نگرانی های موجود در مورد 
به  مراجعه  بدون  و  غیرحضوری  صورت  به  کاغذی  چک های 
استفاده کنند. درخواست و صدور  نوین  فناوری  این  از  شعب، 
درون  وصول  و  انتقال  دریافت،  صدور،  دیجیتال،  دسته چک 
توسط شخص  آن  بانکی چک دیجیتال، ضمانت  بین  و  بانکی 
ثالث، ابطال و مسدودی، دریافت گواهی عدم پرداخت، استعالم 
و مشاهده کارتابل چک های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت 
و مزیت های راه اندازی چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران 
است.تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت 
نوین صدق می کند. در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف 
و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می شود. چک دیجیتال 
نقدشوندگی  و  عملکرد  در  بیشتری  امنیت  و  دقت  سرعت، 
نسبت به چک های کاغذی دارد. سامانه »چکاد« با هدف ایجاد 
بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی 
نظارت  و  مدیریت  امکان  که  راه اندازی شده  کاغذی  چک های 
آنالین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم 

می کند.
از مزایای چک امن دیجیتال می توان به سرعت زیاد در ثبت و 
پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، اطمینان افراد 
از ثبت چک در سامانه مربوطه، امنیت باال و عدم امکان سرقت 

یا تحریف چک اشاره کرد.
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معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
گفت: میزان تسهیالت پرداختی بانک 
تولیدی  واحدهای  به  و معدن  صنعت 
بنیان  دانش  شرکت های  خصوص  به 
و  است  یافته  افزایش  جاری  سال  در 
و  صنعت  توسعه ای  و  تخصصی  بانک 
ظرفیت ها  تمامی  از  استفاده  معدن 
برای تحقق شعار سال را رسالت خود 

می داند.
علی  دکتر  سیتنا،  گزارش  به 
پیگیری  راستای  در  که  خورسندیان 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات 
از  حمایت  در  سال  شعار  تحقق  و 
واحدهای تولیدی به خصوص شرکت 
های دانش بنیان به همراه امیرهوشنگ 
عصار زاده عضو هیأت مدیره، عبدالرضا 
راهبری  و  اعتبارات  معاون  الهی  ولی 
شعب و محمد حسن ترابی مدیر روابط 
عمومی و امور مشتریان این بانک، روز 
استان  به  آبانماه  هفدهم  شنبه  سه 
از  بازدید  در  بود،  کرده  سفر  همدان 
چندین طرح صنعتی تأمین مالی شده 
حل  داشت:  اظهار  بانک  این  توسط 

بهره  تولید،  بخش  موجود  مشکالت 
مندی و استفاده از نظر کارشناسان و 
صاحب نظران این حوزه را می طلبد و 
خوشبختانه این بانک سابقه خوبی در 
ارائه مشاوره های تخصصی به فعاالن 

بخش تولید دارد.
تعامل و  افزایش  لزوم  به  اشاره  با  وی 
تقویت روابط این بانک و شرکت های 
تولیدی تصریح کرد: این بانک آمادگی 
های  طرح  از  حمایت  برای  را  خود 
منظور  به  بنیان  دانش  و  ای  توسعه 
به محصوالت  وابستگی کشور  کاهش 
عنوان  به  و  دارد  می  اعالم  وارداتی 
گذاران  وثوق سرمایه  مورد  بانک  یک 
و صنعتگران، تامین مالی اینگونه طرح 

ها را در اولویت خود قرار داده است.
کرد:  خاطرنشان  خورسندیان  دکتر 
این بانک در سایه حمایت های دولت 
اقتصادی  دشوار  شرایط  در  مردمی 
همواره حامی صنعتگران و معدنکاران 
است  تالش  در  همواره  و  بوده  کشور 
به  را  بانکی  ارزشمند  و  منابع محدود 
بیشترین  که  هایی  طرح  به  درستی 

منافع و بازدهی را در جهت توسعه و 
آبادانی کشور دارند، اختصاص دهد.

و  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
هیات همراه در این سفر از طرح های 
فروسیلیس غرب، مهان کاغذ و شرکت 
دانش بنیان فاران شیمی بازدید کردند.

تولید  فروسیلیس غرب، طرح  شرکت 
تن  هزار   2۴ ظرفیت  با  فروسیلیس 
شرکتهای  مصرف  جهت  سالیانه 
تسهیالت  فوالدی،  صنایع  و  صنعتی 
ریالی از بانک صنعت و معدن دریافت 
طرح  این  اشتغال  میزان  است.  نموده 

2۴2 نفر می باشد.
شرکت مهان کاغذ، واحد تولید کننده 
کاغذ و مقوای تست الینر و فلوتینگ 
بازیافت کاغذ و مواد  باطله و  از کاغذ 
تولید  لینگو سلولزی،  مواد  و  سلولزی 
ورق سه الیه و پنج الیه و انواع جعبه 
در  تن  هزار   36 ظرفیت  به  مقوایی 
سال می باشد؛ این شرکت تسهیالت 
سرمایه ثابت از این بانک دریافت نموده 
و تسهیالت سرمایه درگردش از محل 
برای  جمهوری  ریاست  سفر  منابع 

یادشده مصوب گردیده است.  شرکت 
از بهره برداری برای  این شرکت پس 
اشتغال  مستقیم  صورت  به  نفر   2۰۰

ایجاد خواهد کرد.
شرکت  یک  نیز  شیمی  فاران  شرکت 
از بانک  دارویی دانش بنیان است که 
صنعت و معدن تسهیالت سرمایه در 
اعتباری دریافت  قالب حد  گردش در 
نموده و برای 37۰ نفر به طور مستقیم 

اشتغالزایی کرده است.
گفتنی است، در این سفر مشکالت و 
مسایل مربوط به واحدهای تامین مالی 
شده توسط بانک صنعت و معدن مورد 
بررسی قرار گرفت و مدیران ارشد این 
بانک با صنعتگران در خصوص نحوه و 
میزان پرداخت تسهیالت و ارائه دیگر 
خدمات این بانک به بنگاه های تولیدی 
استان به بحث و تبادل نظر پرداخته 
و راهکارهای سازنده ای ارائه کردند و 
ابراز امیدواری نمودند با تعامل بیشتر 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با این 
یادشده  استان  در  تولید  رونق  بانک، 

شتاب بیشتری بگیرد.

از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال استفاده می کنیم
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اجتماعی
خبر

معاون شهردار تهران:  کرایه تاکسی 
باید واقعی شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در مورد ناوگان 
تاکسیرانی نیز باید تعرفه کرایه های تاکسی واقعی شود تا اختالفات 

موجود بین رانندگان و مسافران کاهش پیدا کند.
و  نقل  و  حمل  معاون  بهرامی  جالل  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
و شرکت های  عامل سازمان ها  و مدیران  تهران  ترافیک شهرداری 
زیرمجموعه این معاونت از ساعت ۹ تا ۱۱  به پیام ها و تماس های 

تلفنی شهروندان پاسخ دادند.
ارتباط مستقیم شهروندان با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران و مدیران زیرمجموعه این معاونت،  از طریق سامانه مدیریت 
تماس  و ۳۴۵  انجام شد  پالس(   ۱۳۷( همگانی  نظارت  و  شهری 
مرتبط با حوزه حمل و نقل شهری از سوی معاون شهردار و مدیران 
مربوطه پاسخ داده شد.  بیشترین تماس ها، مربوط به شرکت واحد 
اتوبوسرانی و درباره کمبود اتوبوس، تأخیر حرکت اتوبوس های بخش 
خصوصی، جابه جایی ایستگاه های اتوبوس بود، تماس های مرتبط به 
برخورد  و  تعرفه  از  بیش  کرایه  دریافت  شامل  تاکسیرانی  سازمان 
نامناسب برخی رانندگان تاکسی با مسافرها در رتبه دوم و موضوعات 
مترو از قبیل دست فروشی و کمبود و خرابی پله های برقی نیز جزو 
پیام های پر درخواست بود که در رده بعدی قرار داشت.معاون حمل 
با تأکید بر  و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان این جلسه 
اینکه حل مسائل و مشکالت موجود با مشارکت اجتماعی و همراهی 
شهرداری،  و  مردم  کرد:  اعالم  است،  امکان پذیر  مردم  همدالنه 
مسئولیت دوطرفه در اداره شهر دارند و از شهروندان عزیز انتظار 
می رود، ضمن حفظ نقش مطالبه گری، مشارکت اجتماعی خود را 

نیز در موضوعات شهری ارتقا دهند.
همکارانمان،  و  خود  عملکرد  ارزیابی  برای  اینکه  اعالم  با  بهرامی 
عالوه بر ساز و کارهایی مانند گزارش گیری از سامانه ۱۳۷، با حضور 
میدانی در سطح شهر، مسائل و مشکالت را از نزدیک و بدون واسطه 
مردم گفت وگو  با  رودررو  به صورت  و  قرار می دهیم  بررسی  مورد 
امروز در  تأکید کرد: عمده ترین موضوعات مطروحه که  می کنیم، 
تماس های مردم مطرح شد، موضوعات اتوبوسرانی و تاکسیرانی بود.

وی رفع کمبودهای ناوگان اتوبوسرانی را از طریق خرید اتوبوس های 
نو و دست دوم و باکیفیت خارجی امکان پذیر دانست و با تأکید بر 
اینکه البته در این زمینه کمک دولت به شهرداری تهران ضرورت 
کرایه های  تعرفه  باید  نیز  تاکسیرانی  ناوگان  مورد  در  گفت:  دارد، 
و مسافران  رانندگان  بین  اختالفات موجود  تا  واقعی شود  تاکسی 
کاهش پیدا کند.معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه همه مدیران 
باید به خواسته ها و مطالبات شهروندان به موقع و دقیق پاسخ بدهند، 
خاطرنشان کرد: همه باید خود را خدمتگزار مردم بدانیم و شهروندان 
خروجی عملکرد ما را به صورت ملموس در شهر ببینند تا ما هم 

لبخند رضایت مردم از خدماتمان را بر چهره آنها ببینیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله پیش آمده در حوزه 
دارو در کشور به مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد در 
زمینه کنترل بازار از هر راهی که ممکن است به دولت 
کمک کنند و چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه 
دارو وجود دارند، اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را در 

قبال آنها به عمل آورند.
حجت االسالم  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
نشست  در  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  والمسلمین 
کل  بازرسی  سازمان  افزود:  قضاییه  قوه  عالی  شورای 
کشور به موضوع دارو ورود کرده است؛ در اینجا نیز تاکید 
می کنم با عنایت به اتفاق رخ داده و شرایط زمانی موجود 
و در پیش بودن فصل زمستان، جدیت و اهتمام سازمان 
بازرسی در این عرصه باید بسیار زیاد باشد و به نحوی 
و  تسهیل  دارو  به  مردم  دسترسی  که  شود  عمل  اتخاذ 
تسریع شود و در این زمینه به تعزیرات نیز کمک شود.  
محسنی اژه ای اظهارداشت: ورود مجدانه سازمان بازرسی 
به مقوله دارو باید به نحوی باشد که دسترسی مردم به 
این  نباید خود  و  را تسهیل و تسریع کند  اقالم دارویی 

ورود، در این زمینه مشکل به وجود آورد.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  قضاییه  قوه  رئیس 
برجسته  دانشمند  و  عالیقدر  سردار  بزرگوار،  شهید 
حاج حسن طهرانی مقدم و همرزمان وی، اظهار داشت: 
بود که در دل  انسان هایی  زمره  شهید طهرانی مقدم در 
دیگران  خود،  چاره اندیشی های  با  مشکالت  و  سختی 
جنگ  اوج  در  واالمقام  شهید  این  می کنند؛  متعجب  را 
تحمیلی و تحریم های دشمنان، برای کشور تولید قدرت 
را در  بازدارنده کرد و فناوری ساخت و توسعه موشکی 
پیش گرفت و در نتیجه همان سختی ها و مجاهدت های 
مخلصانه، امروز شاهد ساخت موشک بالستیک فراصوت 
در کشور هستیم و می توانیم بسیاری از نیازهای دفاعی 
و غیردفاعی خود را تولید و وفق ضوابط بین المللی صادر 

کنیم.
عالی  هیئت  اخیر  سفر  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
سفر  این  مصوبات  و  جنوبی  خراسان  استان  به  قضایی 
استان،  این  گرانقدر  مردم  و مشکالت  مسائل  رفع  برای 
که  قضایی  ذیربط  بخش های  و مسئوالن  مقامات  گفت: 
در جریان سفر به استان خراسان جنوبی به نقاط مختلف 
مردم  صحبت های  پای  و  کردند  عزیمت  استان  این 
را  اتخاذ شده  نشستند، موارد مصوب شده و تصمیمات 
تا حصول نتیجه و رفع مسائل و مشکالت مردم خراسان 

جنوبی با جدیت و مداومت پیگیری کنند.
رئیس عدلیه در همین زمینه به مقامات قضایی دستور 
به  سفر  جریان  در  که  خواسته هایی  و  مطالبات  داد 
ناحیه  از  شفاهی  و  کتبی  صورت  به  جنوبی  خراسان 
مردم و مراجعان دریافت شده است را در نهایت جدیت 

به  نسبت  و  کنند  پیگیری  ویژه  نگاهی  با  و  مداومت  و 
مردمی  خواسته های  و  مطالبات  آن  از  مقدار  هر  اجابت 
که در حیطه مسئولیت های قانونی مقامات قضایی است، 

اهتمام داشته باشند.
مسئوالن  افزود:  راستا  همین  در  قضاییه  قوه  رئیس 
خواسته های  و  مطالبات  از  مقدار  هر  قضایی  مقامات  و 
حیطه  در  آنها  اجابت  و  رفع  که  را  شده  واصل  مردمی 
درخواست کننده  مردم  به  نیست،  قانونی شان  اختیارات 
از  مطالبه گر  هموطن  که  نباشد  اینگونه  و  دهند  اطالع 

وضعیت درخواست و مطالبه خود بی اطالع بماند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: مردمی که در جریان سفرهای 
استانی با مقامات و مسئوالن قضایی به صورت چهره  به  
به حقی  انتظارات  بدون واسطه مالقات می کنند،  و  چهره 
باید  و  کرد  مأیوس  را  آنها  نباید  وجه  هیچ  به  و  دارند 
مطالبات و خواسته های  آنان را در حیطه مسئولیت های 
به  و  کنیم  پیگیری  مداومت  و  جدیت  با  خود  قانونی 

سرانجام برسانیم.
سفر  برنامه  نخستین  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
دانشگاه  در  حضور  و  جنوبی  خراسان  به  خود  استانی 
با دانشجویان،  بیرجند و دیدار و گفت وگو و تبادل نظر 
گفت: در جریان حضور در دانشگاه بیرجند، چند تن از 
دانشجویان از دانشجویان دانشگاه های مختلف در نهایت 
خواسته ها،  مسائل،  زبان،  لکنت  بدون  و  نزاکت  و  ادب 

نقدها و پیشنهادات و اعتراض خود را مطرح کردند و از 
جمله از مبارزه مجدانه با مفاسد در ساحت های گوناگون، 
مرزبندی با اغتشاشاگران، ایجاد کرسی های آزاداندیشی 

و رفع مشکالت معیشتی مردم سخن گفتند.
وی ادامه داد: مطالبات دانشجویان، مطالبات به حقی بود 
و مسائل مطرح شده از جانب آنها مانند ایجاد کرسی های 
آزاداندیشی و فراهم آمدن بسترهای گفت وگو و نقد برای 
رفع ایرادها و ابهام ها همچنین مبارزه با فساد در عرصه ها 
و ساحت های مختلف، از جمله مطالبات و تاکیدات رهبر 

معظم انقالب طی سالیان متمادی است.
با  که  صحبت هایی  در  دانشجویان  افزود:  عدلیه  رئیس 
من داشتند تاکید می کردند که صف شان از اغتشاشگران 
پایبند  کشور  و  اسالمی  نظام  ارزش های  به  و  جداست 
در حوزه های  را  نقدها  پاره ای  عین حال  در  اما  هستند 
مختلف از جمله مدیریت در ساحت های گوناگون کشور 
و وجود برخی کمبودها، دارند.  رئیس قوه قضاییه ضمن 
استان  مردمی  مختلف  اقشار  با  خود  دیدار  به  اشاره 
خراسان جنوبی نیز گفت: نکات و نقطه نظرات مطرح شده 
از جانب نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان خراسان 
روحیه  با  آنها  و  بودند  راهگشا  و  آموزنده  بسیار  جنوبی 
را  انقالبی و خیرخواهانه، پیشنهادهای خوبی  و  جهادی 
برای رفع برخی از مسائل و مشکالت استان  خود مطرح 
به  را  الزم  همکاری های  و  کمک ها  باید  نیز  ما  کردند؛ 

رفع  راستای  در  استان  این  مردم  و  نخبگان  مسئوالن، 
دیدارهایی  جریان  در  افزود:  وی  باشیم.  داشته  مسائل 
که با دانشجویان و اقشار مختلف مردمی استان خراسان 
جنوبی داشتم، یکی از موضوعات برجسته مطرح شده از 
ناحیه آنها، مرتبط با مسائل معیشتی مردم، مدیریت بازار 
کاالهای اساسی و ارز، ایجاد اشتغال و رفع موانع کسب 
جنوبی  خراسان  عزیز  مردم  و  دانشجویان  و  بود  کار  و 
داشتند؛  به حقی  مطالبات  و  انتظارات  حوزه ها  این  در 
و  کمک  با  باید  مختلف  بخش های  در  نیز  مسئوالن  ما 
همکاری یکدیگر در راستای رفع این مسائل و مشکالت 
اهتمام جدی داشته باشیم و مسئولیت ما در این عرصه 

سنگین است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: یکی از موضوعات قابل تأمل 
مختلف  اقشار  نمایندگان  از  یکی  جانب  از  شده  مطرح 
وجود  با  که  بود  این  جنوبی  خراسان  استان  مردمی 
دشمنی ها و تحریم ها، برخی موانع در کشور خودساخته 

هستند، بنابراین می توان آنها را به سهولت رفع کرد.
از جمله دادستان  به مقامات دستگاه قضا  رئیس عدلیه 
معاون  و  کشور  سراسر  دادستان های  همه  کشور،  کل 
پیشگیری قوه قضاییه دستور داد هر مقدار که در توان 
از جمله  اولویت دار کشور  به ویژه در حوزه مسائل  دارند 
رونق و جهش تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت 

کمک و همکاری کنند.

