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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

رییس جمهور  در یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها :

آینده را روشن می بینم
ــگاه  ــن ن ــا ای ــد ب ــه نمی خواهن ــانی ک ــور گفت:کس ــس جمه  رئی
تحولــی کار کننــد، کســانی کــه می گوینــد نمی شــود و نشــد، 
ایــن افــراد نبایــد در مصــدر امــور و در جایــگاه تصمیم گیــری قــرار 
ــته  ــار گذاش ــت کن ــی خدم ــد از مســیر اصل ــراد بای ــن اف ــد. ای گیرن
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پایان دادن به جنگ اوکراین است
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داخلی دچار ایرادات فنی هستند
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نوسازی اتوبوس  و ون های 

پایتخت  با تکیه بر تولید داخل
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بهروز عطایی: برای پایان دور رفت 

والیبال از تیم ها سوال نشد
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استان تهران 9

فرماندار رباط کریم: تفکری زالل و شفاف که 

امروز در همه میدان ها پابرجاست بسیج است
امیــد احمــدی در جلســه ای کــه بــا حضــور ســرهنگ شــهیری 
ــه  ــپاه ناحی ــئوالن در س ــی از مس ــم وجمع ــاط کری ــپاه رب ــده س فرمان
ــار و تواضــع  ــه ایث برگــزار شــداظهار داشــت: بســیج نهــاد مقــدس برپای
و مجاهــدت اســت و تفکــر بســیجی ، امــروزاز جایــگاه ویــژه ای در همــه 

ــت ..... ــوردار اس ــه برخ ــات جامع جه 12 11

رهبر  معظم   انقالب در دیدار جمعی از مردم اصفهان:

بساط شرارت جمع خواهد شد

 رئیــس جمهــوری چیــن در 
ــکاری  ــاس هم ــخنانی در اج س
 ( آسیا-اقیانوســیه  اقتصــادی 
ــه  ــک( و در دیدارهــای جداگان اَپ
ــه  ــورهای منطق ــران کش ــا س ب
هند-اقیانوســیه، بــر ضــرورت 
تقویــت صلــح در منطقــه تاکیــد 
ــط  ــن در رواب ــت چی ــرد و گف ک
ــه  ــز ب ــورها هرگ ــا کش ــود ب خ
ــوده ،  ــی نب ــلطه طلب ــال س دنب
نیســت و در آینــده نیــز نخواهــد 

ــود. ب
ــا از  ــنبه ایرن ــزارش روز ش ــه گ ب
ــی  ــینهوآ « ش ــزاری » ش خبرگ
جینپینــگ رئیــس جمهــوری 
ســران  بــا  دیــدار  در  چیــن 
بــا  هند-اقیانوســیه  منطقــه 
تاکیــد بــر ضــرورت صلــح در 
ــن  ــت چی ــت سیاس ــه گف منطق
منطقــه  کشــورهای  برابــر  در 
اقیانوســیه همــواره بــا هــدف 
ــکاری و  ــح، هم ــه صل ــب ب ترغی

ــت. ــوده اس ــعه ب توس
وی در بیســت و نهمیــن اجــاس 
همــکاری اقتصــادی کشــورها 
تایلنــد  در  اقیانوســیه  آســیا- 

خطــاب بــه رهبــران کشــورهای 
شــرکت کننــده گفــت : » منطقه 
آسیا-اقیانوســیه خانــه ماســت 
ــا  ــدرت م ــدازه ق ــان ان ــه هم و ب
ــی  ــادی جهان ــد اقتص ــرای رش ب

ــت.«  اس
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه اکنــون 
دنیــا وارد مقطع تاریخــی دیگری 
شــده اســت بــر اهمیــت منطقــه 
ــر  ــن ب آسیا-اقیانوســیه و همچنی
لــزوم پیــروی از روح خانــواده 
از  مراقبــت  و  آسیا-اقیانوســیه 
یکدیگــر ماننــد مســافرانی که در 
ــد  ــد تاکی ــق نشســته ان ــک قای ی
ــه  کــرد و خواســتار حرکــت رو ب
جلــو جامعــه آسیا-اقیانوســیه بــا 
هــدف آینــده ای مشــترک شــد. 
ــرای  ــن ب ــوری چی ــس جمه رئی
از  اجــاس  ایــن  در  شــرکت 
ســوی » پرایــوت چــان اوچــا 
ــورد  ــد م ــر تایلن ــت وزی « نخس
اســتقبال گــرم قــرار گرفــت. 

جاســیندا  بــا  دیــدار  در  وی 
ــد  ــر نیوزیلن ــت وزی آردرن نخس
در حاشــیه بیســت و نهمیــن 
اقتصــادی  همــکاری  اجــاس 

آسیا-اقیانوســیه ) اپــک( ابــراز 
ــی  ــا هماهنگ ــرد ب ــدواری ک امی
نزدیــک بــا نیوزیلنــد بــه توســعه 
و  همــکاری  ثبــات،  و  صلــح 
ــترک در  ــکل مش ــه ش ــعه ب توس
ــد.  کشــورهای اقیانوســیه بپردازن
چیــن  جمهــوری  رئیــس 
ــر  ــق ت ــتار عمی ــن خواس همچنی
کــردن همــکاری هــا و تبــادالت 
از  مختلــف  هــای  زمینــه  در 
ــم  ــارت، اقتصــاد و عل ــه تج جمل
و تکنولــوژی میــان دو کشــور 
ــت  ــر نخس ــوی دیگ ــد.  از س ش
ــاره  ــا اش ــز ب ــد نی ــر نیوزیلن وزی
ــتی  ــی و دوس ــط تاریخ ــه رواب ب
ــا چیــن گفــت  ــی مــدت ب طوالن
بــا وجــود تاثیــرات همــه گیــری 
ویــروس کرونــا دو کشــور روابــط 
خــود را حفــظ کردنــد. دو طــرف 
پنجاهمیــن  فرصــت  از  بایــد 
ــا  ــک ب ــط دیپلماتی ــالگرد رواب س
هــم اســتفاده کــرده و بــه تقویت 