مسئوالن قضایی از هر راهی برای کنترل 
بازار دارو به دولت کمک کنند

سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
استفاده  بر  تاکید  با  زیست  محیط  حفاظت 
بسیجی  و  گروه های جهادی  از ظرفیت های 
همه  گفت:  محیط زیست  از  حفاظت  برای 
گروه های  با  همکاری  آماده  سازمان  سطوح 
در  سالجقه  است.علی  بسیجی  و  جهادی 
نمایندگان  جهادی،  گروه های  با  نشستی 
بسیج  سازمان  مسئوالن  و  تخصصی  اقشار 
محیط  حفاظت  سازمان  در  مستضعفین 
زیست، بسیج را شریان اصلی کشور توصیف 
کرد و افزود: میدان محیط زیست، میدان امر 
جایگاه  اما  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
نبوده  پررنگ  چندان  عرصه  این  در  بسیج 
است.  وی افزود: ما از بدو شروع به کار در 

سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال جلب 
بسیجی  و  جهادی  مجموعه های  مشارکت 
بودیم و امروز خرسندیم که این اتفاق افتاده 
کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  است.معاون 
از  حفاظت  اساسی،  قانون  پنجاهم  اصل  در 
محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده 
سال  شعار  اساس،  همین  بر  نیز  ما  و  است 
پایه،  مردم  زیست  محیط  را  زیست  محیط 

هوشمند و فناورانه انتخاب کردیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب 
بسیجی  و  جهادی  گروه های  نمایندگان  به 
ظرفیت های  به  ما  گفت:  نشست،  در  حاضر 
که  می خواهیم  شما  از  و  داریم  نیاز  شما 
فعال تر وارد عرصه حفاظت از محیط زیست 

عرصه  این  در  باید  شما  اینکه  شوید، ضمن 
ظرفیت سازی هم انجام دهید.وی، حوزه هایی 
مانند پسماند، پساب، حیات وحش، حفاظت 
از مناطق و حفظ گونه ها را از جمله میدان 
هایی دانست که گروه های جهادی و بسیجی 
می توانند به آنها ورود کنند.سالجقه، اخالق 
حوزه هایی  از  را  اسالم  در  زیست  محیط 
پژوهشگران  توجه  مورد  باید  که  عنوان کرد 
و مراکز علمی و دانشگاهی قرار گیرد.رییس 
در  افزود:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
بسیار  زیست  محیط  پردازی  نظریه  زمینه 
برطرف  را  ضعف  این  باید  و  داریم  ضعف 
اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  کنیم.معاون 
همه سطوح سازمان حفاظت محیط زیست 
و  جهادی  های  گروه  با  همکاری  آماده 
عملیاتی  کارهای  انجام  بر  هستند،  بسیجی 
با مشارکت این گروه ها تاکید کرد.در ادامه 
این نشست، رییس سازمان بسیج سازندگی 
انقالبی  و  مردمی  دولت  رویکرد  به  اشاره  با 
برای استفاده از ظرفیت های مردمی در انجام 
داده  نشان  تجربه  ماموریت های خود، گفت: 
است تحقق وعده های دولت ها تنها با حضور 
واقعی مردم امکانپذیر است. محمد زهرایی، 

بیانیه گام دوم انقالب را سند فعالیت بسیج 
عنوان  خود  فعالیت  مختلف  زمینه های  در 
کرد و گفت: چتر بسیج برای مشارکت همه 
مردم باز است. فلسفه وجودی بسیج، تبدیل 
تهدیدها به فرصت برای انقالب است و این 
می گیرد.رییس  بر  در  را  عرصه ها  همه  امر 
سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: بسیج ۲۲ 
قشر تخصصی دارد که هرکدام شبکه مردمی 
دارند و در حال کمک به دولت هستند. در 
سراسر کشور ۹۰۰ هزار جهادگر در قالب ۴۲ 
چشم داشت  هیچ  بدون  جهادی  گروه  هزار 
مشغول به فعالیت هستند.وی افزود: بیش از 
۲۹ هزار صندوق اشتغالزایی مردمی در کشور 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک  که  گرفته  شکل 
زهرایی  هستند.  صندوق ها  این  عضو  خانوار 
دولت  به  که  کمکی  هر  اینکه  بر  تاکید  با 
کرده ایم با نظارت، نقشه و راهبردهای دولت 
بوده است گفت: یکی از مسائلی که تاکنون 
مغفول مانده، مشارکت گروه های جهادی و 
از محیط زیست  بسیجی در زمینه حفاظت 
است و ما آمادگی داریم در هر سطحی که 
با او  سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد 

همکاری کنیم.

سالجقه : استفاده از ظرفیت های گروه های جهادی و بسیجی 
برای حفاظت از محیط زیست

 وزیر آموزش وپرورش با اشاره به دایر 
بودن ۳۰۰ مدرسه یک نفره  و پنج 
ایران  در  نفر  پنج  زیر  مدرسه  هزار 
در  واقعی  تحصیلی  پوشش  گفت: 

دوره ابتدایی ۹۸ درصد است.
 یوسف نوری در دیدار با وزیر علوم 
و معاون رئیس جمهور ونزوئال در امور 
بهداشت  و  آموزش  تکنولوژی،  علم، 
بابیان اینکه امیدوارم این دیدار باعث 
ارتباط وسیع وزارت آموزش وپرورش 
حوزه  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
علوم، تکنولوژی، آموزش و بهداشت 
افزود: دو کشور  ونزوئال شود،  کشور 
باهم اشتراکاتی داریم؛ هر دو کشور 
انقالبی هستیم و به این علت استکبار 
مورد  در  را  کشور  دو  هر  جهانی 
تحریم های ظالمانه قرار داده است و 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که 
برای مردم کشور شما شناخته  شده 
است و ما هم به رئیس جمهور فقید 
می گذاریم  احترام  چاوز  هوگو  شما 

کشور  ملی  قهرمانان  از  یکی  که 
این  امیدوارم  بنابراین  است،  شما 
همکاری های  تقویت  به  اشتراکات 
دو کشور در حوزه علم، تکنولوژی و 

آموزش وپرورش منجر شود.
سفر  این  امیدوارم  اینکه  بابیان  وی 
دو  روابط  استحکام  و  تقویت  باعث 
گذشته  ماه  در  افزود:  شود،  کشور 
آموزان  دانش  و  شما  معاون  میزبان 
نخبه کشور ونزوئال بودیم. جمهوری 
اسالمی ایران ۱۶ میلیون دانش آموز 
دانش آموز  آن ها  که ۴۹ درصد  دارد 
دختر هستند. یک میلیون معلم داریم 
زن  معلمان  را  آن  درصد   ۵۴ که 

تشکیل می دهد.
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اطالعات  از  دیگر  برخی  به 
 ۳۰۰ گفت:  ایران  آموزش وپرورش 
مدرسه یک نفره  و پنج هزار مدرسه 
زیر پنج نفر داریم همچنین ۱۲۰ هزار 
مدرسه، ۷۰۰ پژوهشگاه دانش آموزی 

و۲ هزار کانون فرهنگی، هنری داریم.
کاری که  مهم ترین  داد:  ادامه  نوری 
جمهوری  تربیت  و  تعلیم  نظام  در 
اسالمی ایران انجام  شده است، تدوین 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
آموزشی  شبکه  همچنین  است 
که  داریم  را  شاد  آموزان،  دانش 
که  است  برخطی  یادگیری  شبکه 
در جهان بی نظیر است. این شبکه از 
ابتدای ویروس کرونا طراحی و مورد 
بهره برداری قرار گرفت و اکنون نیز در 
مواقعی که مدارس با تعطیلی مواجه 
می شوند، از این شبکه به عنوان شبکه 

پشتیبان استفاده می شود.
به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
آموزش های فنی و حرفه ای که ارائه 
می شود، اظهار کرد: در حوزه فنی و 
حرفه ای رشته های متنوعی داریم و 
در  گوناگونی  نوآوری های  همچنین 
این حوزه انجام می گیرد که می تواند 
زمینه های همکاری بین دو کشور را 

ایجاد کند.
ایران  مردمی  دولت  کابینه  عضو 
ویژگی های  سایر  به  اشاره  با  قوی 
کرد:  اظهار  ایران  آموزش وپرورش 
به مدت  ایران  در جمهوری اسالمی 
۱۰۰ سال است که تربیت معلم برای 
آموزش وپرورش به صورت اختصاصی 
حاضر  حال  در  و  می شود  انجام 
که  داریم  معلم  دانشجو  هزار   ۱۰۰
فنی  و  انسانی  علوم  رشته های  در 
برای  اختصاصی  به طور  حرفه ای   و 
تحصیل  به  مشغول  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش  تمرکز  هستند. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کارشناسی  دوره های  در  تربیت معلم 
است، اما در دوره کارشناسی ارشد و 

دکترا نیز تربیت نیرو داریم.
 وی ادامه داد: مهم ترین حوزه ای از 
اسالمی  جمهوری  آموزش وپرورش 
حائز  ونزوئال  کشور  برای   که  ایران 
آموزان  دانش  تربیت  است،  اهمیت 
و  است  برتر  استعدادهای  حوزه  در 
 ۲۰ جاری  سال  در  مدارس  این  در 
مدال طالی جهانی را کسب کردیم. 
قالب  در  که  اختراعات  حوزه  در 
برگزار  خوارزمی  نوجوان  جشنواره 
نوآوری ها  ما  آموزان  دانش  می شود، 
می دهند  ارائه  را  خود  اختراعات  و 
برای  خوبی  زمینه  حوزه  این  که 
همکاری های مشترک بین دو کشور 
است و بر همین اساس در ماه گذشته 
که گروهی از دانش آموزان ونزوئالیی 
مدارس  از  بودند  سفرکرده  ایران  به 
استعدادهای درخشان و فعالیت هایی 
که در این حوزه می شود، بازدید کرده 

بودند.

وزیر آموزش و پرورش: پوشش تحصیلی 
در دوره ابتدایی ۹۸ درصد است

خبر

قضات در خط مقدم حفظ نظم و امنیت 
مجاهدت می کنند

دادگاه های  و  دادسرا  قضات  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون   
انقالب در خط مقدم حفظ نظم و امنیت و صیانت از ارکان 
نظام خدمت می کنند و به صورت شبانه روزی در حال ایثار و 

مجاهدت هستند.
به نقل  از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم و المسلمین 
دادگاه  و  دادسرا  قضات  با  قضایی  نشست  در  مصدق  محمد 
عملیاتی  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  با  تهران  اسالمی  انقالب 
اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه افزود: سخنان 
هفتم تیر امسال رهبر معظم انقالب کامال کارشناسی شده و 
تخصصی بود و برای تحقق فرامین و سیاست های رهبر انقالب، 
قرارگاه عملیاتی در قوه قضائیه با حضور مسئوالن ارشد قضایی 

تشکیل شد و جلسات این قرارگاه هر هفته برگزار می شود.  
وی اضافه کرد: برنامه ای را از ابتدای سال جاری آغاز کردیم 
به عنوان مثال در دو استان به صورت نمونه اقداماتی اجرا شد 
که آیا شاخصی غیر از آمار برای ارزیابی عملکرد قضایی در آن 
دو استان وجود دارد یا خیر؟ که طبق گزارش های دریافتی به 

نتایج مطلوبی رسیدیم.  
وی افزود: براساس معیار جدید بر مبنای کار و عملکرد افراد 
اقدامات قضایی در استان ها نه بر اساس زمان حضور افراد در 

محل کار و نه صرف ارائه آمار ارزیابی می شود.  
سید محمد تقوی رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران با اشاره 
به آشوب های اخیر در کشور گفت: قضات شریف دادگاه انقالب 
آمادگی دارند تا قاطعانه در چارچوب قانون با مخالن امنیت 

مانند گذشته برخورد داشته باشند.  
تقوی به ارائه گزارشی از عملکرد دادگاه انقالب اسالمی تهران 
دادگاه  در  موجود  مشکالت  طرح  با  وی  همچنین  پرداخت؛ 

انقالب، مواردی را به معاون اول قوه قضاییه اعالم کرد.  
براساس این گزارش، معاون اول قوه قضاییه با حضور در شعبه 
۱۵ دادگاه انقالب از نزدیک در جریان اقدامات این شعبه قرار 

گرفت.  
مصدق در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب با اشاره به حجم پرونده های 
موجود در شعبه اظهارداشت: هر کدام از این پرونده ها مربوط 
به یک موضوع است و این وضعیت فقط در یک شعبه از دادگاه 

انقالب تهران است.  
وی افزود: مردم باید بدانند که همکاران ما چه اقداماتی انجام 
دادگاه  در  ما  برسد. هدف  نتیجه  به  پرونده   تا یک  می دهند 
انقالب این است تا امنیت و آرامش بر جامعه حکم فرما باشد.

سال پنجم - شماره   4154

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره  وکالتنامه  برابر  شایگان  محمدی  شیوا  خانم  اینکه  به  نظر 
44403 مورخ 1398/07/24 دفترخانه 36 رباط کریم طی درخواست 
دوبرگ  تسلیم  با   1401/03/27 مورخ   2004397 شماره  به  وارده 
با  کریم  رباط    36 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق  استشهادیه 
مساحت  به  هرکدام  مشاعی  فقره سند  دو  مالکیت  اسناد  اینکه   اعالم 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  سهم  یکصد   /  100
47970 متر مربع چهل و هفت هزار و نهصد و هفتاد متر مربع  قطعه  
268 تفکیکی به شماره پالک 2251 فرعی از 160 اصلی واقع در حوزه 
ثبتی رباط کریم ذیل دفاتر الکترونیکی 139920301022007308 و 
سریال  شماره  به  تکبرگی  مالکیت  سند   139920301022007309
245082 سری ه – 98 و 245083 سری ه – 98 به ترتیب بنام مجید 
شهبازی و شیوا محمدی شایگان هر یک نسبت به 100 / صد سه سهم 
مشاع از ششدانگ ثبت و صادرو  تسلیم گردیده است که وکیل مالکین 
با مشخصات  مالکیت  اسناد  نموده که  اعالم  وارده فوق  طی درخواست 
صدر الذکر بعلت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت 
وفق مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضائی 

قابل رسیدگی خواهد بود.
بابک احمدی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره  به  وارده  برابردرخواست  کرمی  محمدرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  با   1401/04/09 مورخ   2005269
اینکه  اعالم  با  کریم  رباط    34 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت   سند 
56/30 / پنجاه و شش متر و سی سانتیمتر به شماره پالک 411 فرعی 
از 101 اصلی قطعه  2 – 258 مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی 
مذکور واقع در قریه اصیل آباد حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 101554 
دفتر جلد 366 صفحه 80 به شماره سریال 585083 سری الف – 81 
بنام محمدرضا کرمی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس تمامت 
مورد ثبت بموجب نامه شماره 88/278 مورخ 1388/02/27 دادیار 
مبلغ  قبال  در  کریم  رباط  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  شعبه 5 
سیصد میلیون ریال بازداشت می باشد که مالک طی درخواست وارده 
فوق اعالم نموده که سند مالکیت با مشخصات صدر الذکر بعلت جابجایی 
و اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک 
مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره مراجعه 
و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام 
رسیدگی  قابل  قضائی  مراجع  در  فقط  ایشان  اعتراض  و  نمود  خواهد 

خواهد بود.