همــکاری بپردازنــد. 
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد 
نیوزیلنــد چیــن را کشــوری مهم 
توســعه  آینــده  در  کلیــدی  و 

ــد.  ــی دان ــان م جه
عــاوه بــر ایــن شــی جینپینگ 
دیــداری جداگانــه بــا » جیمــز 
مــاراپ « نخســت وزیــر گینه نو 
در حاشــیه ایــن اجــاس انجــام 
داد و تصدیــق کــرد چیــن آماده 
ارتقــا و تقویــت در ســطوح بــاال 
بــه شــکل مشــترک بــا درنظــر 
ــر  ــترک ه ــع مش ــن مناف گرفت

دو کشــور اســت. 
ــرد  ــد ک ــدار تاکی ــن دی او در ای
ــچ کشــور ســومی را  ــن هی چی
ــدف  ــیه ه ــه اقیانوس در منطق
ــد  ــت و نخواه ــداده اس ــرار ن ق
داد و هرگــز هیچگونــه مقاصــد 
رقابــت ژئوپولتیکــی نداشــته 
اســت. وی افــزود در ارتبــاط 
بــا کشــورهای منطقــه اقیانوســیه 
بــرای رشــد روابــط دوســتانه، 
چیــن بــه تمامــی تعهداتــش 
و  متقابــل  احتــرام  پایــه  بــر 
ــی  ــل م ــرد عم ــکاری برد-ب هم
ــو  ــه ن ــر گین ــت وزی ــد. نخس کن
ــری شــگفت  ــا رهب ــت ب ــز گف نی
ــن  ــگ چی ــی جینپین ــز ش انگی
بــه موفقیــت هــای بــی نظیــری 
 100 حــدود  و  یافتــه  دســت 
میلیــون شــهروند چینــی از فقــر 
ــک  ــا تبری ــدند. وی ب ــارج ش خ
ــس  ــدد رئی ــاب مج ــرای انتخ ب
ســمت  در  چیــن  جمهــوری 
دبیرکلــی حــزب کمونیســت و 
کمیتــه مرکــزی ایــن کشــور 
گفــت روابــط دوســتانه گینــه نــو 
ــان اســت و از  ــی زم ــن ب ــا چی ب
ــای  ــرکت ه ــذاری ش ــرمایه گ س
ــت  ــورش و تقوی ــی در کش چین
او  کــرد.  اســتقبال  همــکاری 
سیاســت  از  افــزود  همچنیــن 
یــک چیــن واحــد  و حفــظ 
تمامیــت ارضــی ایــن کشــور 

ــد. ــی کن ــتیبانی م پش

چین: هرگز بدنبال سلطه جویی نبوده و نیستیم/ صلح مهم ترین خواسته ماست

 
امانوئــل مکــرون رئیس جمهــور 
فرانســه بــا بیــان اینکــه نظــم 
یــک  ماننــد  کنونــی  جهانــی 
ــه  ــت: جامع ــت، گف ــگل« اس »جن
حاضــر  حــال  در  بین المللــی 
از  همپوشــانی  بحران هــای  بــا 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــرات آب وهوای تغیی
مواجــه  اقتصــادی  ناآرامی هــای 
واکنــش  یــک  بــه  و  اســت 
می باشــد. نیــاز  هماهنــگ 

ــزاری  ــا از خبرگ ــزارش ایرن ــه گ ب
فرانســه، رئیس جمهــور فرانســه 

ــاس  ــه در اج روز جمع
بیســت و یکــم گــروه 
ی  ی هــا ر همکا
 - آســیا  اقتصــادی 
 )APEC( اقیانوســیه 
ــوک، چشــم انداز  در بانک
خــود را بــرای تعامــل 
منطقــه  بــا  فرانســه 
اقیانوســیه  و  آســیا 

کــرد. تشــریح 
مکــرون در ســخنرانی 
حاشــیه  در  خــود 
همــکاری  اجــاس 
و  آســیا  اقتصــادی 
ــه را  ــیه )APEC(، فرانس اقیانوس
ــه  ــدرت موازن ــک ق ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــه ای معرف در منطق
مدت هــا تحــت ســلطه کشــمکش 
ــکا  ابرقدرت هــا بیــن چیــن و آمری

ــود. ب
ــا بیــان  رئیــس جمهــور فرانســه ب
ــل  ــی و تقاب ــه هژمون ــا ب ــه م اینک
ــه  ــا ب ــت: م ــم، گف ــاد نداری اعتق

ــم. ــاد داری ــات اعتق ثب
ــای  ــه قدرت ه ــد ک ــی ش او مدع
فرانســه  جملــه  از  منطقــه ای 

کــه دارای ســرزمین های مــاوراء 
هنــد  اقیانوس هــای  در  بحــری 
و  آســیا  در  بایــد  اســت  آرام  و 
ــند. ــته باش ــش داش ــیه نق اقیانوس

جامعــه  کــه  گفــت  مکــرون 
حاضــر  حــال  در  بین المللــی 
از  همپوشــانی  بحران هــای  بــا 
گرفتــه  آب وهوایــی  تغییــرات 
اقتصــادی  ناآرامی هــای  تــا 
ــه یــک واکنــش  مواجــه اســت و ب

می باشــد. نیــاز  هماهنــگ 
ــزود:  ــه اف ــور فرانس ــس جمه رئی
ــوس آرام  ــد و اقیان ــتراتژی هن اس
ــادل  ــک تع ــه ی ــن اســت ک ــا ای م
پویــا را در ایــن محیــط ایجــاد 

ــم. کنی
در  روســیه  جنــگ  دربــاره  وی 
اوکرایــن کــه او آن را منبــع اصلــی 
بی ثباتــی جهانــی دانســت، گفــت: 
همه کشــورهای آســیایی و مناطق 
دیگــر بایــد وظیفــه خــود را در این 

ــد. ــه جــا بیاورن خصــوص ب
در  فرانســه  جمهــور  رئیــس 
ــان  ــه زب ــه ب ــود ک ــخنرانی خ س
ــرد  ــا ک ــرد، ادع ــراد ک انگلیســی ای
ــا یــک  فرانســه در تــاش اســت ت

اجمــاع فزاینــده ایجــاد کنــد.
ــی  ــم جهان ــه نظ ــرون در ادام مک
کنونــی را یــک »جنــگل« توصیــف 
ــن  ــده و چی ــاالت متح ــرد و ای ک
را دو فیــل بــزرگ کــه تــاش 
بیشــتر  چــه  هــر  می کننــد 
عصبــی شــوند معرفــی کــرد و 
گفــت: مــا در جنــگل هســتیم 
بــزرگ داریــم کــه  فیــل  و دو 
ــد بیشــتر و بیشــتر  ســعی می کنن
ــیار  ــا بس ــر آنه ــوند. اگ ــی ش عصب
عصبــی شــوند و جنــگ را شــروع 
کننــد، مشــکل بزرگــی بــرای بقیه 

ــود. ــد ب ــگل خواه جن
ــد روز  ــک چن ــران اپ ــت س نشس
ــه  ــود ک ــزار می ش ــس از آن برگ پ
دیــدار پرمخاطــره بیــن جــو بایدن 
شــی  و  آمریــکا  رئیس جمهــور 
جیــن پینــگ رهبــر چین تــا مدت 
ــدل  ــانه ها ب ــر اول رس ــه تیت ــا ب ه

ــود. ــده ب ش
ــن  ــنگتن و پک ــن واش ــا بی تنش ه
در ســال های اخیــر بــر ســر آینــده 
تایــوان، مســائل حقــوق بشــر، امور 
تجــاری و سیاســت های چیــن بــه 

شــدت افزایــش یافتــه اســت.

مکرون: نظم جهانی کنونی مانند یک »جنگل« است

دیپلمات روس: دیدگاه های بورل عامل شکاف طوالنی در اروپا است
ــاروا ســخنگوی وزارت  ــا زاخ  ماری
ــدگاه  ــت: دی ــیه گف ــه روس خارج
هایــی کــه جــوزپ بــورل در بیــن 
ــا  ــا الق ــه اروپ ــورهای اتحادی کش
ــرش  ــانی از نگ ــت نش ــرده اس ک
راهبــردی ایــن اتحادیــه در قبــال 
ــکاف  ــث ش ــدارد و باع ــیه ن روس
ــا شــده  ــی در اروپ ــد و طوالن جدی

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، خبرگــزاری 
ــا اشــاره  ــاس نوشــت: زاخــاروا ب ت
بــه پیشــنهاد شــش مــاده ای 
ــترک  ــرد مش ــاره رویک ــورل درب ب
بــا  رابطــه  در  اروپــا  اتحادیــه 
بحبوحــه جنــگ  در  و  روســیه 

ــده  ــفانه ای ــت: متاس ــن گف اوکرای
دیپلمــات  بــورل،  کــه  هایــی 
ــان  ــا در می ــه اروپ ــد اتحادی ارش
ــه  ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض کش
منتشــر مــی کنــد ماننــد گذشــته 
ــردی  ــدگاه راهب ــه دی ــاره ای ب اش
ــا در مســیر روســیه  ــه اروپ اتحادی
نــدارد و تنهــا باعــث شــکافی 
جدیــد و بلندمــدت در اروپــا مــی 
شــود. ایــن پیشــنهادها هیــچ 
حــل  بــرای  را  دســتورالعملی 
ــه  ــده ارائ ــته ش ــکات انباش مش

ــد. ــی دهن نم
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه 
رهبــران  کــرد:  خاطرنشــان 

ــه  ــد ب ــا بای ــه اروپ ــی اتحادی کنون
ســرعت توضیحــی معقــول در 
ــرای رســاندن  مــورد تــاش هــا ب
ــت  ــه وضعی ــیه ب ــا روس ــط ب رواب
تقابــل سیاســی و محــروم کــردن 
ــگاه  آنهــا از تاریــخ مشــترک و پای

ــد. ــه دهن ــود ارائ ــادی خ اقتص
دیپلمــات روس گفــت: مــی تــوان 
تمایــل بــه محــدود کــردن فرصت 
جهــت  سیاســتمداران  هــای 
یافتــن راهــی بــرای خــروج از ایــن 
بحــران عمیــق را مشــاهده کــرد.

ــر  ــه نظ ــت ب ــار داش ــاروا اظه زاخ
ــئول  ــورل، مس ــه ب ــد ک ــی رس م
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا  

ــود  ــام خ ــت ن ــدارد از ثب ــد ن قص
در جهــان و تاریــخ بــا ایــن طــرح 

ــردارد. ــت ب ــای مشکوک،دس ه
وی افــزود: امــا بــورل تاکنــون 
خــود را بــه عنــوان متخاصــم 
تریــن مقــام ارشــد اتحادیــه اروپــا 
هــا  دوران  و  اعصــار  تمــام  در 

متمایــز کــرده اســت.
زاخــاروا بــه  اظهــارات جنــگ 
طلبانــه بــورل ماننــد » جنــگ 
اوکرایــن بایــد بــا پیــروزی در 
ــارات  ــد« و اظه ــان یاب ــدان پای می
نژادپرســتانه اش دربــاره ایــن کــه 
»اروپــا بــاغ اســت و بقیــه جهــان 

جنــگل«، اشــاره کــرد.

2

 واکنش وزیر ارتباطات به اقدام گوگل
 برای حذف چند سکوی ایرانی
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رییس جمهور  در یازدهمین اجالس 
شورای عالی استان ها :

آینده را روشن می بینم

 رئیس جمهور گفت:کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، 
کسانی که می گویند نمی شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و در 
جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار 

گذاشته شوند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها با 
بیان اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا جایگاه ویژه ای در قانون اساسی 
دارند، گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به 
اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، یکی 
از ارکان مهم تصمیم گیری را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده 

است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا از ارکان قانون 
اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد، افزود: 
اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با فقر، فساد و 
تبعیض از شئونات شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که 

بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که از 
یا استان  باید در نحوه بودجه ریزی روستا یا شهر  مردم نمایندگی دارند، 
مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویب کننده بودجه نیست 
ولی مقام اعالم نظر برای بودجه هست و می تواند در رابطه با بودجه نسبت به 
استان یا شهرستان اعالم نظر کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاه های 