بابک احمدی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم
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اخبار

معاون استاندار کرمانشاه: ۶ هزار چاه  
غیرمجاز تهدیدی برای توسعه استان است

استاندار کرمانشاه وجود ۶  امور عمرانی   معاون هماهنگی 
هزار حلقه چاه غیرمجاز و همچنین برداشت های بی رویه و 
را تهدید و چالش جدی  از منابع آب زیرزمینی  بی ضابطه 
برای توسعه استان دانست و از دستگاه های مربوطه خواست 

برای توقف این روند مخرب اقدام جدی کنند.
به گزارش ایرنا؛ »منوچهر فخری« شنبه شب در پنجاهمین 
نشست قرارگاه عملیاتی آب شرب کرمانشاه وجود ۶ هزار 
چاه غیرمجاز در کرمانشاه را یک تهدید جدی برای منابع 
چاه های  این  افزود:  و  دانست  استان  زیرزمینی  ارزشمند 
غیرمجاز باید هرچه سریع تر توسط آب منطقه ای تعیین 

تکلیف شوند.
وی همچنین برداشت های بی رویه و بی ضابطه از چاه های 
مجاز را بسیار نگران کننده دانست و گفت: متاسفانه نظارت 
خاصی هم بر میزان برداشت چاه های مجاز وجود ندارد و باید 
هر چه سریع تر در قالب یک برنامه مدون، تمام آنها به کنتور 

هوشمند مجهز شوند.
ادامه  در  کرمانشاه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: موضوع تشدید خشکسالی ها و کمبود آب شرب در 
کشور به یک بحران بسیار جدی تبدیل شده و حتی بعضی 

از کالنشهرها را نیز با مشکل روبرو کرده است.
قرارگاه  کاری  نشست  پنجاهمین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
عملیاتی آب شرب کرمانشاه، عنوان کرد: این قرارگاه سال 
و  شد  تشکیل  کرمانشاه  استاندار  ویژه  دستور  با  گذشته 
خوشبختانه به همت دستگاه های عضو این مجموعه، تابستان 
امسال شاهد کاهش مشکالت آب شرب در شهر کرمانشاه 

بودیم.
برای حل  تنها  نه  کرمانشاه  استان  امروز  داد:  ادامه  فخری 
مشکالت جاری حوزه آب شرب دارای برنامه است بلکه آبفا 
برای تامین نیازهای سال های آتی هم در حال برنامه ریزی 

است.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه در بخش 
دیگری از سخنانش به مشکالت شهر کنگاور اشاره کرد و 
گفت : در این شهر چشمه هایی وجود دارد که سال هاست به 
حال خود رها شده و در فصل بارش و طغیان چشمه ها، برای 

شهروندان مشکالت بسیاری ایجاد می کند.
ادامه داد:  مقرر شد در نشست هفته آتی قرارگاه،  فخری 
شورای فنی استان گزارش جامعی از وضعیت این چشمه ها، 
کند  ارائه  ها  آن  از  بهره برداری  ظرفیت های  و  ها  آن  دبی 
همچنین شهرداری کنگاور و اداره آبفا هم برنامه عملیاتی 
خود را برای ساماندهی و بهره برداری مفید از این چشمه ها 

ارائه دهند.
استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی 
و تولید ساالنه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور 

است.

تکمیل کتابخانه عمومی دهخدای 
قصرشیرین نیازمند چهار میلیارد تومان 

اعتبار است

ی  کتابخانه  تکمیل  گفت:  قصرشیرین  عمومی  های  کتابخانه  رییس   
عمومی دهخدای این شهرستان که بر اثر زلزله ی سال های۹۶ و ۹۷ 

غرب کرمانشاه آسیب دید نیازمند چهار میلیارد تومان اعتبار است.
»ضیاء اله آباد« روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تبریک هفته 
کتاب و کتاب خوانی افزود: کتابخانه ی دهخدا با ۸۰۰ متر مربع در زلزله 
های ۷.۳ریشتری سال ۹۶ و ۶.۴ ریشتری سال ۹۷ دچار آسیب شد که 
در همان ابتدا ۶۰۰ میلیون تومان برای تخریب و مقاوم سازی این مکان 

فرهنگی اختصاص یافت.
 وی اظهار داشت:با گذشت پنج سال از وقوع زلزله هیچ اعتباری برای 
روند تکمیل این کتابخانه اختصاص نیافته و همچنان در همان وضعیت 

باقی مانده و حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رییس کتابخانه های عمومی قصرشیرین گفت: برای تداوم خدمات کتاب 
خوانی تمامی کتاب های این کتابخانه به یک مکان استیجاری   انتقال 
یافته تا اعضای کتابخانه بتوانند از خدمات این نهاد استفاده کنند ولی 
تکمیل آن یکی از اولویت های مورد نیاز است که نیازمند توجه مسووالن 

است.
آباد اضافه کرد: قصرشیرین عالوه بر کتابخانه ی دهخدا، سه باب کتابخانه 
عمومی دیگر دارد که ۲ باب ثابت و یک باب آن سیار است که کتابخانه 
های ثابت در مرز خسروی و روستای کرکهرک واقع هستند.وی گفت: 
هم اکنون سه هزار نفر در شهرستان مرزی قصرشیرین معادل ۱۰ درصد 

جمعیت این شهرستان عضو کتابخانه های عمومی هستند.
آباد ادامه داد: فضای کتابخانه ای شهرستان اکنون ۹۰۰ متر مربع است 
که برای ارائه ی بهتر خدمات نیازمند تامین اعتبار برای ساخت کتابخانه 

ی عمومی دهخدا هستیم.
 رییس کتابخانه های عمومی قصرشیرین گفت: بر اساس آخرین آمار 
تعداد ۴۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی قصرشیرین موجود 
است و همچنین در کتابخانه ی عمومی این شهرستان امکان دسترسی 
افراد  سایر  و  دانشجویان  علمی  استفاده  برای  اطالعاتی  های  پایگاه  به 
برنامه  به هفته ی کتاب و کتاب خوانی  با توجه  وجود دارد.وی گفت: 
کتاب  ی  مسابقه  برگزاری  شامل  هفته  این  با  متناسب  فرهنگی  های 
خوانی، مستبقه نقاشی با موضوع کتاب خوانی، قصه گویی ویژه کودکان 
با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضوگیری رایگان 

در کتابخانه های عمومی قصرشیرین اجرا می شود.

گفت:  کرمانشاه  استان  مدیرکل شیالت 
از  در حال حاضر ۶ هزار و ۳۴۰ هکتار 
اراضی این استان به پرورش انواع آبزیان 
اختصاص دارد که در این میزان اراضی، 
ریال  میلیارد   ۲۸۴ از  بیش  مجموع  در 

سرمایه گذاری شده است.
»سیدفرزاد افضلی« با بیان اینکه در سال 
گذشته در مجموع ۲۱ هزار و ۱۰۵ تن در 
این حوزه تولید شد، افزود: از این میزان 
پنج هزار و ۴۸۸ تن ماهیان گرمابی، ۱۲ 
هزار  سردآبی،  ماهیان  تن   ۲۶۷ و  هزار 
و  هزار  قفس، ۲  در  ماهیان  تن  و ۲۰۰ 
۱۲۰ تن ماهیان آب های طبیعی و نیمه 
طبیعی ، ۱۰ تن ماهیان خاویاری و ۲۰ 

تن نیز میگوی آب شیرین بود.
می شود  پیش بینی  که  این  بیان  با  وی 
 ۲۵ و  هزار  با  آبزیان  انواع  تولید  امسال 
به  گذشته  سال  به  نسبت  افزایش  تن 
کرد:  اضافه  برسد،  تن  و ۱۳۰  هزار   ۲۲
ماهیان  تولید  ها،  بینی  پیش  براساس 
گرمابی و سردآبی به ترتیب ۱۶۲ و ۲۳۳ 
تن، ماهیان تولیدی در آب های طبیعی 
و نیمه طبیعی ۳۳۰ تن و ماهیان پرورش 
در قفس نیز  ۳۰۰ تن افزایش پیدا می 
کند که در مقایسه با پارسال پنج درصد 

افزایش نشان می دهد.
یادآور  استان کرمانشاه  مدیرکل شیالت 
حوزه  در  اکنون  هم  استان  این  شد: 
ماهیان گرمابی با تولید ساالنه پنج هزار 
و ۶۰۰ تن در بین استان های غیرساحلی 

رتبه نخست را در کشور دارا است.

قطعه  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  چهار  تولید 
انواع ماهیان زینتی 

نیز  زینتی  ماهیان  حوزه  در  گفت:  وی 
گرفته  انجام  استان  در  خوبی  اقدامات 
است به طوری که در سال گذشته بیش 
از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه انواع 
ماهیان زینتی تولید و روانه بازار مصرف 
شد که این میزان امسال پیش بینی می 
شود به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه 

افزایش پیدا کند.
افزایش بیش از هزار تنی تولید آبزیان در 

استان کرمانشاه 
این  در  اینک  هم  اینکه  بیان  با  افضلی 
ریال سرمایه  میلیارد  از ۱۶  بیش  حوزه 
مراکز  افزود:  است  شده  انجام  گذاری 
تولید ماهیان زینتی هم اینک در داخل 

باید ساماندهی شده  شهرها هستند که 
انتقال پیدا  و به شهرک های کشاورزی 

کند.
وی یادآور شد: در سال گذشته همچنین 
استان  در  زالو  قطعه  هزار  از ۶۵۰  بیش 
تولید شد که این میزان امسال به ۷۰۰ 

هزار قطعه خواهد رسید.
تولیدات آبزیان در برنامه هفتم توسعه به 

۳۰ هزار و ۱۵۰ تن می رسد
اضافه  کرمانشاه  استان  شیالت  مدیرکل 
کرد: در برنامه هفتم توسعه استان پیش 
بینی شده است مجموع تولیدات آبزیان 
استان به ۳۰ هزار و ۱۵۰ تن ) تا پایان 
سال  ۱۴۰۵( و در حوزه پرورش ماهیان 
زینتی نیز به ۶ میلیون قطعه افزایش پیدا 

کند.

افزایش بیش از هزار تنی تولید آبزیان در 
استان کرمانشاه 

رییس  اخیر  سفر  در  اینکه  بیان  با  وی 
 ۷۰۰ و  هزار  استان  این  به  جمهور 
میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و اجرای 
طرح های آبزی پروری به تصویب رسید 
افزود: پیش بینی شده است با استفاده از 
این اعتبار هفت طرح نیمه تمام کالن و 
شاخص و پنج طرح جدید و اولویت دار در 

استان به اجرا گذاشته شود.
در استان کرمانشاه هم اینک ۴۶۰ واحد 
مزرعه  واحد   ۳۷۸ قالب  در  شیالتی 
مزرعه   ۲ کرمابی،  واحد   ۸۰  ، سردابی 
یک  سردآبی،  مجتمع  چهار   ، خاویاری 
پرورش  واحد  چهار  و  گرمابی  مجتمع 

ماهی در قفس فعالیت دارند.

بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال برای پرورش 
آبزیان در کرمانشاه سرمایه گذاری شده است

اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی:

سیاست دانشگاه آزاد توسعه 
رشته های مهارتی و خلق ثروت است

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با بیان این که امروز خانواده ها 
آینده  برای  تضمینی  بلکه  نمی خواهند  تحصیلی  مدرک  آزاد  دانشگاه  از 
فرزندان شان می خواهند، گفت: سیاست دانشگاه توسعه رشته های مهارتی و 

خلق ثروت است.
آرش رنجبران در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به چهلمین سالگرد تاسیس 
واحد  این  تاسیس  سالگرد   ۱۳۶۱ سال  آبان   ۲۳ کرد:  اظهار  دانشگاه  این 
دانشگاهی به عنوان اولین واحد دانشگاهی در کشور است که افتخار بزرگی 

برای شهر تبریز و دانشگاه های استان آذربایجان شرقی می باشد.
وی افزود: چهل سالگی در ادبیات ما سن خاصی است؛ سن پختگی و کمال 
امروز چهل سالگی تاسیس دانشگاه آزاد را  بلوغ و شکوفایی است و  و سن 

جشن می گیریم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه آزاد در 
چند سال اخیر تغییر رویکرد داده است تا ماموریت های خود را با توجه به 
نیاز جامعه و شرایط خاص حاکم بر منطقه و کشور پیش ببرد، گفت: امروز 
خانواده ها از دانشگاه آزاد مدرک تحصیلی نمی خواهند بلکه از دانشگاه تضمینی 
برای آینده فرزندان شان می خواهند و اگر دانشگاه نتواند این کار را انجام دهد، 
مورد اقبال و مورد پسند خانواده ها نخواهد بود بنابراین در این راستا ما برنامه 
های خود را به سمت رشته های عمیق، کاربردی و اشتغال آفرین بردیم که 

فقط اخذ مدرک نباشد.
وی حرکت از آموزش حافظه محور به سمت آموزش های کاربردی و مهارت 
محور را جزو اولویت های جدید و همگام با تحوالت تکنولوژیک روز برشمرد 
و گفت: افتتاح مدرسه عالی مهارت قالب سازی در این روز گام عملی دانشگاه 

به سمت تحقق این ایده می باشد.
رنجبران با اشاره به اجرای طرح ابتکاری »پویش« در دانشگاه آزاد اسالمی 
خاطرنشان کرد: این طرح با استفاده از روش های مطالعاتی دانشگاه های برتر 
دنیا اخذ شده است که در این طرح دانشگاه با صنایع مختلف هر حوزه ای در 
جامعه ارتباط برقرار کرده و ظرفیت هایی ایجاد می کند تا دانشجو چند روز 
در هفته وارد صنعت شود و به ازای مدت فعالیت در صنایع، کمک شهریه به 

آنها پرداخت می شود.
رئیس دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر دانشجو به ازای هر ماه 
به  پول  آن  تومان کمک هزینه شهریه دریافت می کند، گفت:  میلیون  یک 
حساب شهریه دانشجو وارد می شود که هم دانشجو صاحب تجربه می شود و 

هم کمک هزینه ای برای تحصیل دانشجو می باشد.
رنجبران با بیان اینکه با اجرای این طرح دانشجوی دکترا و یا ارشد با دریافت 
کمک هزینه از طرف صنعت عمال رایگان تححصیل می کند، افزود: این طرح 
تضمین آینده فرزندان است چون شهریه را صنعت پرداخت می کند، دانشجو 
در دانشگاه درس می خواند و در آینده در همان صنعت مشغول به کار می شود.

آذربایجان شرقی سال  پژوهش گفت:  هفته  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  وی 
گذشته در رویداد عصر امید بسیار خوب عمل کرد و دانشگاه ما این افتخار را 
داشت که سهم خوبی از دانشمندان برتر داشته باشد و امسال هم سه نفر از 

اساتید ما جزو سه درصد دانشمندان برتر جهان بودند.
رنجبران در خصوص جذب دانشجویان در دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ما 
امسال به طور میانگین حدود ۱۰ درصد افزایش دانشجوی جدید داشته ایم که 

در چند سال اخیر بی سابقه است.
رئیس دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی در خصوص جذب دانشجویان خارجی 
نیز گفت: ما حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ دانشجوی خارجی از کشورهای عراق، ترکیه و 

آذربایجان داریم و برای توسعه جذب دانشجو تالش می کنیم.