منطقه ای و محلی است، اما باید نگاه کالن ملی هم داشته باشد.
رئیس جمهور اجرای عدالت بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی را 
از دیگر اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از 
اهداف مهم در شوراها و برای کشور، اجرای عدالت است. در وهله اول این 
دولت است که مکلف به اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان 
را موظف به اجرای عدالت می دانیم، اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را 

دنبال کنند.
به محله و شهر  ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط  آیت اهلل رئیسی 
خودشان توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از 
سوی دیگر به محل خودشان نسبت به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه 
مبتنی بر سند آمایش سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک 

می کند نگاه ما در مسیر اجرای عدالت، عادالنه باشد.
سند  لحاظ  با  را  اعتبارات  و  بودجه  مورد  در  شوراها  نظر  جمهور  رئیس 
این  از  اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها  آمایش سرزمینی حائز 
منظر می تواند کمک بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در 

تصویب الیحه بودجه باشد.
همه دستگاه ها موظف هستند شوراها را بر اساس قانون اساسی به رسمیت 

بشناسند
به  بر  تاکید  برای  شده  مطرح  درخواست های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
رسمیت شناخته شدن شوراها تصریح کرد: شوراها به موجب قانون اساسی 
به رسمیت شناخته شده اند و همه دستگاهها موظف هستند شوراهای شهر 

و روستا را به رسمیت بشناسند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت واحد شهری خاطرنشان 
کرد: در این زمینه اعضای شوراها و به ویژه در شورای عالی استان ها باید با 
وزارت کشور همفکری کنند تا تدوین این الیحه در کنار تنظیم برنامه هفتم 

با مشارکت شما به پیش رفته و در مجلس هم دنبال شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای دولت بسیار مهم است که موارد و مصادیق 
این  برای رفع  ببیند و بشنود و شوراها  نگاه اعضای شوراها  از  را  تبعیض 
را  مصادیق  کرد:  تصریح  دهند،  ارائه  هم  پیشنهاد  و  راهکارها  مصادیق 
جمع بندی کنید و به فرمانداران، استانداران و وزیر کشور ارائه کنید. بنده 

هم به معاون اجرایی تاکید می کنم که پیگیر این موارد باشد.
قوانین  در  شوراها  قانونی  جایگاه  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
موضوعه درست تعریف نشده یا درست تعریف شده باشد اما در اجرا دچار 
مشکل باشد. ما باید با همکاری دوستان در شوراها تالش مان این باشد و 
که شورا بتواند جایگاه تعریف شده خود را داشته باشد. بنده آمادگی دارم 
در استان ها یا در دفتر ریاست جمهوری خدمت شما باشم تا این مسائل به 
شکل شایسته مورد رسیدگی قرار گیرد و شوراها بیش از پیش در راستای 

گره گشایی از مشکالت مردم فعال شوند.
این وضعیت احساس خسارت  از  اینکه دشمن  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
و عقب ماندگی کرد، ادامه داد: در عرصه تحریم نیز گفتیم مذاکره اشکال 
ندارد، ولی ما حرف مان را می زنیم که چه می خواهیم. شما پیمان شکنی 
کردید ولی ما این کار را نکردیم و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بار 
این موضوع را تایید کرد که در فعالیت های هسته ای ایران انحرافی وجود 
ندارد، اما باز امروز می گویید که تردید داریم. اتحادیه اروپا رسما اعالم کرد 
که متن پیشنهادی ایران کامال منطقی و عقالنی است. رئیسی تصریح کرد: 
با یک قوم پیمان شکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان و ظلم و تعدی 
می کند، در مقابل آنها چه باید کرد! آیا باید در برابر چنین دشمنانی متوقف 
شد؟ باور ما این است که در برابر این دشمن باید پیشرفت کرد و لذا اراده 
کردیم و ملت ما اراده کرده است که پیشرفت داشته باشد.رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکه با وجود خواست دشمن و به برکت خون مطهر شهیدان 
این کشور شبانه روز خدمت می کنند،  و تالش کسانی که در جای جای 
آینده را روشن می بینیم، خاطرنشان کرد: دشمن ۴۳ سال است که علیه 
ما توطئه و فتنه گری می کند. همه مسئوالن در بخش های مختلف بدانند 
که امروز مهم ترین وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشایی از زندگی 
مردم، برداشتن موانع از پیش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی 
است که می خواهند در عرصه های مختلف کار و تالش کنند.آیت اهلل رئیسی 
در ادامه گفت: کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، کسانی 
که می گویند نمی شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و در جایگاه 
تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته 
شوند، تا این راه ادامه پیدا کند. کارمندی، کارشناسی، مدیری اگر به هر 
دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، راه را برای خودش بسیار سخت 
می بیند، نگاهش نگاه ما نمی توانیم است، این فرد را باید در حاشیه قرار 
داد و متن و مسیر را در اختیار کارمندان و کسانی قرار داد که روحیه شان، 
ما  از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه  روحیه کار، تالش، گره گشایی 

می توانیم، است.
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حاجی دلیگانی : پیام رسان های 
داخلی دچار ایرادات فنی هستند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه هنوز یک 
دچار  آنها  از  کدام  هر  و  نداریم  داخلی  کامل  و  خوب  رسان  پیام 

ایرادات فنی هستند.
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
مجازی  فضای  شرایط  درباره  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  اسالمی 
باید  این سال ها  فیلترینگ، گفت: در  ادامه  درباره  و تصمیم گیری 
ایجاد  و  طراحی  خارجی  پلتفرم های  برای  مناسبی  جایگزین های 
می شد و در دسترس مردم قرار می گرفت. متأسفانه این اقدام صورت 
نگرفته است و باید تأسف بخوریم که هنوز یک پیام رسان خوب و 

کامل داخلی نداریم.
وقتی  موجود،  داخلی  پیام رسان های  از  یک  هر  کرد:  تصریح  وی 
روی تلفن همراه نصب می شوند مشکلی برای استفاده دارند و در 
بخش های مختلف دچار ایرادات فنی هستند. بنابراین هنوز جایگزین 
قرار  دسترس  در  خارجی  افزارهای  نرم  و  پلتفرم ها  برای  مناسبی 

نگرفته است.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: در دولت قبل طراحی چنین پلتفرم ها 
و نرم افزارهایی در دستور کار و اولویت قرار نداشت، بنابراین اقدامی 
در این زمینه انجام نشد. به نظر می رسد در دولت فعلی تصمیم دارد 
این موضوع را در راستای ساخت و ایجاد پیام رسان های داخلی در 
اولویت قرار دهد اما هنوز سرمایه گذاری درستی در این باره انجام 

نشده است.
از  انتقال  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
پلتفرم های خارجی به پلتفرم های داخلی باید به نحوی صورت بگیرد 
که پیام رسان های داخلی نمونه کامل و جامعی برای مردم باشد و 
به نیازها و ضرورت های مختلف از جمله کارهای اداری، تجاری و 
دانشگاهی نیازهای جامعه را پاسخ دهد تا در جامعه مورد استقبال 

قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر چند نمونه داخلی برای پیام رسانی 
وجود دارد اما هیچکدام جامعیت الزم را ندارند و خدمات کاملی ارائه 
نمی دهند، چنین شرایطی قطعاً نتیجه بخش نخواهد بود چراکه برای 

مبادالت غیررسمی نیازمند بستری کامل و جامع هستیم.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که فیلترینگ پیام رسان ها و 
داخلی یک  نمونه کامل  فراهم شدن  از  پلتفرم های خارجی پیش 
اقدام قهری نخواهد بود؟ گفت: این موضوع نیاز به بررسی بیشتری 
باید بپذیریم برخی پلتفرم های خارجی اخیراً حرکت ها و  اما  دارد 
تأثیرات فاجعه آمیزی را به دنبال داشته اند بنابراین کنترل فعالیت 
در آنها ضروری است، از طرف دیگر ممکن است در دسترس قرار 
گرفتن دوباره پیام رسان های خارجی گام های بعدی برای انتقال به 

نمونه های داخلی را با مشکل مواجه کند.

طحان نظیف در توییتی مطرح کرد؛

برخورد قاطع با عامالن جنایت 
ایذه و اصفهان، حق ملت است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برخورد قاطع با عامالن این جنایات، 
خواسته و حق ملتی است که با دیدن تصاویر مردم در خون غلتیده 

از خشم و غیرت لبریز شده اند.
در  نگهبان  شورای  نظیف سخنگوی  ایرنا،هادی طحان  گزارش  به 
توییتی در صفحه شخصی خود نوشت : حمله بی رحمانه به مردم 
بی دفاع و مدافعان امنیت در ایذه و اصفهان همان چیزی است که 

عامالن فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می کنند.
وی تاکید کرد: برخورد قاطع با عامالن این جنایات، خواسته و حق 
از خشم و  با دیدن تصاویر مردم در خون غلتیده  ملتی است که 

غیرت لبریز شده اند.

دولت هرچه سریع تر الیحه »نظام 
عادالنه پرداخت« را به مجلس 

بفرستد
»نظام  الیحه  بود  قرار  گفت:  مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
عادالنه پرداخت« جز اولین اقدامات دولت سیزدهم باشد، اما دولت 
را  این الیحه  باید هرچه سریع تر  و  کرده  کوتاهی  زمینه  این  در 
به مجلس بفرستد.علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتراض 
گالیه های کارگران مبنی بر عدم افزایش و متناسب سازی حقوق 
این قشر با میزان تورم و گرانی ها، علیرغم دو بار افزایش حقوق 
کارمندان دولتی و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: این روزها 
کارگران و کارمندان در دو طرف یک ماجرا و در دو کفه یک ترازو، 
مقابل هم قرار داده شده اند اما این تفکر و نگاه نادرست است و نباید 

چنین دیدگاهی وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مشکالت کارگران در کشور بسیار زیاد است، 
تصریح کرد: قشر کارگر در بحث نقدینگی، تورم، سبد هزینه خانوار 
و بسیاری مسائل دیگر با مشکالت فراوانی مواجه هستند. ما نیز 
برای حل این مشکالت تالش کرده ایم و اقداماتی را انجام داده ایم.
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صحنه  گفتند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
نتوانستند  که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان 
با  درصددند  بیاورند،  صحنه  به  را  مردم 
اما  کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها،  ادامه 
تنفر  با  ملت  و  شد  خواهد  جمع  اغتشاشات 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، 

به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
صدها  دیدار  در  خامنه ای   آیت اهلل  حضرت 
تحسین  شهِر  را  اصفهان  اصفهان،  مردم  از  نفر 
برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با 
ما، چالش  امروز  اساسی  اینکه چالش  به  اشاره 
ارتجاع«  و  رکود  و  »توقف  مقابِل  در  پیشرفت 
است، افزودند: استکبار در صف آرایی مبنایی در 
مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه 
امکاناتش را برای القای ناامیدی و بن بست به 
اذهان مردم بخصوص جوانان بکار گرفته و امروز 
فرد،  هر  ایران دوستی  اثبات  شاخص  مهمترین 
»پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« و »ترویج 

روحیه کار و تالش و امید« است.
روزافزون  تالش  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
گفتند:  اقتصادی  برای حل مشکالت  مسئوالن 
که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان  صحنه 
بیاورند درصددند  به صحنه  را  نتوانستند مردم 
کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها،  ادامه  با 
با تنفر  اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، 

به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
پیشرفت جمهوری اسالمی برای غرب غیرقابل 

تحمل است
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل 
اسالمی  ایران  با  استکبار  دنیای  اصلی  چالش 
با  استکبار  اصلی  مشکل  گفتند:  و  پرداختند 
نظام  این  اگر  که  است  این  اسالمی  جمهوری 
لیبرال  منطق  کند،  جلوه  دنیا  در  و  پیشرفت 

دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
سلطه  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
منطق  با  مختلف  کشورهای  بر  غرب  دنیای 
لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به 
بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع 
کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، 