شهرداری کرمانشاه با یارانه دولتی 
 ۱۰۵ دستگاه اتوبوس نو 

خریداری کرد
شهردار کرمانشاه از خریداری ۱۰۵ دستگاه اتوبوس نو با کمک دولت 
و با قیمت یارانه ای خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون ۲۰ دستگاه را 

تحویل گرفته ایم و مابقی را نیز تا پایان سال تحویل می گیریم.
ایرنا با بیان اینکه این  با  »نادر نوروزی« روز دوشنبه در گفت و گو 
اتوبوس های خریداری شده  افزود:  اتوبوس ها جدید و مدرن است، 
مجهز به سیستم سرمایشی و کارت خوان است و تا پایان سال وارد 

ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه می شود.
وی قیمت هر دستگاه اتوبوس را پنج میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
باتوجه به کالنشهر بودن کرمانشاه و نگاه ویژه دولت به مردم استان، 
شهرداری برای هر دستگاه اتوبوس ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده 
و مابقی را دولت تقبل کرده است. شهردار کرمانشاه همچنین از ورود 
۱۰۰ دستگاه ون هیوندا نیز به ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه 
برای رفاه حال شهروندان خبر داد و گفت: شبکه حمل و نقل عمومی 
این موضوع  برای  شهر کرمانشاه در حال نوسازی است و شهرداری 

۳۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند.
اینکه در شهر کرمانشاه در تردد  با بیان  نوروزی در ادامه سخنانش 
پارکینگ  ایجاد  را  معضل  این  رفع  راهکاری  از  یکی  داریم،  مشکل 
عمومی اعالم کرد و گفت: اکنون در منطقه پارکینگ شهرداری در 
حال ساخت پارکینگی در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع  هستیم 
محدوده  این  ترافیکی  مشکالت  از  بخشی  آن  از  برداری  بهره  با  که 

برطرف می شود.
شهردار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه سرعت تردد در شهر کرمانشاه 
اکنون پایین و حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر است، اظهار کرد: در نظر داریم 
با برنامه های ترافیکی در دست اجرا این میزان را به ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر 

در ساعت افزایش دهیم.

5استان ها

به  بسیج  گفت:  گیالنغرب  فرماندار   
برای  امام  ارزشمند  یادگار  عنوان 
و  صحنه ها  در  همواره  دوران ها،  تمام 
عرصه  های نظام از ارزش های انقالب به 

بهترین شکل پاسداری کرده است.
در  دوشنبه  روز  محمدی«  »وحید   
با   گیالنغرب  اداری  شورای  جلسه 
گرامیداشت  ریزی  برنامه  کار  دستور 
هفته بسیج خواستار پیگیری مصوبات 
و برنامه های ستاد اقامه نماز و برنامه 
شهادت،  و  ایثار  ترویج  شورای  های 
بوده بسیجیان  نیاز  افزود: هرجایی که 
به صورت پویا و فعال در همه عرصه ها 
مشارکتی داوطلبانه داشته اند و نتیجه 
بوده  درخشان  بسیار  نیز  حضور  این 

است.
مسوول ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه 
نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به 
اهمیت و جایگاه نماز به عنوان دستور 
الهی، گفت: هدف باید ترویج و توسعه 
فرهنگ نماز باشد نه دولتی نمودن آن 
زیرا که نماز بازدارنده، امنیت بخش و 

وسیله سنجش اعمال است.
افزود:  مولوی«  »علی  االسالم  حجت 

مورد  همه  نماز  بحث  در 
قرآن  زیرا  هستند  خطاب 
و  دارد  خطاب  جمع  به 
الهی  تقرب  باید  نماز  در 
غیر  در  باشد  نظر  مد 
و  است  شرک  اینصورت 
بر  مقدم  خداوند  دستور 
و حق  است  دستوری  هر 
این  از  شود  ادا  باید  نماز 
نماز  ترویج  منظور  به  رو 
اداری  های  دستگاه  در 
برنامه  آموزشی  مراکز  و 
زمینه  در  آموزشی  های 
گسترش توجه به فرهنگ 

نماز اجرا می شود.
وی همچنین با اشاره به ۲۸ پیام رهبری 
در رابطه با اهمیت نماز، گفت: این نشان 
از اهمیت و جایگاه نماز است از این رو 
باید تالش کنیم تا اقامه نماز اول وقت 
در تمامی ادارات به عنوان یک فرهنگ 
االسالم »مجتبی  نهادینه شود. حجت 
گیالنغرب  جمعه  امام  نسب«  فاطمی 
نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز بر 
ضرورت توجه ویژه دستگاه ها به مسایل 

در  روزمرگی  از  و  کرد  تاکید  فرهنگی 
برخی دستگاه ها انتقال نمود.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان گیالنغرب 
نیز با اشاره به اینکه دشمن نمی تواند با 
جنگ رسانه ای و ترکیبی ملت بصیر و 
موقعیت شناس ما را با خود همراه نماید 
گرامیداشت  بمنظور  ریزی  برنامه  از 

هفته بسیج خبر داد.
سرهنگ پاسدار »محمد جواد نجفی« 
بسیجیان،  عالی  مجمع  تشکیل 
تجلیل  جمعه  امام  با  دیداربسیجیان 

امنیت رزمایش جهادگران  از مدافعین 
فاطمی، همایش یک هزار و ۲۰۰ نفری 
اقتدار بسیجیان، عطرافشانی مزار شهدا 
از  را  بازار  تنظیم  فعاالن  از  تجلیل  و 
این  در  بسیج  هفته  برنامه های  جمله 

شهرستان اعالم کرد.
ترویج  خصوص  در  نشست  این  در 
فرهنگ ایثار و شهادت و تشریح آیین 
به  رسانی  خدمات  جامع  قانون  نامه 
اداری  دستگاه های  توسط  ایثارگران 

تصمیماتی اتخاذ شد.

بسیج یادگار ارزشمند امام راحل برای تمام دوران ها است
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بیاتی نیا: آرزوی صعود دارم به 
شرط اینکه باعث پیشرفت شود

 کارشناس فوتبال کشورمان گفت: جام جهانی میدان بزرگی برای 
بگیریم،  درس  جهانی  این کالس  از  باید  و  است  تجربه  کسب 
امیدواریم تیم ملی از گروه خود صعود کند البته به شرط آنکه 

این صعود باعث پیشرفت ما شود.
جهانی  جام  خصوص  در  ایرنا  با  گفت وگو  در  بیاتی نیا  محسن 
۲۰۲۲ قطر، تاکید کرد: جام جهانی میدان بزرگی است که همه 
تیم های مطرح با هزینه ای گزاف خودشان را به آن می رسانند تا 
پاسخ تالش ها، زحمات و البته برنامه ریزی و مخارجی که کرده اند 
را بگیرند. این یک پروسه منظم است و معموال هر تیمی که بهتر 
کار کرده باشد، موفق تر هم خواهد بود اما فراموش نکنیم فوتبال 
موضوع  مورد  در  قاطعیت  با  نمی توان  و  نبوده  پیش بینی  قابل 

خاصی صحبت کرد.
در  را  عمرش  که  فردی  و  ایرانی  یک  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
فوتبال سپری کرده از صمیم قلب برای تیم ملی و بچه های خوب 
کشورم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم اما نباید چشم خود را 
روی همه چیز بست و از واقعیت دور ماند. من اعتقاد دارم اگر 
قرار است از گروه خودمان صعود کرده و این اتفاق خوب باعث 
رشد و پیشرفت ما خواهد شد، باید جشن و شادی کرد اما اگر 
قرار است این صعود باعث شود در باد آن خوابیده و به نوعی از 
مسیر درست خارج شویم همان بهتر که این اتفاق رخ ندهد چرا 

که ضربه سختی به آینده فوتبال ما خواهد زد.
بازیکن اسبق استقالل تهران اشاره کرد: برخی از مسایل وجود 
دارد که االن و در این زمان نباید به آن پرداخت چرا که بحث های 
کارشناسی است که مطرح کردن آن در این برهه زمانی نه تنها 
کمکی نخواهد کرد بلکه شاید موجب برخی از حاشیه ها برای تیم 
ملی شود، اما باید بعد از جام کارشناسان فوتبال دور هم نشسته 
و با بیان واقعیت ها نقشه راهی را ترسیم کنند تا بدانیم کجای 

فوتبال آسیا و جهان هستیم و قرار است در کجا قرار بگیریم. 
بیاتی نیا با ابراز خرسندی از حضور یک ایرانی در کنار کارلوس  
که  است  این  بدهد  رخ  باید  که  مهمی  اتفاق  گفت:  کی روش 
حضور و تجربه باالی جام جهانی بعد از این جام به کار خواهد 
آمد به شرط آنکه شرایط برای کار و فعالیت افرادی مانند مارکار 
آقاجانیان فراهم شده و چنین افرادی بتوانند در فوتبال داخلی ما 
تیمی داشته باشند تا تجربیات خود را به بازیکنان داخلی انتقال 
دهند، اما اگر قرار باشد بعد از جام او کنار برود تعبیر درستی از 

جایگزینی نداریم و باید آن را اصالح کرد. 

کی روش: فکر دیگران برایم مهم نیست
خبر

قنبرزاده:  کی روش حق دارد اما 
امکانات ما در همین حد است
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سرمربی  گفت:  فوتبال  فدراسیون  دوم  رئیس  نایب    
تیم ملی حق دارد امکانات ایده آل بخواهد اما ما آنچه 
در حد توان فدراسیون و مجموعه ورزش کشور بود 

فراهم کردیم.
آخرین  حاشیه  در  قنبرزاده  منصور  ایرنا،  گزارش  به 
تمرین تیم ملی فوتبال پیش از اعزام به قطر، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: بابت وحدت، همدلی و نظمی 
که کارلوس کی روش در مدت کوتاهی در تیم ملی 
ایجاد کرده است باید از او تشکر کنیم. با این همدلی 
امیدوارم که تیم در جام جهانی نتایج خوبی رقم بزند 

و دل مردم را شاد کند.
شایعاتی  و  نشست خبری  کی روش  لغو  درباره  وی 
که درباره خط خوردن سردار آزمون ایجاد شده بود، 
نظری  بنابراین  ندارم  اطالع  موضوع  این  از  گفت:  
جام  آستانه  در  می خواهم  رسانه ها  از  ولی  نمی دهم 
راستای  در  را  خود  صحبت های  و  سواالت  جهانی، 

وحدت و همدلی انجام دهند.
تیم ملی در قطر خاطرنشان  اسکان  قنبرزاده درباره 
رئیسه رسیده  به هیئت  که  گزارشی  اساس  بر  کرد: 
تاج  مهدی  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  نگرانی  جای 
رئیس فدراسیون فوتبال در این مدت خودش پای کار 
بوده و حتی گاهی صبح به قطر رفته و شب برگشته تا 

شرایط برای تیم ملی فراهم شود.
امکانات  فراهم شدن  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
رفاهی برای تیم ملی گفت: اگر بخواهیم با کشورهای 
اروپایی، آمریکایی یا کره جنوبی مقایسه کنیم امکانات 
کمی داریم ولی تیم مدیریتی جدید فدراسیون آنچه 
مجموعه  و  فدراسیون  کرد.  فراهم  داشت  توان  در 
ورزش کشور در حد امکانات خود کم نگذاشته است. 
با  هم  حق  و  دارد  ایده آل  امکانات  انتظار  کی روش 
راضی  هم  او  موجود،  امکانات  به  توجه  با  اما  اوست 

است.

در    )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  سایت   
گزارشی نوشت: رویای ایران در ششمین حضور خود در 
برای  قطر، شکستن سد مرحله گروهی  در  جام جهانی 

اولین بار در تاریخ است.
به گزارش ایرنا، با صعود ۶ کشور آسیایی ایران،  عربستان، 
ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و قطر به عنوان میزبان به جام 
نتایج  کسب  برای  قاره  این  شانس  قطر،   ۲۰۲۲ جهانی 

استثنایی در این دوره افزایش  یافته است.  
با نزدیک شدن به ساعات آغازین جام جهانی قطر ۲۰۲۲ 
سایت  شرکت کننده،  آسیایی  تیم  شش  اسامی  اعالم  و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به معرفی هر یک از این تیم ها، 
امروز  که  پرداخت  آن ها  نتایج  پیش بینی  و  بازی  شیوه 

نوبت به ایران در این مجموعه رسید.
این تارنما نخست به تاریخچه حضور ایران در جام جهانی 
کنفدراسیون  فعلی  اعضای  میان  در  نوشت:  و  پرداخت 
بود  مرکزی  آسیای  از  کشور  اولین  ایران  آسیا،  فوتبال 
که در جام جهانی فوتبال حاضر شد که در سال ۱۹۷۸ 
یعنی  تیم  این  افسانه ای  سرمربی  هدایت  با  آرژانتین 

حشمت مهاجرانی رقم خورد.
تساوی مهم یک بر یک مقابل اسکاتلند از شگفتی های 
این جام بود که به تیتر اخبار تبدیل شد؛ اما پس از آن، 
بودیم  جهانی  جام  در  ایران  ۲۰ساله  غیبت  شاهد  یک 
باقدرت به جام  ایران در سال ۱۹۹۸  اینکه تیم ملی  تا 
یک  در  را  متحده  ایاالت  و  بازگشت  فرانسه  در  جهانی 
رویارویی تاریخی شکست داد و اولین پیروزی خود را در 

جام جهانی ثبت کرد.
حضور ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ هم تکرار شد که یک 
رقابت ترکیبی باعث شد که آنها از تساوی مقابل آنگوال 
یک امتیاز کسب کنند؛ اما در سال ۲۰۱۴، نسل جدیدی 
ایران به ستون اصلی جام جهانی تبدیل  از راه رسید و 
دوره  سه  خود  تاریخ  در  اولین بار  برای  که  آنجا  تا  شد 
متوالی )۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲( به جام جهانی راه یافت.

در  ایران  رویای  کرد:  تأکید  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ششمین حضور خود در جام جهانی در قطر شکستن سد 

مرحله گروهی برای اولین بار در تاریخ است.
کی روش تیم ایران را به سخت ترین تیم ها تبدیل کرد

فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  درباره  فوتبال  کنفدراسیون 
ایران هم نوشت: احیای ایران به عنوان یکی از قدرت های 
حد  تا  می توان  را  گذشته  دهه  در  آسیا  فوتبال  اصلی 
زیادی مدیون یک مرد؛ یعنی کارلوس کی روش سرمربی 
سابق رئال مادرید و پرتغال که در سال ۲۰۱۱ این پست 
را بر عهده گرفت و طی هشت سال، این تیم را به یکی 

از سخت ترین تیم ها تبدیل کرد.
کی روش که پس از شکست ۳ بر صفر ایران مقابل ژاپن 
جدا  ایران  از   ۲۰۱۹ آسیا  ملت های  جام  نیمه نهایی  در 
سرمربی  به عنوان  دوباره  جاری  سال  شهریور  در  شد، 
انتخاب شد؛ این امر به این معنا بود که او برای سومین 
بار متوالی هدایت تیم را در جام جهانی فوتبال برعهده 

خواهد داشت.