ثروتمند شد.
اسم  به  که  غربی ها  شگرد  به  اشاره  با  ایشان 
مردم  و  آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی 
افزودند:  می کنند،  اقدام  کشورها  در  ساالری 
کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است 
که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت، 
به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از ۲۰ سال 
آن  علیه  که  حکومتی  همان  غارت،  و  جنایت 
اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان با فضاحت 

خارج شدند.
انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای  رهبر 
ایران، به مردم  دین و مردم ساالری واقعی در 
واقع  در  و  زنده  را  آنها  و  داده  هویت  خودش 
کرده  ابطال  را  غربی  دموکراسی  لیبرال  منطق 

است.
در  عده ای  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
در  می گویند  غرب،  تبلیغات  مبنای  بر  داخل 
نیست  ساالری  مردم  و  آزادی  اسالمی  نظام 
آزادی  نشانه  بیان همین سخنان  که  حالی   در 
نظر  از  که  دولت هایی  آمدن  کار  روی  و  است 
نیز  ندارند  یکدیگر  به  شباهتی  سیاسی  تفکر 
نظام  بودن  مردمی  و  مردم  انتخاب  حق  نشانه 

اسالمی است.
اگر  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
استکبار  و  امریکا  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
آنها  کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی 
می رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر کشور 
مسلط می شدند، افزودند: در این سالها هرگاه 
صدای قدرتمندِی جمهوری اسالمی بلندتر بوده 
نظام  به  زدن  پنجه  برای  دشمن  تالش  است، 

اسالمی بیشتر شده است.
تأکید کردند: چالش  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
و  »پیشرفت  چالش  ما،  کشور  امروز  و  اساسی 
توقف و رکود و ارتجاع« است، زیرا ما در حال 
از  استکباری  قدرتهای  ولی  هستیم  پیشرفت 
ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می  پیشرفت 

شوند و حرص می خورند.
و  ناراحتی  همین  دلیل  به  افزودند:  ایشان 
همه  با  ها  اروپایی  و  آمریکاییها  عصبانیت، 
غلطی  هیچ  اما  شوند  می  میدان  وارد  امکانات 

از  قبل  که  همانطور  بکنند،  توانند  نمی 
این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند 

توانست.
دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در 
آمریکا  استکبار،  و  ایران  اساسی  کارزار 
اروپا پشت سر  و  قرار دارد  در خط مقدم 
طول  در  گفتند:  است،  ایستاده  آمریکا 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  سالهای 
کارتر،  از  اعم  آمریکا  رؤسای جمهور  همه 
ریگان،  و  دموکرات،  اوبامای  و  کلینتون 
بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری خواه 
تا رئیس جمهور فعلی بی هوش و حواس 
را نجات دهد،  ایران  که می خواهد مردم 

همه در مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستادند 
رژیم  جمله  از  توانستند  که  هم  هرکسی  از  و 
صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیری خود 

و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود همه 
ناکام  مجموع  در  ملت  دشمنان  تالش ها،  این 
ترور  تحریم،  همچون  مشکالتی  البته  ماندند، 
دانشمندان هسته ای،  بکارگیری انواع شگردهای 
سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در 
داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی، 
بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران 

را متوقف کنند.
با  که  فعلی  شرایط  در  کردند:  تأکید  ایشان 
مواجه هستیم،  وظیفه  چالشی  و  کارزار  چنین 
آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، 
و  دانشگاهی  علمی  جوامع  و  جوانان  نخبگان، 
عرصه  همه  در  پیشرفت  برای  حوزوی،   تالش 
های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخالقی 

و معنوی است.
استحکام  ساز  زمینه  را  پیشرفتها  انقالب  رهبر 
و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن 
متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین 
دنبال  جدیت  با  را  پیشرفت  موضوع  باید  همه 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با طرح این 
گفتند:  کنیم؟«  پیشرفت  »چگونه  که  سؤال 
اما  است  متعددی  ابزارهای  نیازمند  پیشرفت 
بنابراین  است  امید  پیشرفت،  ابزار  مهمترین 
دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی 

و بن بست متمرکز شده است.
دشمنان پیشرفت های ایران را کتمان یا کوچک 

نمایی می کنند 
ای  رسانه  گسترده  امکانات  به  اشاره  با  ایشان 
دشمن همچون شبکه های ماهواره ای، فضای 
بین  از  برای  مزدور  های  تلویزیون  و  مجازی 
بردن امید افزودند: با وجود همه این تالش ها، 
در  پیشرفت  برای  حرکت  و  امید  خوشبختانه 

کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد 
تا عالوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن نیز 
امید خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن 
آنها هم تالش  امتداد داخلی هم دارد که  یک 
از روزنامه ها و فضای مجازی،  با استفاده  دارند 

القای یأس و ناامیدی بکنند.
مشکل  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اقتصادی داریم که ان شاءاهلل حل خواهد شد اما 
در بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم 
جوان  نسل  که  است  این  بر  تمرکز  همه  البته 
علت  همین  به  نشود،  آگاه  ها  پیشرفت  این  از 
دشمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها را 

کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
حرکت  و  ها  پیشرفت  از  نمونه  چند  به  ایشان 
های رو به جلو در هفته های اخیر اشاره کردند 
روش  به  ایرانی  دانشمندان  دستیابی  گفتند:  و 
سازی  بومی  درمان سرطان خون،  برای  جدید 
گاز،  افتتاح  و  نفت  استخراج  تجهیزات  از  یکی 
بلوچستان  و  سیستان  از  بخشی  در  آهن  خط 
که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب 
است، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی اولین 
پاالیشگاه فراسرزمینی، بهره برداری از ۶ نیروگاه 
برق، رونمایی یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های 
از  رونمایی  و  بر  ماهواره  موشک  پرتاب  جهان، 
یک موشک جدید، همه نمونه هایی از حرکت 
که  است  زمانی  در  هم  آن  کشور،  جلو  به  رو 
دشمن تالش دارد با برخی اغتشاشات مانع این 