تیم ملی بسیار محبوب  کی روش که در میان هواداران 
است دارای شخصیت کاریزماتیک و رهبر گونه است که 
روحیه جنگندگی، تمرکز بر اتحاد و بازی سازی او بسیار 

پررنگ است.
شیوه بازی تیم ملی ایران ۴.۳.۳

به  دیگر  بخشی  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  تارنمای 
ایران اشاره و خاطرنشان کرد: اگر  شیوه بازی تیم ملی 
دوران  در  ایران  تیم  مشخص  ویژگی  یک  از  بخواهیم 
باید به دفاع غیرقابل نفوذ آنها اشاره  نام ببریم  کی روش 
از شکست ۳  قبل  با سرمربیگری کی روش  ایران  کنیم. 
بر صفر مقابل ژاپن که پایان اولین دوره سلطنت او بود، 
در پنج بازی جام ملت های آسیا حتی یک گل دریافت 
نکرد. در واقع رکورد او در مسابقات بین المللی با تیم ملی 

ایران،   ۱۰ بازی گل نخورده در ۱۶ مسابقه است.
پیش بینی می شود ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی 
قطر زیر نظر کی روش، ۴.۳.۳ با سعید عزت اللهی که خط 
هافبک را تقویت می کند باشد یا با یک هافبک دفاعی 
دوم همکاری می کند یا با دو بازیکن باکس به باکس که 

در هر دو مرحله بازی را حمایت می کنند.
و  آزمون  اینکه مثلث علیرضا جهان بخش، سردار  ضمن 
طارمی اغلب بار هجومی را به دوش می کشند و به ندرت 
از مدافعان کناری خواسته می شود تا در مناطق هجومی 

حمله کنند.
بازیکنان اصلی تیم ملی ایران

درباره  گزارش  این  ادامه  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
هجومی  مثلث  نوشت:  ایران  اصلی  بازیکنان  ترکیب 
جهان بخش، آزمون و طارمی با ارزش ترین دارایی ایران 
هستند؛ اما فراتر از آنها، تعدادی دیگر از بازیکنان برای 
تیم ملی آن هم در این جام جهانی که باید طلسم های 

زیادی شکسته شود، حیاتی خواهد بود.
علیرضا بیرانوند پس از انتصاب مجدد کی روش، موقعیت 

خود را به عنوان شماره یک تیم بازیابی کرد و آماده است 
تا درخشش خود را در سال ۲۰۱۸ تکرار کند؛ آنجا که 

پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کرد.
وفادارترین  از  یکی  کاپیتان  به عنوان  حاج صفی  احسان 
او  انعطاف پذیری  و  تجربه  است؛  کی روش  ستون های 
باعث می شود که نقش مهمی چه در دفاع چپ، هافبک 

میانی و بال چپ ایفا کند.
در صورتی که ایران به بازیکنان نفوذی نیاز داشته باشد، 
کی روش می تواند به بازیکنانی مانند سامان قدوس، کریم 
انصاری فرد یا وحید امیری روی بیاورد. حداقل بازی یکی 

از آنها در هر بازی از روی نیمکت شروع می شود.
اما به  طور کلی یکی از ویژگی های تیم فعلی ایران تکیه 
بر تجربه است به این معنی که فضای کمی برای بازیکنان 
جوان در ترکیب اصلی وجود دارد. یکی از مدعیان حضور 
در این تیم، اللهیار صیادمنش مدافع هال سیتی بود؛ اما 
از جام جهانی  او  باعث شد  ابتدای فصل  مصدومیت در 

فوتبال غایب شود.
ابوالفضل جاللی مدافع چپ با ۲۴ سال سن جوان ترین 
بازیکن فعلی تیم است. این بازیکن تیم استقالل اولین 
صفر  بر   ۳ پیروزی  در  و   ۲۰۲۱ سال  در  را  خود  بازی 
مقابل سوریه در مسابقات انتخابی آسیا انجام داد و سه 
بازی برای تیم ملی انجام داده است. جاللی در مقایسه با 
رقبای خود یعنی حاج صفی و میالد محمدی به ترتیب 
۳۲ و ۲۹ساله، این شانس را دارد که سال های آینده خود 

را به عنوان مدافع چپ ایران معرفی کند.
برنامه بازی های ایران به وقت محلی

۲۱ نوامبر: انگلیس - ایران - ورزشگاه بین المللی خلیفه، 
دوحه )۱۶:۰۰(

۲۵ نوامبر: ولز - ایران - ورزشگاه احمد بن علی، الریان 
)۱۳:۰۰(

۲۹ نوامبر: ایران - آمریکا - ورزشگاه الثومه دوحه

کنفدراسیون فوتبال آسیا: ایران مصمم به شکستن سد 
مرحله گروهی است

هرگز  گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی   
به اینکه دیگران درباره ما چه فکری می کنند، 
می کنیم  فکر  خودمان  به  ما  نمی دهم.  اهمیت 
جام  سومین  به  جاه طلبی  و  اعتقاد  همان  با  و 

جهانی خود می رویم.
به گزارش ایرنا، کارلوس کی روش سرمربی تیم 
شرایط  مورد  در   ESPN با  گفت وگو  در  ملی 
زیر  در  که  داد  انجام  صحبت هایی  ملی  تیم 

می خوانید:
رنکینگ  بیستم  رده  در  ایران  اینکه  وجود  با 
باورند  این  بر  ها  خیلی  اما  دارد،   قرار  جهانی 

ایران شانس صعود ندارد.
فکری  چه  ما  درباره  دیگران  اینکه  به  هرگز 
به خودمان فکر  ما  اهمیت نمی دهم.  می کنند، 
را  خودمان  کیفیت  و  قوت  نقاط  ما  می کنیم. 
نقاط  دیگر،  تیم های  همه  مثل  البته  و  داریم 
حاضر  حال  در  طرفی  هیچ  داریم.  نیز  ضعفی 
کامل نیست. االن زمان صحبت کردن در زمین 
مسابقه است. آن حس و حال ها و اظهارنظرها 
مسابقه،  آخر  در  اما  نمی شود  آورده  به حساب 

موضوعی که مهم است، عملکرد عالی و فوتبال  
باید نتیجه را به خدا  بازی کردن خوب است و 
می توانیم  ما  که  است  چیزی  این  کرد.  واگذار 

انجام دهیم.
در  گروهش  از  نشده  موفق  کنون  تا  ایران 
جام جهانی صعود کند. آیا در قطر از شما انتظار 

صعود می رود؟
از نظر من، این بد نیست که این فشار را برای 
خود  وظایف  و  انگیزه  مسوولیت ها،  باالبردن 
احساس کنیم اما در داخل تیم انتظارات برای 
اینکه عملکرد خوبی داشتیم، درست در همان 
سطح بقیه است. می خواهیم رو به جلو حرکت 
انتظارات خودمان  کنیم، بهتر باشیم و مطمئناً 
برسیم.  جهانی  جام  دوم  مرحله  به  تا  داریم  را 
اعتقاد و  با همان  ما  تغییر نکرده است.  چیزی 
جاه طلبی به سومین جام جهانی خود می رویم.

ایران جام جهانی را با بازی با انگلیس آغاز می 
کند، تیمی که شانس قهرمانی است

می کنیم.  بازی  انگلیس  با  که  خوشحالم  من 
خوشحال  ایران  فوتبال  در  ما  که  همانطور 

ما  کردیم.  بازی  اسپانیا  و  پرتغال  با  که  شدیم 
خوشحال هستیم که با بهترین تیم های جهان 
ماست.  زندگی  این  چراکه  کنیم  می  بازی 
و  تیم ها  بهترین  جمع  در  می کنیم  تالش  ما 
باشیم. آنجا بودن برای ما یک  بازیکنان جهان 
لحظه شادی است. ما تمام زندگی خود را تالش 
می کنیم تا در جام جهانی باشیم. وقتی به جام 
جهانی می رویم، ما به  عنوان بازیکنان کم نام و 
نشان به آنجا خواهیم رفت اما وقتی ما در میان 
از آن  بیایید  برتر جهان هستیم، خب  تیم   ۳۲

لذت ببریم.
شما در فوتبال انگلیس و منچستر یونایتد کار 
کردید. شرایط این تیم نسبت به گذشته چقدر 

تفاوت داشته است؟
انگلیس تیم سطح باالیی است. شکی نیست که 
ملی،  سطح  در  و  گذشته  سال  چند  طول  در 
شفاف تر،  دید  و  بهتر  آماده سازی  با  انگلیس 
رشد کرده است. این از نتایج انگلیس در زمین 
مسابقه مشخص است. اما من نمی خواهم بگویم 
که  روزهایی  از  آن  بازیکنان  یا  تیم  این  که 

هستند.  بهتر  بودند،  اسکولز  پل  یا  بکام  دیوید 
حاضر  حال  در  اما  نیستند  نقطه  آن  در  آن ها 
دید  و  مسیر  انگلیس  که  است  این  در  تفاوت 
روشن را نشان داده که بازیکنان و تیم به کدام 
مسیر باید بروند. این ویژگی ها تیمی را درست 
به  قادر  و  دارد  بیشتری  انسجام  که  می کند 
است  متفاوت  جهانی  جام  این  است.اما  رقابت 
روبرو  متفاوتی  کامال  آماده سازی  با  ما  چراکه 
بازی ها  هستیم. زمان های کوتاه استراحت بین 
و برگزاری رقابت ها در ماه نوامبر کامال شرایط 
متفاوتی را در مقایسه با جام های جهانی قبلی 
داریم که  اروپا  در  بازیکنانی  ما  است.  زده  رقم 
به  بازی   ۲۰ تا   ۱۵ در  می آیند،  قطر  به  وقتی 
میدان رفته اند. در جام های جهانی قبلی آن ها 
با ۶۵ تا ۷۰ بازی به تورنمنت می آمدند. ببینیم 

چه می شود.
و  است  بازی  آخرین  هم  آمریکا  با  شما  بازی 
کند.  تعیین  را  صعودکننده  تیم  است  ممکن 
شما سابقه مربی گری در MLS در دهه ۹۰ را 
داشتید. تیم آمریکا و پیشرفت آن ها را چگونه 

می بینید؟
فوتبال  پیشرفت  می بینم.  را  پیشرفت هایی  من 
را  آن   مردم  اکثریت  می بینم.  جایی  هر  در  را 
در  فوتبال  چرا.  حرفه ای  افراد  اما  نمی بینند 
سریع تر  بازیکنان  و  می رود.  جلو  به  آمریکا 
سریع تر  و  می کنند  فکر  سریع تر  می شوند، 
آگاه  آن  به  نسبت  باید  ما  می گیرند.  تصمیم 
اتفاق  کشورهای  تمام  در  البته  باشیم.این 
می افتد، از جمله آمریکا اما سال به سال رو به 
جلو می روند و با دیگر قاره ها مقایسه می شوند. 
حاال آن ها ارتباطاتی با بازیکنانی در کشورها و 
در  آمریکایی  بازیکنان  دارند.  بزرگ  مسابقات 
و  کشورها  با  و  هستند  سریع  پیشرفت  حال 

قاره های دیگر مقایسه می شوند.
آیا ایران می تواند همه را در جام جهانی غافلگیر 

کند؟
بازی ها،  داریم،  انتظار  جهانی  جام  در  ما  آنچه 
ایران،  است.  فوق العاده  عملکرد  و  مسایقات 
انگلیس، ولز، اسپانیا، پرتغال، آمریکا و همه باید 
ایجاد  باشند؛  داشته  چشم  هدف  یک  به  فقط 

شادی، خوشحالی و افتخار برای هوادارنمان.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد 
تیم  اعضای  نکردن  شادی  دلیل 
سکوی  روی  فرنگی  کشتی  ملی 
و  داد  توضیح  جهانی  مسابقات 
گفت: کشتی گیری که باخته است 

چرا باید بخندد و شادی کند!
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا 
در  کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر 
حاشیه مراسم تجلیل از تیم ملی 
کشتی فرنگی قهرمان جام جهانی 
کار  در جام جهانی  ما  تیم  گفت: 
بزرگی کرد و تیم اول و دوم دنیا را 
با شایستگی شکست داد، هرچند 
که داوری در این مسابقات اثرگذار 
کشتی  در  داوران  اصوالً  و  بود 
فرنگی نیز دستشان بازتر است اما 
تیم ما با تمام این مسائل قهرمان 

شد.
در جلسه ای که  کرد:  تصریح  وی 
با تیم ملی کشتی  لحظاتی پیش 
که  گفتم  آنها  به  داشتم  فرنگی 
آینده شما درخشان است و کشتی 
و  ندارد  گرد  عقب  حق  فرنگی 
در  ما  شوید.  جهان  قهرمان  باید 
صربستان بد آوردیم و به طور مثال 
مهدی محسن نژاد که از حریفش 
ضربه  بود،  پیش  پوئن  چندین 
جهانی  جام  در  توانست  اما  شد 
جبران کند و همان حریف ترک را 
شکست دهد. به هرحال تیم ما در 
صربستان می توانست قهرمان شود 
که حکمت خدا چه  دید  باید  اما 
راضی  وی  مشیت  به  باید  و  بوده 

بود.

شده  کسب  نتیجه  مورد  در  دبیر 
اظهار  آذربایجان  جهانی  جام  در 
بردن  کاغذ  روی  شاید  داشت: 
تیم های اول و دوم دنیا برای تیم 
جوان شده ما سخت بود و کسی 
فکر نمی کرد که ما قهرمان شویم 
کشتی  در  که  رنگرز  حسن  اما 
پیش  است  کارشناس  فرنگی 
بینی برد ۶ بر ۴ ترکیه و ۵ بر ۵ 
آذربایجان را کرده بود که من هم 

چنین فکری نمی کردم.
گفت:  کشتی  فدراسیون  رئیس 
نیستم،  مجازی  فضای  اهل  من 
 ۵ و  خواب  شب   ۹ واقعی  دنیای 
کار  فقط  و  است  بیدارباش  صبح 
می کنم و باید به دنبال آن باشیم 
کار  و  باشد  راضی  ما  از  خدا  که 
کنیم که خدا دوست داشته باشد، 

که  شدم  متوجه  بعداً  هرحال  به 
برخی از کشتی گیران روی سکو 
خوشحالی نکردند، اما یک نکته ای 
مردم  برای  باید  که  دارد  وجود 
بگویم، قهرمانی کشتی با قهرمانی 
است.  متفاوت  بسکتبال  و  فوتبال 
انفرادی  کشتی گیران یک نتیجه 
بدست  تیمی  نتیجه  یک  و  دارند 
می آید، ۵ کشتی گیر ما در فینال 
شکست خورده بودند و دوم شدن 
واقعاً برای کشتی گیر شادی ندارد 
و انتظار نداشته باشیم که کشتی 
گیری که باخته بخندد، خود من 
هر  از  پس  و  گرفتم  دنیا  نقره   ۳
با ۱۰ من عسل  ماه  تا ۳  مسابقه 
هم نمی شد مرا خورد و این نیست 
که یک کشتی گیر ببازد و احساس 

خوشحالی کند.
شبکه  فالن  با  من  داد:  ادامه  وی 
پشت  و  است  منافق  که  مجازی 
پرده هایی هم دارد، دعوا کردم که 

چرا کشتی را به حاشیه می برید.
در  که  گیرانی  گفت: کشتی  دبیر 
این  وارد  هستند  ملی  تیم های 
باال  دنبال  به  و  نمی شوند  فضاها 
بردن پرچم مقدس کشور هستند 
اینها نداریم  از  و پاک تر و سالم تر 
که  ممنونم  تکشان  تک  از  من  و 
برای کشتی  را  جانشان  و  زندگی 
داده اند. وی در پایان خاطرنشان 
شهید  معزز  پدر  محضر  در  کرد: 
وردی  علی  آرمان  گیر  کشتی 
هستیم، به واقع وی مظلوم شهید 
شد و من این شهادت را به خانواده 

وی تبریک و تسلیت می گویم.

کشتی گیری که باخته نمی خندد؛
توضیح علیرضا دبیر در مورد دلیل شادی نکردن کشتی گیران روی سکو

 سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: 
آینده  سال  در  ملی  تیم  اول  اولویت 
سهمیه  کسب  و  جهانی  رقابت های 
آن  از  بعد  است  المپیک  حداکثری 
بازی های آسیایی و در نهایت جام جهانی 
برگزار  تهران  میزبانی  به  ماه  آذر  که 

می شود، خواهد بود.
اهدای  مراسم  حاشیه  در  رنگرز   حسن 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اعضای  جوایز 

در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اقدام 
در  کشتی  فدراسیون  بالفاصله  و  فوری 
خصوص برگزاری مراسم آیین تجلیل از 
قهرمانان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر و 
پسندیده است و جوایزی مرتبط با این 
قهرمانان  افزود:  شد.وی  اهدا  رقابت ها 
هستند  کشور  ورزشی  سربازان  کشتی، 
و  مالی  جوایز  به  چشمداشت  بدون  که 
رسالت  و  وظیفه  اساس  بر  آنچه  مادی، 

سطح  در  را  شده  نهاده  آنان  دوش  بر 
ظهور  منصه  به  ورزشی  رقابت های 
کشتی  ملی  تیم  می گذارند.سرمربی 
فرنگی با تاکید بر اینکه به اهتزاز درآمدن 
سرود  شدن  نواخته  و  کشور  پرچم 
و  زیبا  اتفاق  آذربایجان،  باکوی  در  ملی 
خوشایندی است، تصریح کرد: امیدواریم 
ورزشی  رشته های  تمامی  در  روند  این 
مستمر و پرتکرار باشد. رنگرز یادآور شد: 

تیم ملی کشتی فرنگی با نفراتی در رده 
سنی کمتر از ۲۱ سال، با تغییرات ۸۰ 
قهرمانی  رقابت های  به  نسبت  درصدی 
جهان در صربستان گام به جام جهانی در 
با وجود  و  جمهوری آذربایجان گذاشت 
جوان و کم تجربه بودن، توانستند از سد 
هر دو تیم جمهوری آذربایجان و ترکیه 
بگذرند در حالی که تصور ما صرفا کسب 

تجربه و ارزیابی نفرات بود.

رنگرز: سال فنی سختی پیش رو داریم
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هنری
گزارش

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

کنگره حسینی با تالش بانوان خادم 
فرهنگی، باشکوه تر می شود

کنگره  ظرفیت شناسی  زیارت،  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده   
حسینی در حوزه های مختلف و تالش بیشتر بانوان خادم فرهنگی 
در کارگروه ها برای برگزاری باشکوه تر این کنگره در سال های آینده 

را ضروری دانست.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی حج، حجت االسالم والمسلمین 
سید عبدالفتاح نواب در مراسم تقدیر از تالش ها و خدمات دست 
سالن  در  امروز  که  اربعین  ستاد  بانوان  فرهنگی  کمیته  اندرکاران 
وحدت بعثه مقام معظم رهبری در تهران برگزارشد، اظهارکرد: فعالیت 
بانوان در کارگروه های این کمیته می تواند زمینه بهره مندی بیشتر 
بانوان دو کشور ایران و عراق و سایر کشورها را که در کنگره عظیم 
آموزشی،  فرهنگی،  دینی،  های  در حوزه  یابند  می  حسینی حضور 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم آورد.
خادم  بانوان  بیشتر  تالش  زیارت  و  امور حج  در  فقیه  ولی  نماینده 
فرهنگی در کارگروه ها برای برگزاری باشکوه تر این کنگره در سال 
های آینده را ضروری دانست و لزوم ظرفیت شناسی در حوزه های 
مختلف را یادآور شد و تاکید کرد: باید به نحوی برنامه ریزی شود که 
جمعیت چند میلیونی زائران که امسال بیشتر آنها از میان بانوان بودند 
در فاصله زمانی طوالنی تری مشرف شوند و با بهره مندی از فضای 

معنوی این زیارت، با آرامش به کشور بازگردند.
حجت االسالم والمسلمین نواب به تبیین حدیثی از حضرت فاطمه 
زهرا )س( در خصوص اخالق همزیستی و معاشرت پرداخت و درس 
های اخالقی اجتماعی از این روایت فاطمی را رعایت حقوق همسایگان 
و عدم آزار آنها، بسنده کردن به گفتار نیک، خیراندیشی و بردباری 

و پرهیز از بدگوئی و دوری از بخل ورزیدن و حیاء از ایمان دانست.
وی با بیان اینکه در قرآن مجید نیز رعایت حقوق همسایه در کنار 
متاسفانه در جامعه  اظهار داشت:  است،  پرستش خدا شمرده شده 
امروز بسیاری از نزاع ها به خاطر مطالبی است که افراد بر زبان می 

آورند، درحالیکه اگر سکوت می کردند درگیری بوقوع نمی پذیرفت.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه حضرت صدیقه 
طاهره می فرمایند: خداوند انسان خیراندیش، بردبار و عفیف را دوست 
دانشجوی  دختران  که  بودیم  شاهد  اخیر  اتفاقات  در  گفت:  دارد، 
بیشماری با عفت، حیاء و حجاب در دانشگاهه ا حضور داشتند و از 

کیان بانوان متدین دفاع کردند.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین حمید احمدی رئیس 
کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و دکتر مینو اصالنی رئیس بخش 
بانوان این کمیته نیز از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در اربعین 

سال ۱۴۰۱ گزارش دادند.
امسال ۱۲۰۰  اربعین  در  احمدی گفت:  والمسلمین  االسالم  حجت 
داشتند.  فعالیت  ها  موکب  و  مسیر  مختلف،  شهرهای  در  مبلغه 
همچنین اساتید حوزه و دانشگاه عالوه بر بیش از ۹۰ سخنرانی در 
موکب ها، در همایش های مختلف که با همکاری دانشگاههای دو 

کشورایران و عراق برگزار شد، حضوری فعال داشتند.
وی برگزاری ۴۰ غرفه کودک و مادر را از ابتکاراتی عنوان کرد که در 

سال های بعد توسعه خواهد یافت.
دکتر اصالنی نیز با اشاره به عظمت نهضت حسینی و فعالیت های 
راه  امسال تصریح کرد: ما هنوز در شروع  اربعین  صورت گرفته در 
هستیم و کارهای زیادی باید درحوزه های مختلف از جمله فرهنگی، 

اجتماعی، قرآنی، شعر، رسانه، بهداشت و پزشکی و.. انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از راهکارهای مناسب بتوان 
از فرصت اربعین برای جذب جوانان و گفتگو با این قشر جوان هرچه 

بیشتر بهره برد.

چرا مسابقه های سرگرمی مخاطب را 
جذب نمی کند؟/اصلی که فراموش 

می شود
به  مخاطب  نشدن  جذب  چرایی  درباره  »کهکشان«  مسابقه  تهیه کننده 

مسابقه ها و سرگرمی های تلویزیونی پاسخ داد.
که  مسابقه  این  درباره  »کهکشان«  مسابقه  تهیه کننده  سوهانی  کمیل 
به صورت هفتگی روی آنتن شبکه پنج می رود و روند شکل گیری فصل دوم 
آن به خبرنگار مهر بیان کرد: برای فصل دوم روی اشکاالت و ضعف های 
فصل اول این برنامه کار کردیم و حتی با افراد زیادی هم مشورت شد تا 

فصل دوم متفاوت باشد و مخاطب خود را جذب کند.
وی درباره فصل اول و اینکه چقدر مخاطبش را جذب کرده است گفت: ما 
آمارهایی در بازدید تلوبیون و دیگر نظرسنجی ها داشتیم که تعداد کمی 
نبود. با این حال وقتی ژانر جدیدی تجربه می شود باید به آن زمان داد تا 

جای خود را باز کند و مخاطبش را جذب کند.
سوهانی درباره هزینه های دکور مسابقه »کهکشان« که در یک لوکیشن 
این  دکور  هزینه  که  گفت  می توان  کرد:  اظهار  است  شده  تعبیه  بزرگ 
مسابقه بسیار کمتر از چیزی است که به ذهن می رسد و با یک بودجه 
که چندان زیاد نبود این دکور ساخته شد. بیش از ۲۰ پیمانکار از آهنگر 
تا آن را به  اینجا حضور داشتند  تا نجار و مکانیک کار و… برای دکور 

سرانجام برسانند.

طبیعت گردی  علمی  انجمن  رئیس 
نظام  که  آنجایی  از  گفت:  ایران  
گردشگری  حوزه  در  ما  آموزشی 
استادان  تعداد  و  بوده  ناکارآمد 
است  کم  زمینه  این  در  متخصص 
کالن  برنامه ریزی های  باید  دولت 
گردشگری  صنعت  آموزش  در  خود 
را جدی گرفته و نگاهی سیاسی به 

این موضوع نداشته باشد.
با  گفت وگو  در  جواهرزاده  فرید 
ایسنا در خصوص آموزش در صنعت 
گردشگری  کرد:  اظهار  گردشگری، 
چراکه  است،  محور  انسان  صنعت 
نیروی  آموزش  و  انسان  نقش 
هر  از  بیش  صنعت  این  در  انسانی 
برجسته تر  و  نمادین تر  صنعت دیگر 
ضامن  گفت  بتوان  شاید  است. 
عالی  اهداف  برای  درست  عملکرد 
انسانی  نیروی  نقش  گردشگری، 
است؛ از این جهت میزان دانشی که 
نیروی انسانی ارائه می کند، متضمن 
آموزش هایی است که نیروی انسانی 

باید پذیرفته و گذرانده باشد.
وی افزود: به عقیده من مواردی که 
می تواند آموزش را در راستای توسعه 
باشد،  داشته  همراه  به  گردشگری 
چالش های زیادی دارد که باید وارد 
مسائل جزئی تر از این موضوع شویم 
مقوله ای  با  که  زمانی  کنیم  توجه  و 
به نام »گردشگری« مواجه هستیم، 
واسطه  به  ساختاری  پیچیدگی  آن 
را  گردشگری  بودن  رشته ای  میان 

نیز درنظر بگیریم.
در  گردشگری  استاندارد  معیارهای 
سطوح بین المللی بسیار متنوع است

طبیعت گردی  علمی  انجمن  رئیس 
ایران با بیان اینکه گردشگری رشته 
معیارهای  و  است  پویایی  بسیار 
بین المللی  سطوح  در  آن  استاندارد 
کرد:  عنوان  است،  متنوع  بسیار 
بایستی این پیچیدگی و چند وجهی 
جهت  از  و  کنیم  لحاظ  را  بودن 
مباحث  باشیم  داشته  نظر  در  دیگر 
با  همیشه  گردشگری  آموزش  نظام 

چالش ها و مشکالت مختلفی مواجه 
است.

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
صنعت  آموزش  اصلی  متولی 

گردشگری است
مبنی  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
صنعت  آموزش  مسئولیت  اینکه  بر 
است،  ارگان هایی  چه  با  گردشگری 
بیان کرد: کشور ما در حوزه آموزش 
این  از  و  بوده  ضعیف  گردشگری 
در  متاسفانه  می برد،  رنج  موضوع 
چند  گردشگری  آموزش  مسئله 
آن ها  اصلی ترین  که  داریم  متولی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
البته متولی های  صنایع دستی است. 
دیگری مانند وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری نیز وجود دارند که وظیفه 
آموزش عالی کشور را بر عهده داشته 
و مدعی این حوزه هستند و از لحاظ 

قانونی نیز جایگاه دارند.
جواهرزاده تصریح کرد: در کنار این 
و  فنی  سازمان  به  می توان  نهاد   ۲
حرفه ای  آموزش های  که  حرفه ای 
که  پرورش  و  آموزش  همچنین  و 
آموزش سطوح پایه را برعهده دارند، 
متولی های  بر  عالوه  کرد.  اشاره 
خصوصی  بخش های  سایر  دولتی، 
گردشگری  آموزش  حوزه  در  که  را 
فعال  زمینه  این  و  دارند  حضور 

هستند، باید معرفی کرد.
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اهمیت  از  آموزش ها  در  مواردی 
حوزه  گفت:  است،  برخوردار  باالیی 
 ۲ شامل  گردشگری  در  آموزش 
آکادمیک  و  محور  مهارت  شاکله 
اختالف  اوقات  گاهی  که  می شود 
و  آکادمیک  خصوص  در  نظرهایی 
گردشگری  حوزه  بودن  مهارتی  یا 
دیده می شود. این اختالف دیدگاه ها 
پاره ای  در  و  دارد  ادامه  اندازه ای  تا 
که  می کنیم  مشاهده  موارد  از 
را  مهارتی  بخش  آکادمیک،  بخش 
بخش  مهارتی،  بخش  و  ندارد  قبول 
آکادمیک را به رسمیت نمی شناسد.

اضافه  گردشگری  کارشناس  این 
ضعف  و  نظرها  اختالف  این  کرد: 
تنها  مهارت  و  آکادمیک  حوزه  در 
بسیاری  در  و  نیست  ایران  مختص 
از کشورهای دیگر نیز دیده می شود. 
اقدامی که در سنوات گذشته توسط 
متولیان گردشگری کشور ما صورت 
 گرفته، نزدیک کردن ۲ حوزه مهارت 
برگزاری  با  که  است  آکادمیک  و 
توسط  سمینارها  و  کنفرانس ها 
خبرگان  و  علمی  هیات  اعضای 
بتوانند  محور  مهارت  و  تجربی 
یکدیگر  برای  را  خود  فعالیت های 

شرح دهند.
و  آکادمیک  بخش  کارگیری  به 
صنعت  آموزش  در  نظام  مهارت 

گردشگری
نظر  به  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
راهکارهای  از  یکی  می رسد 
حوزه  در  فعلی  شرایط  از  برون رفت 
آموزش صنعت گردشگری در کشور 
و  آکادمیک  بخش  که  است  این 
مهارت را بیشتر به هم نزدیک کنیم 
توسعه  برای  را  خوبی  هم افزایی  و 
داشته  گردشگری  فعالیت های 

باشیم.
پرسش  این  به  پاسخ  در  جواهرزاده 
اتفاقاتی  آموزش چه  اینکه  بر  مبنی 
دنبال  به  گردشگری  حوزه  در  را 
خواهد داشت، مطرح کرد: زمانی که 
صحبت از آموزش و پژوهش به میان 
می آید تصور و توقع ما این است که 
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  بتواند 
عمده  بحث  که  گردشگری  صنعت 
آن مباحث نیروی انسانی است، حل 

و فصل کند.
آنچه که مسلم است  ادامه داد:  وی 
صنعت  مسائل  به  پرداخت  برای  ما 
گردشگری نیاز داریم که مشکالت و 
توسط  به گردشگری  مرتبط  مسائل 
پژوهشگران و متخصصانی که در این 
تجارب خوبی  و  فعال هستند  حوزه 
نظام  اگر  شود.  شناخته  دارند،  هم 
آموزش  حوزه  در  بهتری  آموزشی 

قاعدتا  باشیم،  داشته  گردشگری 
مانند  کشور  گردشگری  مشکالت 

امروز نباید باشد.
در  ما  آموزشی  نظام  که  آنجایی  از 
بوده  ناکارآمد  گردشگری  حوزه 
در  متخصص  استادان  تعداد  و 
باید  دولت  است  کم  زمینه  این 
در  خود  کالن  برنامه ریزی های 
را جدی  آموزش صنعت گردشگری 
این  به  سیاسی  نگاهی  و  گرفته 

موضوع نداشته باشد.
برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی 

در صنعت گردشگری وجود ندارد
انجمن علمی طبیعت گردی  رئیس 
بنابراین  کرد:  خاطرنشان  ایران 
آموزشی  نظام  که  می گیریم  نتیجه 
و  بوده  ناکارآمد  زمینه  این  در  ما 
حوزه  این  متخصص  استادان  تعداد 
نظام  نوعی  به  و  است  اندک  نیز 
آموزش عالی گردشگری در کشور ما 
چندان اثربخش نیست و برنامه های 
انسانی  منابع  توسعه  برای  راهبردی 
ندارد.  وجود  گردشگری  صنعت  در 
نبود  دالیل  مهم ترین  نتیجه  در 
گردشگری  در  متخصص  نیروی 
نظام  در  که  است  مشکالتی  همان 
وجود  نیز  گردشگری  عالی  آموزش 

دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه متخصصان 
و استادان زیادی در این حوزه حضور 
برنامه ریزی های  اما نقشی در  دارند، 
کالن کشور ایفا نمی کنند و به طبع 
سهمی در رفع مسائل و چالش های 
بنابراین  داشت،  نخواهند  حوزه  این 
دولت در برنامه ریزی های کالن خود 
باید  را  گردشگری  صنعت  آموزش 
نگاه  موضوع  این  به  و  گرفته  جدی 

سیاسی نداشته باشد.
چه  اینکه  خصوص  در  جواهرزاده 
گردشگری  حوزه  در  آموزش هایی 
کرد:  خاطرنشان  است،  نیاز  بیشتر 
رشته های  دانشگاه ها  در  اکنون 
در  را  دکتری  و  ارشد  کارشناسی، 
می کنیم  تدریس  مختلف  سطوح 
موضوع  این  به  نسبت  باز  دیر  از  و 
هم  را  تخصصی  دوره های  و  ورود 
برگزار کرده ایم؛ اما واقعیت این است 
درگیر  ما  آموزش های  از  بخشی  که 
این  به  یک تسلسل محتوایی است، 
معنا که ما نظام برنامه ریزی شده ای 
داریم که ابالغی است و همچنان با 
را  خود  فعالیت های  کار  و  ساز  آن 

پیش می برد.
وی بیان کرد: نیاز امروز ما توجه به 
استفاده  به روز،  و  جدید  پلتفرم های 
از نوآوری و خالقیت است که ضعف 
این  آموزشی  مباحث  در  ما  عمده 
می شود.  دیده  خوبی  به  مسائل 
افراد  ویژه  به  متخصص  نیروهای 
جوان فارغ التحصیل داخل و خارج 
وجود دارند که به صنعت گردشگری 
به روز  جهت  این  از  و  شدند  وارد 
ایجاد  نیز  خوبی  فضاهای  و  هستند 

می شود.

نباید به آموزش در حوزه گردشگری نگاهی 
سیاسی وجود داشته باشد

گزارش

موسیقی نواحی قدمتی به بلندای 
حضور هویت بخش اقوام ایران کهن 

دارد

انتشار  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل   
پیامی به پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: موسیقی 
نواحی ایران گنجینه ارزشمند معنوی و یکی از جلوه های گویا و غنی 
از تنوع و تکثر فرهنگی است که قدمتی به بلندای حضور هویت بخش 

اقوام ایران کهن دارد.
به  نقل از ستاد خبری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، 
اله یاری فومنی به این جشنواره آمده است: پیچش  در پیام محمد 
هنرمندان  حنجره   و  پنجه  مرحمت  به  ایران  نواحی  موسیقی  نوای 
ارزشمند معنوی است  بزرگ، گنجینه  این رویداد  حاضر در صحن 
که می توانیم چشم بگشاییم و یکی از جلوه های گویا و غنی از تنوع 
و تکثر فرهنگی که قدمتی به بلندای حضور هویت بخش اقوام ایران 

کهن دارد را ببینیم و به آن ببالیم.
بزرگ  ایران  روایتگر  متمادی  قرون  طی  در  ایران  اقوام  موسیقی 
ایران امروز که بیش از هر زمان  فرهنگی بوده و امید است که در 
دیگری روایتگر وحدت است، جشنواره موسیقی نواحی در این دوره 
چراغی فروزان تر از همیشه داشته باشد و فرصت و امکان مناسبی 

برای وحدت گفتمانی را به حضور و ظهور برساند.
در  را  نواحی  موسیقی  گرانقدر  پژوهشگران  و  هنرمندان  حضور 
پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ارج می نهم و با قدردانی 
از دبیر ارجمند جشنواره، سالمت و توفیق همکاران پرتالشم در دفتر 
موسیقی، انجمن موسیقی ایران، اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بزرگ  درگاه خداوند  از  را  انجمن موسیقی گرگان  و  استان گرگان 

آرزومندم.

جشنواره فیلم رشد فرصت نمایش 
توانمندی های ایران در عرصه 

بین المللی است
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، گفت: 
جشنواره رشد ظرفیتی است تا توانمندی های آموزشی داخلی را 

در عرصه بین المللی به نمایش درآوریم. 
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا نشست خبری پنجاه و دومین 
فیلم رشد    تربیتی  و  آموزشی  بین المللی علمی،  دوره جشنواره 

در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
مدرسه  گفت:  مراسم  این  ابتدای  در  لطیفی  علی  حجت اسالم 
پرورش  و  آموزش  نمادهای  فیلم رشد هر دو  البرز و جشنواره 
ایران  آموزش  تاریخ  در  فرودها  و  فراز  همه  علیرغم  هستند. 
آموزش و پرورش همیشه دنبال پیشرفت و رشد بوده و جشنواره 

فیلم رشد هم بنابر قدمت خود نمادی از این استمرار است. 
کار  قدیمی  جشنواره های  به  جدید  ابتکار  افزودن  افزود:  وی 
سختی است چراکه همواره خالقیتی بوده که در دوره های قبل 
به کار گرفته شده است. مدرسه هویت ساز است و بنا را بر این 

گذاشتم که مدرسه را به عنوان کانون تربیت برجسته سازیم. 
ادامه  پرورش  و  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
داد: در این دوره از بین آثار متعددی که به حمداهلل به جشنواره 
تمرکز  دارد،  اهمیت  هرآنچه  بر  تا  کردیم  تالش  است  رسیده 

کنیم. 
لطیفی تصریح کرد: در پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی 
از  عبارتند  که  کرده ایم  تدوین  را  ویژه  نشان  سه  رشد،  فیلم 
نشان ویژه معلم، نشان ویژه ایثار و ازخودگذشتگی و نشان ویژه 

مدرسه به مثابه مبدا پیشرفت. 
و وب  فیلم نامه  یادآور شد:  تربیت  و  تعلیم  پژوهشکده  مؤسس 
مهم  اقدامات  از جمله  به محتوای جشنواره  و دسترسی  سری 
محتوای  به  دسترسی  که  کرده ایم  تالش  است.  جشنواره  این 
اکران های استانی  ایام جشنواره  از  بعد  جشنواره بیشتر شود و 
به  شاد  شبکه  در  را  برگزیده  آثار  اکران  و  شد  خواهد  شروع 

اشتراک خواهیم گذاشت. 
برجسته  جشنواره  در  را  موضوع  این  که  داریم  بنا  افزود:  وی 
به خدمت  را  در جشنواره  آموزشی  جذاب  محتوای  که  سازیم 
آموزش و پرورش درآوریم و ترویج این امر در میان دانش آموزان 

و فرهنگیان را اشاعه دهیم. 
تا  است  ظرفیتی  رشد  جشنواره  داشت:  اظهار  لطیفی 
توانمندی های آموزشی داخلی را در عرصه بین المللی به نمایش 

درآوریم. 
این  در  نیز  رویان  پژوهشکده  پژوهشی  معاون  افشاریان  پروانه 
سنین  از  آموزشی  موضوعات  هرچقدر  گفت:  خبری،  نشست 
شیوه های  و  ابزار  با  آموزش  این  هراندازه  و  شود  آغاز  ابتدایی 
هوشمندانه باشد بهره وری از سرمایه های انسانی افزایش می یابد.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140160301022001557
1401/08/03هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات 
مالکانه متقاضی علی اصغر توکلی اژیه فرزند قاسمعلی 
به شماره شناسنامه 7271 صادره از تهران نسبت به 
به مساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
3176 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک -  فرعی 
مفروز از قطعه 25 تفکیکی از 147 اصلی واقع در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمدتقی 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردیده  محرز  پناه  دین 
آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه 
قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  اقدامات  و  احاله  صالحه  
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140160301022001555
عادی مستقر  اسناد  به  1401/08/03هیات رسیدگی 
حسب  بر  کریم  رباط  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ناصرمحمودیان فرزند 
یعقوبعلی به شماره شناسنامه 646 صادره از هشترود 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   3043/37  مساحت 
 147 از  تفکیکی   25 قطعه  از  مفروز  فرعی    - پالک 
از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی 
مالکیت رسمی محمدتقی دین پناه محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
یا اشخاصی نسبت  آگهی می شود در صورتیکه شخص 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

 آگهی فقدان سند مالکیت
 )موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت(

طبق  قانونی(  عابدی)نماینده  عبدالحسین  آقای 
مورخ   13363 وارده  شماره  به  درخواست 
1401/08/16 اعالم داشته نظر به اینکه پالک 
عبارتست  اصلی)که  از 127  فرعی  ثبتی 713 
زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  مالکیت  سند  از 
به مساحت 200 متر مربع قطعه 534 تفکیکی 
از  مفروز  اصلی   127 از  فرعی   پالک713 
چاپی سریال  با  اصلی  از  فرعی   27 
 311738 الف 83 به نام شرکت تولیدی توزیعی 
 109458 ثبت  ذیل   110 نوین   پیشتازان 
و صادر شده  ثبت  جلد 419  دفتر  صفحه 71 
است.به علت جابجایی مفقود گردیده لذا تقاضای 
صدور سند المثنی سند مالکیت پالک مذکور را 
 120 ماده  وفق  راستا  همین  در  است  نموده 
آئین نامه اصالحی ق.ثبت مصوب 8/11/1380 
چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب 
اعتراضی  یا  بوده  خود  برای  حقی  مدعی  کسی 
ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  داشته 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود 
عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید  تسلیم  را 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله ، المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رباط کریم
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم 
کرد که فقط اجازه واردات به خودرویی 
استانداردهای  بتواند  که  می شود  داده 

الزم را اخذ کند.
به نقل از صدا و سیما، مهدی اسالم پناه 
آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
خودرو کمتر از ۱۰ هزار دالر استاندارد 
۸۵ گانه را خواهد گذراند یا خیر؟ گفت: 
اجازه واردات به خودرویی داده می شود 

که بتواند استانداردهای الزم را بگیرد.
تالش  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدات  که  است  این  بر  خودروسازان 
را  گانه   ۸۵ استانداردهای  هم  داخلی 
خودروی  تولید  در  افزود:  بگذرانند، 
حرکت  که  شده  سعی  اقتصادی  مدرن 
صنعتی  و  ساخت  طراحی،  در  تحولی 
باشد؛  داشته  کار  دستور  در  را  سازی 
این خودرو با گذراندن الزامات ۸۵ گانه 
و حتی در نظر گرفتن خیلی از الزامات 
ماندگی  عقب  جبران  زمینه  کارخانه ای 

گذشته را داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه 
داد: نگاه جدید به تولید و نگاه متحوالنه 
اتفاقات  می تواند  خالقانه  و  نوآورانه 
جدیدی را در صنعت خودروسازی رقم 
است  این  بر  تالش  تمام  بنابراین  بزند، 
که با پافشاری بر الزامات کیفی، کیفیت 

تولیدات ارتقا یابد.
اسالم پناه گفت: امیدوارم ورود نخبگان 
سازمان  بخورد؛  رقم  خودرو  صنعت  در 
ملی استاندارد در جهت ارتقا صنعتی و 
همیشه  از  مصمم تر  کشور  غیرصنعتی 
است و امیدواریم با مطالبه همگانی این 
جدیدی  تولیدات  شود.  تسریع  حرکت 
انطباقات  است  تولید  دست  در  که 
را خواهد داشت؛ مسیر حرکت  تولیدی 
به نحوی است که خودروساز کیفیت را 
به  هم  آن  گری  تنظیم  و  دهد  افزایش 
عهده سازمان استاندارد است که بنگاه ها 

هم در این زمینه همکاری دارند.

خودروهای وارداتی باید 
استانداردهای 85 گانه را داشته باشند

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو   
گفت: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت 
انحصاری  و  بسته  اقتصاد  می شود  تولیدات 
است، زیرا زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه 
ببیند  تنها  بازار  در  را  خود  خدمت  دهنده 

هیچ نیازی برای ارتقای کیفیت نمی بیند.
»معصومه پاشایی بهرام« در گفت وگو با ایرنا 
افزود: یکی از عواملی که می تواند به بهبود 
کیفیت کاالهای تولیدی داخلی کمک کند 

درجه بندی استاندارد کیفی کاالهاست.
اظهار  استاندارد  عالی  شورای  عضو  این 
رییس  با حضور  که  اخیر  در جلسه  داشت: 
سازمان ملی استاندارد برگزار شد، این مقام 
مسوول قول داد که کشور را به سمتی ببرد 
و  شده  بندی  درجه  کاالها  استاندارد  که 
سطح کیفی کاالهای تولیدی به طور دقیق 

مشخص شود.
کارهایی  قبال  در  ما  اینکه  تصریح کرد:  وی 
که میکنیم و محصوالتی که تولید می کنیم 
احساس مسوولیت کنیم و بهترین خروجی 

را ارائه دهیم، یک مقوله فرهنگی است
تالش  یعنی  اساساً  کیفیت  گفت:  پاشایی 
کنیم تا بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. 
این فرهنگی است که باید در فضای تولید و 
محیط کسب و کار ما حاکم شود. همچنین 
باید در خدمات پس از فروش کاالها شاخص 

کیفیت ارائه خدمات را رعایت کنیم.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
و  کاالها  تولید  در  کیفیت  وقتی  ادامه داد: 
ارائه خدمات رعایت شود، کیفیت زندگی در 

کشور نیز بهبود پیدا می کند.

جلسه  آخرین  در  خاطرنشان کرد:  پاشایی 
رئیس  حضور  با  استاندارد  عالی  شورای 
به  نزدیک شدن  لزوم  بر  استاندارد،  سازمان 

استانداردهای جهانی تاکید شد.
رئیس  جلسه  همین  در  اضافه کرد:  وی 
تالش  آنقدر  باید  که  کرد  تاکید  جمهور 
هم  دنیا  استانداردهای  از  بتوانیم  تا  کنیم 
بتوانیم  خودمان  که  جایی  تا  برویم  جلوتر 
جهانی  سطح  در  را  استاندارد  شاخص های 

تعیین کنیم.
وی افزود: این کار شدنی است اما الزمه آن 
تمرکز بر این مساله است که چه می شود که 

کیفیت کاالهای داخلی پایین می آید؟
عضو شورای عالی استاندارد تاکید کرد: یکی 
می شود  کیفیت  افت  موجب  که  عواملی  از 
برای  وقتی  است؛  انحصاری  و  بسته  اقتصاد 
ارائه دهنده خدمت  یک تولیدکننده یا یک 
انحصار ایجاد و بی رقیب رها می کنیم همین 

باعث می شود که کیفیت پایین بیاید.
موضوع  این  کامل  نمونه  داشت:  اظهار  وی 
یا  خودروسازی  صنعت  در  می توان  را 
بسیاری محصوالت دیگری که سال ها بدون 
بازار  روانه  را  خود  تولیدی  کاالهای  رقیب 

می کردند، قابل مشاهده است.
لوازم  اما صنعت  ادامه داد: در مقابل  پاشایی 
برندهای  با  سال ها  که  آنجایی  از  خانگی 
کاالهای  توانست  کرد  رقابت  جهان  معتبر 
باکیفیتی تولید کند. این شرایط اما هیچگاه 
در صنعت خودروسازی حاکم نشد، زیرا هیچ 
خارجی  خودروسازان  ندادیم  اجازه  وقت 
محصوالت خود را در بازار ایران عرضه کنند.

اقتصاد بسته و انحصار، عامل افت 
کیفیت تولیدات داخلی است خبر

 وزیر کشور گفت: ۵۰ دستگاه 
و  سازی  راه  آالت  ماشین 
 ۲۰۰ اعتبار  با  مکانیکی  بیل 
وزارت  توسط  تومان  میلیارد 
کشور به شهرداری های کشور 

واگذار شد.
در  شنبه  سه  وحیدی  احمد 
ماشین آالت  واگذاری  آیین 
شهرداری ها  به  سنگین 
توسط وزارت کشور و سازمان 
کرد:  اظهار  شهرداری ها 
آمادگی  برای  شهرداری ها 
طبیعی  بالیای  و  بحران  با 
ماشین  به  مجهز  الیروبی  و 
آالت سنگین و بیل مکانیکی 

می شود.
برای تجهیز شهرداری ها  وی 
به تجهیزات لجستیکی تاکید 
میلیارد   ۲۰۰ افزود:  و  کرد 
عقد  برای  اعتبار  تومان 

دستگاه   ۵۰ خرید  و  قرارداد 
بیل مکانیکی با شرکت تولید 
در  سازی  راه  آالت  ماشین 
شده  گرفته  نظر  در  پرند 

است.
مسئله  مهمترین  کشور  وزیر 
و دغدغه واحدهای تولیدی را 
نیروی کار عنوان کرد و بیان 
کرد: برخی واحدهای تولیدی 
و  کارگر  جذب  دنبال  به 

مهندس هستند.
تامین  بر  تاکید  با  وحیدی 
سنگین  آالت  ماشین  داخلی 
شهرداری ها  و  نهادها  توسط 
تولیدی  واحد  این  گفت: 
دستگاه  هزار  یک  تواند  می 
بیل   ( سنگین  آالت  ماشین 
گریدر  و  لودر   ، مکانیکی 
ظرفیت  که  کند  تولید   )
می  محسوب  خوبی  بسباری 

شود
خاطرنشان  پایان  در  وی 
با  تولیدی  واحدهای  کرد: 
پیوستگی با یکدیگر می توانند 
قطعات مورد نیاز را تامین و 
از خروج ارز به خارج از کشور 
به  نیز  آوری  ارز  و  جلوگیری 

وجود آید.
،نیز   مراسم  این  از  پیش 
۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری 
ناوگان  به  کشور  وزیر  توسط 
واگذار  شهری  نقل  و  حمل 
 ۲۰۰ تعداد  این  از  که  شد 
تهران  شهرداری  به  دستگاه 
اختصاص می یابد و بقیه بین 

سایر شهرها توزیع می شود.
 آیین واگذاری ۵۰۰ دستگاه 
سوی  از  شهری  اتوبوس 
وزارت کشور به ناوگان حمل 
و نقل عمومی شهری روز سه 

شنبه با حضور احمد وحیدی 
ایران  محل  در  کشور  وزیر 
خودرو دیزل برگزار شد و این 
تولیدی  اتوبوس های  شرکت 
را به وزارت کشور تحویل داد.

وزارت  بین  قرارداد  اساس  بر 
کشور و شرکت ایران خودرو 
هزار   ۲ است  قرار  دیزل، 
مدت  در  اتوبوس  دستگاه 
دستگاه  هزار  پنج  و  ماه   ۱۸
ون ظرف ۱۴ ماه توسط این 
وزارت  به  و  تولید  شرکت 
امروز  که  شود  واگذار  کشور 
۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل 
داده شد و ۹۰۰ دستگاه ون 

هم آماده تحویل است.
کشور  وزیر  مراسم  این  در 
چند  از  نمادین  صورت  به 

دستگاه اتوبوس بازدید کرد.
عزیز اهلل نظری

وزیر کشور:  5۰ دستگاه ماشین آالت راه سازی به 
شهرداری های کشور واگذار شد

خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992 چاپخانه گل آذین ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

رشیدی : خرید خودروی بی کیفیت داخلی 
برای ایرانیان یک آرزو شده است

نوشتار

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان 
میان دستور خود گفت:  در مجلس در نطق 
من امروز صدای میلیون ها ایرانی  مستاصلی 
کیفیت  بی  خودروی  یک  خرید  که  هستم 
مگر  است،  شده  آرزو  برایشان  هم  داخلی 
مافیای خودرو چه قدرتی دارد که اینگونه در 
برابر خواسته های بحق مردم و رهبری ایستاده 

است.
ملت،  خانه  خبرنگارخبرگزاری  گزارش  به 
در  علنی  نشست  در  کوچی   رشیدی  جالل 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور با 
سالم و درود خدمت ملت شریف ایران گفت:  
صراحت  حریت،  حالت  همه  در  باید  مجلس 
دلی  با  امروز  کند؛  حفظ  را  خود  استقالل  و 
اما امیدوار به آینده از ملتی بزرگ و   پر درد 
صبور می گویم؛ که با بصیرت الزم و شناخت 
کافی از انقالب خود در برابر تمام نامالیمتی ها 
تصمیم  و  گیران  تصمیم  های  وبی تدبیری 
سازان داخلی و دشمنان تمام عیار خارجی از 

انقالب خود حفاظت کرده اند.
امام  ملتی که  تاکید کرد: همان  وی درادامه 
بهتر  اهلل  رسول  امت  از  را  آنها  خمینی)ره( 
دانسته و مقام معظم رهبری آنها را مهمترین 
پایه و راسخترین عمود نظام یاد کردند؛ امروز 
بی  گرانی های  به  که  می گویم  مردمی  ار 
ساله  چندین  تورم  نامناسب،  معیشت  پایان، 
تبعیض ها و بی عدالتی های بحق معترض بوده 
و هستند، اما مثل همیشه نجیبانه و صبورانه 
از دشمنان  را  مظلومانه حساب خود  البته  و 
این آب و خاک جدا کرده اند به امید اینکه در 
فضای آرامتر بتوانند صدای خود را به گوش 
که  گوش هایی  که  باشد  برسانند،  مسئوالن 

نمی شنوند چاره ای بیاندیشند.
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان 

و  ملت  نمایندگان  ای  داد:  ادامه  مجلس  در 
مسئوالن کشور من صدای نوجوان ۱3 ساله 
بی  و  تدبیری  بی  خاطر  به  که  هستم  ای 
برنامگی آموزش و پرورش موجب هجوم افکار 
مسموم قرار گرفته است و به بیراهه می رود . 
من صدای آن داوطلبانی هستم که سال هاست 
مغرضانه،  کامال  مصوبه  به  و  می زنند  صدا 
شورای  عدالت  ضد  و  قانونی  غیر  و  ظالمانه 
که  چرا  دارند  اعتراض  فرهنگی  انقالب  عالی 
ایا  آقایان  می بینند؛  شده  تباه  را  خود  آینده 
در خواست ۱۸۰ نماینده مجلس مبنی بر لغو 
این مصوبه را ندیدید. آیا مغایرت های مکرر  با 
قانون اساسی کشور که توسط معاونت حقوقی 

مجلس به شما تذکر داده شد ندیدید؟
امروز  من  کرد:  بیان  مجلس  نماینده  این 
صدای آن داوطلبان و دانشجویانی هستم که 
ارائه  صرفا که به دلیل حدس و گمان بدون 
هیچگونه سند و مدرکی با برچسب تقلب از 
ادامه تحصیل جا مانده است؛ آقایان سازمان 
سنجش اگر سندی دال بر تقلب دارید شفاف 
موجبات  حقی  چه  با  ندارید  اگر  دهید  ارائه 
فراهم  را  جوانان  نارضایتی  و  خشم  ناامیدی 

می کند 
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو  این 
شوراها در مجلس گفت: من امروز صدای آن 
طلبه ای هستم که به دلیل عملکرد نامناسب 
مسئوالن وبعضا هم لباس موجب حمله برخی 
برای  اما  میگیرد  قرار  خودره  فریب  جوانان 

انقالب صبوری می کند.
ادامه  در  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
تاکید کرد: من امروز صدای میلیون ها ایرانی  
خودروی  یک  خرید  که  هستم  مستاصلی 
شده  آرزو  برایشان  هم  داخلی  کیفیت  بی 
جای  که  خارجی  کیفیت  با  است،خودرویی 

خود دارد، مگر مافیای خودرو چه قدرتی دارد 
که اینگونه در برابر خواسته های بحق مردم و 

رهبری ایستاده است.
رشیدی کوچی با اشاره به مشکالت کشاورزان 
کشاورزی  آن  صدای  امروز  من  کرد:  تصریح 
سال  بیمه  پول  دریافت  منتظر  که  هستم 
را  بعد خود  بذر کشت سال  تا  است  گذشته 
خریداری کند و امروز چشم نگران برای معاش 

سال آینده خود و خانواده اش است.
صدای  امروز  من  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
خواست  که  هستم  گذاری  سرمایه  آن 
در  آنچنان  اما  کند  آباد  را  کشورش  و  بماند 
که  کردیم  درگیرش  اداری  بروکراسی های 
امروز  من  بخشید،  لقاءآن  به  را  تولید  عطای 
مسلحی  نیروهای  و  امنیت  حافظان  صدای 
با حداقل حقوق در سخت ترین  هستم که  
از  حفاظت  در  جان  پای  تا  اقتصادی  شرایط 
مورد  امروز  و  می کوشند  مردم  و  کشور  این 
شدیدترین توهین ها و حجمه های داخل و 
دم  و  شوند  می  شهید  اند،  قرارگرفته  خارج 

نمی زنند.
داشت:من  اظهار  مرودشت  مردم  نماینده 
صدای آن فرهنگی عزیزی هستم  که دغدغه 
زندگی  بر  آنچنان  زندگی  گذران  و  معیشت 
اش سایه افکنده که نه دلی برای آموزش و نه 
حالی برای پرورش برایش باقیمانده است،رتبه 
بندی حداقلی را سریعتر اجرا کنید.من امروز 
صدای آن ۸۰۰ هزار شغلی هستم که چشم 
نگران از فیلترینگ، نان سر سفره اش در حال 
نمی  را  صدایش  کسی  است،اما  شدن  قطع 

شنود،چرا بر نارضایتی ها می افزایید.
وی در ادامه با اشاره به بانوان نجیب و شریف 
و  نجیب  بانوان  آن  صدای  افزود:من  ایران 
شریف ایران بزرگ هستم که بدلیل رفتارهای 

سلیقه ای و دوقطبی سازی های غلط و عدم 
اصالح روش ها به وقت خود،به لحاظ روحی و 
روانی  در شرایط سختی قرار دارند،من صدای 
پیمانکاری هستم که سالهاست  نیروهای  آن 
از آنها بیگاری می کشند چشم انتظار مصوبه 
مجلس برای تبدیل وضعیت و امنیتی شغلی 
خود هستند،مجلس انقالبی لطفا سریعتر اقدام 

فرمایید.
به  خطاب  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
و  عزیز  مردم  شد:ای  یادآور  ایران  غیور  ملت 
در  کوچی  رشیدی  جالل  شان  ایران،  غیور 
وال  شده  تعریف  شما  به  خدمت  و  نوکری 
شما  به  خدمتگذاری  در  اگر  ام  غیر،شرمنده 
نکردم،اما  شماست،عمل  مطلوب  که  آنطور 
و  ام،گذاشته  داشته  توان  در  آنچه  بدانید 

خواهم گذاشت.
رهبر  و  راحل  امام  فرموده  به  اشاره  با  وی 
فرموده  به  دیگر  بار  عنوان کرد:امروز،  انقالب 
امام راحل این مردم دین خود را به جمهوری 
اسالمی ادا کردند و اکنون نوبت به مجلس و 
دولت است تا با شنیدن صدای بحق ملت به 
اصالح جدی برخی روند ها و رفتارهای غلط 
گذشته ،به ندای مظلومانه و نجیبانه این مردم 
خشم،عصبانیت  گویند؛  لبیک  صبور  و  عزیز 
های  گره  کردن  باز  با  را  مردم  نارضایتی  و 
زندگی  و حل مشکالت آنها که براحتی قابل 
حل است تبدیل به امید ،همدلی،رضایتمندی 
تاریخی که  این فرصت  و خوشحالی کنیم،از 
بار دیگر ملت در اختیار نظام قرار داده  است 
امام  فرموده  باشیم،به  داشته  درست  استفاده 
بزرگ  تصمیمات  در  را  عزیز،مردم  رهبری  و 
دخالت جدی دهیم ،بنده قائل به اصالح امور 
بر اساس اصول هستم و معتقدم در چارچوب 
درست  تبعیت  شریعت،با  و  اساسی  قانون 
از  بسیاری  رهبری،براحتی  و  امام  فرامین  از 
مشکالت قابل حل است،به شرط آنکه طبق 
جوانان  ظرفیت  از  انقالب   دوم  گام  بیانیه  
متعهد ،متخصص و نو اندیش که قادر به فهم 
،در  هستند  نسل جدید  با  ارتباط  برقراری  و 

مسئولیت های کلیدی استفاده  شود.
به دشمنان  پایان خطاب  در  رشیدی کوچی 
خارجی و تجزیه طلب ها،ضد دین و تروریست 
کرد:امادشمنان  نشان  خاطر  ای  رسانه  های 
خارجی،تجزیه طلب ها،ضد دین ها،تروریست 
های رسانه ای  و لشکریان فیک مجازی آلبانی 
،دستان  دانند  می  که خودشان خوب  نشین 
کثیف آنها به خون جوانان وطن و ملت ایران 
قرآن  و  اسالم  سر  بر  بدانند،ما  است  آغشته 
نداریم،هر  تعارف  احدی  با  والیت  و  ،ایران 
لحظه آماده ایم چون پدرانمان جان ناقابل خود 

را فدای اسالم و ایران کنیم.

خبر

رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو:

اوراق گام ابزار مناسبی برای تامین 
مالی تولیدکنندگان است

نوشتار

همگن  صنایع  انجمن  رییس   
قطعه سازان  و  نیرومحرکه 
خودرو کشور با اشاره به تجربه 
از  سازان  قطعه  استفاده  موفق 
اوراق گام، آن را ابزاری مناسب 
برای تامین مالی تولیدکنندگان 

برشمرد.  
با  نجفی منش«   »محمدرضا 
تفاهم نامه  امضای  به  اشاره 
میان  زنجیره ای  مالی  تامین 
بانک   ۱۲ و  صمت  وزارت 
کشور، افزود: یکی از راهکارهای 
واحدها،  برای  نقدینگی  تامین 
شرکت ها و کارخانجات تولیدی 
)گام(  مولد  اوراق  گواهی  اوراق 

است.
همگن  صنایع  انجمن  رییس 
قطعه سازان  و  نیرومحرکه 
در  بیان داشت:  کشور  خودرو 
زنجیره ای،  مالی  تامین  روش 
وثیقه  بانک  به  تولیدی  بنگاه 
می دهد و به جای آن اوراق گام 
این  سپس  می کند.  دریافت 
حلقه های  به  می تواند  را  اوراق 
آنها  از  از خودش بدهد و  پیش 
کند؛  دین  رفع  و  خرید  کاال 
پرداخت  ابزار  یک  بنگاه  یعنی 

پیدا می کند.
گام  اوراق  اینکه  بیان  با  وی 
داشته  برات  همچون  کارایی 
می شود،  نقد  موعد  سر  و 
از  قطعه ساز  مثال  به طور  گفت: 
دریافت  گام  اوراق  خودروساز 
را صرف  آن  می تواند  و  می کند 
پرداخت  غیره،  و  فوالد  خرید 
تامین  بیمه  پرداخت  مالیات، 
اجتماعی کارگران و دیگر موارد 
کند و این اوراق دست به دست 
می تواند  نهایی  نفر  و  بگردد 

کند  نقد  را  اوراق  این  سرموعد 
و  بفروشد  بورس  در  زودتر  یا 

نقدینگی دریافت کند.
اکثر  ادامه داد:  نجفی منش 
اقتصادی اطالعات کمی  فعاالن 
از این شیوه پرداخت دارند و به 
همین منظور در نظر داریم تا با 
برگزاری جلساتی در اتاق تهران، 
اتاق ایران و تشکل ها به معرفی 

اوراق گام بپردازیم.
محیط  بهبود  کمیسیون  رئیس 
تولید  موانع  رفع  و  کسب وکار 
اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: 
سرمایه  کشورمان  بانک های 
قیاس  در  و  ندارند  باالیی  ثبتی 
کشورهای  بانک های  برخی  با 
است؛  پایین  همسایه  و  منطقه 
بنابراین نیاز است در این زمینه 

اقداماتی انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنین مطابق 
)به  نظارتی  سرمایه  آمارها 
منهای  ثبتی  سرمایه  معنای 
کشور  بانک های  پایین  زیان(  
کشور  بانک های  حرکت  توان 

را به شدت تضعیف کرده و باید 
فکر اساسی در این زمینه انجام 
شود و تا آن زمان تولیدکنندگان 
راهکارهایی همچون  از  می توان 

اوراق گام بهره برد.
همگن  صنایع  انجمن  رییس 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
تاکنون  خاطرنشان کرد:  کشور 
گام  اوراق  از  قطعه سازان  برخی 
تامین  برای  ابزاری  عنوان  به 
بهره  خود  نیاز  مورد  نقدینگی 
تضمین  به  توجه  با  که  برده اند 
رسید  سر  در  اوراق  نقدشوندگی 
توسط بانک عامل، در تامین مالی 
قطعه سازان دارای کاربرد مناسبی 

بوده است.
گواهی  اوراق  ایرنا،  گزارش  به 
ابزار  یک  )گام(  مولد  اعتبار 
و  نقل  قابلیت  با  و  بازارمحور 
انتقال در بازارهای پول و سرمایه 
است که تسهیالت جدید را برای 
بنگاه  تورم  بدون  مالی  تامین 
به  می کند.  فراهم  تولیدی  های 
تولیدکنندگان  اوراق،  این  اتکای 

مواد  خرید  فاکتور  مبنای  بر 
عامل،  بانک  از  واسط  و  اولیه 
تضمین  و  انتشار  درخواست 
سررسید  در  مولد  اعتبار  گواهی 
مواد  فروشنده  بنگاه  به  و  کرده 
اولیه تحویل می دهند. دارنده این 
زمان  تا  را  اوراق می تواند گواهی 
سررسید نزد خود نگه دارد یا به 

فروشنده مواد اولیه بدهد.
زنجیره ای  مالی  تامین  روش  در 
به جای اینکه همه زنجیره به طور 
و  دین  رد  برای  بانک  از  مستقل 
پرداخت به حلقه قبل یا بعد خود 
رخ  بار  یک  کنند،  مالی  تامین 
می دهد و هزینه مبادله در اقتصاد 

را به شدت کاهش می دهد.
افزایش شفافیت، نظارت پذیری و 
کاهش معنی دار هزینه های تامین 
به  تامین  مزایای  دیگر  از  مالی 
سیاست  است.  زنجیره ای  صورت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
استفاده  تولید،  مالی  تامین  برای 
زنجیره ای  مالی  تامین  ابزار  از 

است.
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