حرکت شود.
شرارت ها،  این  صحنه  پشت  و  در صحنه  افراد 

بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام 
آسیب بزنند

ایرانی در  اینکه جوان  با تأکید بر  انقالب  رهبر 
همین روزهای شرارِت دشمن، زنده و با انگیزه 
اساسی  شاخص های  از  یکی  افزودند:  است، 
ایران دوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کسانی 
که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز 
هستند و نمی توانند ادعای ایران دوستی داشته 

باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید 
کسانی که دشمن ایران هستند، در قالب دفاع 
نویسندگان،  کنند.  یأس  ملی،  القای  منافع  از 
افراد  همه  و  روحانیون  دانشمندان،  شاعران، 
و  ها  شاخص  و  کنند  امیدآفرینی  تأثیرگذار 
سِر  را  جامعه  در  پیشرفت  و  امید  های  نشانه 

دست بگیرند.
سخنانشان  از  دیگری  بخش  در  انقالب  رهبر 
را  اخیر  اغتشاشات  صحنه گردانان  اصلی  هدف 
حاال  گفتند:  و  دانستند  ملت  آوردن  میدان  به 
در  بیاورند  میدان  به  را  مردم  نتوانستند  که 
حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته 
کنند البته اشتباه می کنند چرا که این شرارتها 
موجب می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و 

متنفرتر شوند.
و  حوادث  این  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
و  مردم  برای  مشکالتی  تخریب ها  و  جنایت ها 
کسبه درست می کند اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از آن هستند 

که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بساط شرارت 
با  ایران  ملت  و  شد  خواهد  جمع  شک  بدون 
نیروی بیشتر و روحیه تازه تر حرکت در میدان 

پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.
ملت ما در دفاع مقدس به همه دنیا نشان داد 

شکست نمی خورد
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توانایی فرصت سازی 
ایمان  با  ملت  یک  طبیعت  جزو  را  تهدیدها  از 
تاریخی  نمونه های  به  اشاره  با  و  دانستند 
همچون جنگ احزاب و همچنین دفاع مقدس، 
همه  که  احزاب  جنگ  در  کردند:  خاطرنشان 
طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه تنها دلهای 
خداوند،  وعده  یادآوری  با  بلکه  نلرزید  مؤمنان 
بر ایمانشان افزوده شد و از این تهدید، فرصت 
ساختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع مقدس 
و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی همه جانبه 
دنیا از متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و 

به همه دنیا نشان داد شکست نمی خورد.
سابقه  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
فرصت سازی مردم ایران در دفاع مقدس موجب 
شد تا همین امروز هم هر گاه دشمنان به فکر 
از برگ نظامی می افتند متوجه باشند  استفاده 
که ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که 
گفته  خود  مخالفان  و  آمریکایی ها  به  بارها 
و  نه«  رفتن تان  اما  با خودتان است  »آمدن تان 

در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد.
ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام پر شور 
جبهه ها  به  اصفهانی  دالور  جوانان  انگیزه تر  و 
تهدیدها  از  فرصت سازی  از  دیگری  نمونه  را 
نیز  اخیر  اغتشاشات  در  گفتند:  و  برشمردند 
ساخت  فرصت  تهدید،  به اصطالح  این  از  ملت 
و حقیقت و جهت گیری خود را در راهپیمایی 
عظیم ۱۳ آبان که با همه سالهای قبل متفاوت 

بود با شعار علیه آمریکا نشان داد.
ملی  سرود  به  احترامی  بی  و  پرچم  سوزاندن 

چهره صحنه گردانان واقعی را روشن کرد
از  دیگری  نمونه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
شهدای  تشییع  را  ملت  فرصت سازی  تجلّی 

اغتشاشات اخیر اعم از شهدای مردمی، امنیت 
و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و گفتند: 
جوان ناشناخته ای همچون روح اهلل عجمیان به 
در  مردم  عظیم  جمعیت  اما  می رسد  شهادت 
نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه می آیند 
و می گویند شما جوان ما را به شهادت رساندید 

ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
دل  از  شده  ساخته  دیگر  فرصت  ایشان 
اغتشاشات را، عیان شدن چهره صحنه گرداناِن 
و  برشمردند  ایران  ملت  طرفداری  مدعِی 
مقدسات  و  خواسته ها  همه  با  عداوت  افزودند: 
ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، قرآن سوزی، 
مسجدسوزی، دشمنی با ایران و سوزاندن پرچم 
و بی احترامی به سرود ملی، چهره صحنه گردانان 

واقعی را روشن کرد.
می کنند  ادعا  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  حالی که  در  هستند  ایران  ملت  طرفدار 
امام  و  قرآن  »ملت  و  مسلمان«  »ملت  ایران، 
حسین  امام  به  که  کسانی  آیا  است؛  حسین« 
اهانت و  راهپیمایی میلیونی آن  و  اربعین  به  و 
بی حیایی می کنند، طرفدار ملت ایران هستند؟

اما  کرد  هدایت  باید  را  فریب خورده ها 
جنایت گران باید مجازات شوند

عناصر  با  برخورد  چگونگی  تبیین  در  ایشان 
تفکیک  ضرورت  بر  اغتشاشات  با  مرتبط 
جنایت  عامالن  فریب خوردگان،  صحنه گردانان، 
این  گفتند:  و  کردند  تأکید  گرفته  پول  افراد  و 
به  بی توجه  که  را  کسی  نیستند.  یکجور  افراد 
کرده  همراهی  او  با  دشمن،  حقیقی  خواست 
یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است چه 
و  متنّبه  باید  دانشجو،  غیر  چه  باشد  دانشجو 
موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که 
یا  این حرکت موجب پیشرفت کشور است  آیا 
ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا 
با دشمن هم صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار 

همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حکم عامالن جنایات 
اخیر را متفاوت خواندند و تأکید کردند: عامالن 
زدن  آتش  به  تهدید  یا  تخریب  قتل،  جنایت، 
کسی  آن  و  مردم،  و  کاسبان  ماشین  و  دکان 
که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، 

هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید 
به وسیله قوه قضائیه ای که با قدرت و سالمت و 
پر انگیزه است انجام شود و هیچ کس حق ندارد 
مجازات  به  دست  خود  خیال  به  و  خودسرانه 

بزند.
کردند،  می  عمل  نود  دهه  در  توصیه ها  به  اگر 
متفاوت  مردم  و  کشور  امروز  اقتصادی  وضع 

می شد
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
واقعیت  یک  را  اقتصادی  مشکالت  سخنانشان، 
خواندند و افزودند: نامگذاری سالهای متعدد با 
برای  مسئوالن  به  تأکید  و  اقتصادی  شعارهای 
عالج این مشکالت، با توجه به اهمیت موضوع 
لحاظ  از  نود  دهه  اما  گرفت  صورت  اقتصاد 
توصیه  آن  به  اگر  و  نبود  دهه خوبی  اقتصادی 
ها عمل می کردند و اقدامات الزم را انجام می 
می  متفاوت  مردم  و  کشور  امروز  وضع  دادند، 

شد البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.
در  و  جدی  تالش  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
برخی موارد مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت 
ها  دستگاه  بیشتر  تالش  گفتند:  اقتصادی 
و  مردم  افزایی  هم  و  همدلی  و  همکاری  و 
موجود  مشکالت  حل  ساز  زمینه  مسئوالن، 
خواهد بود و ان شاءاهلل در این زمینه نیز مشت 

محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.

رهبر  معظم   انقالب در دیدار جمعی از مردم اصفهان:

بساط شرارت جمع خواهد شد
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اقتصاد
اخبار

۳ عامل اصلی تهدید امنیت غذایی 
چیست؟

“دسترسی  غذا”،  “فراهمی  اصلی  رکن  چهار  دارای  غذایی  امنیت 
فیزیکی و اقتصادی به غذا”، “مصرف و سالمت غذا” و “ثبات و پایداری 

)تاب آوری( “ است.
با  علمی-تخصصی  نشست  نهمین  و  نود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
محیط  و  کشاورزی  آب،  امور  رئیس  مسجدی؛  فرخ  علمی:  مدیریت 
سخنرانی:  با  همچنین  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  زیست 
اکبر  اسکندر زند؛ استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، علی 
ریزی،  برنامه  پژوهش های  مؤسسه  علمی  هیئت  عضو  باغستانی؛ 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با مشارکت فعال جامعه علمی، 
پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان 
دستگاه های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار 

شد.
و  کشاورزی  آب،  امور  رئیس  فرخ مسجدی،  نشست،  این  ابتدای  در 
محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اهمیت موضوع 
امنیت غذایی در کشور به زنجیره این امنیت اشاره کرد و گفت: تولید، 
ذخیره و مصرف می بایست مورد توجه سیاست گذار باشد و توجه ویژه 

توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.
غذایی  تولیدات  زیاد  مصرف  با  موارد  برخی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
باید  فلذا  می اندازد  خطر  به  را  خانوارها  سالمت  شکر  و  روغن  مثل 
در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه ای داشته باشیم. از سوی دیگر 
از  بیش  الگوی مصرف  تغییر  به  ما  که  است  باعث شده  اقلیم  تغییر 

پیش بیاندیشیم.
مسجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین 
سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادستگاهی 
جهاد  وزارت  از  داشت،  توجه  آن  مختلف  جنبه های  به  باید  و  است 
استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و…  تا سازمان  کشاورزی 

دستگاه های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.
گیاه  تحقیقات  مؤسسه  استاد  زند  اسکندر  دکتر  نشست  ابتدای  در 
پزشکی کشور و دبیر کمیسیون تدوین سند دانش بنیان کشاورزی و 
غذا، به ارائه تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از امنیت 
غذایی پرداخت و گفت: بر اساس این تعریف امنیت غذایی زمانی به 
دست می آید که همه مردم، همواره برای تأمین نیازهای تغذیه ای خود 
داشته  اقتصادی  و  فیزیکی  و مغذی دسترسی  کافی  به غذای سالم، 
باشند و ترجیحات غذایی آن ها )که برای ما حالل بودن است( برای 

داشتن یک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد.
وی ادامه داد: بر اساس این تعریف، امنیت غذایی: دارای چهار رکن 
اصلی “فراهمی غذا”، “دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا”، “مصرف 

و سالمت غذا” و “ثبات و پایداری )تاب آوری( “ است.
زند ضمن اشاره به مشکالت ضعف در ثبات و پایداری غذا در کشور 
خاطر نشان کرد: اصالح الگوی مصرف غذا در کشور را یکی از ابزارهای 

کاهش فشار بر منابع پایه )آب، خاک و تنوع زیستی( بیان کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز فعالیت ها و اقدامات در سال های 
گذشته بر فراهمی غذا، دستاوردهای کشور در این زمینه ادامه داد: 
اکنون نیازمند لزوم تغییر نگاه به امنیت غذایی، از »فراهمی« صرف، بر 

توجه به سالمت غذا و ثبات و پایداری سیستم غذا هستیم.
زند سپس با تبیین روند تدوین سند ملی و دانش بنیان تحول امنیت 
است،  بررسی  حال  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در  که  غذایی 
اسناد  از  برگرفته  که  را  سند  این  اصلی  رویکردهای  و  کالن  اهداف 
باالدستی مانند قانون اساسی و سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری است را شامل مطرح بودن امنیت غذایی به عنوان مهمترین 
مؤلفه استقالل و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان نمودن 
پایه و مهار عوامل  از منابع  نوین، حفاظت  فناوری های  از  استفاده  و 
افزایش ضریب خودکفایی در محصوالت استراتژیک،  ناپایدار کننده، 
مصرف  الگوی  اصالح  اقتصادی،  و  فیزیکی  دسترسی  عادالنه  تأمین 
تکمیل  و  ایجاد  اکولوژیک،  ظرفیت های  و  علمی  اصول  اساس  بر 
زنجیره های ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یک پارچه امنیت غذایی، 
ایجاد  کنندگان،  تولید  از  پشتیبانی  بخش خصوصی،  فعال  مشارکت 

نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمردند.
این محقق برجسته حوزه امنیت غذا با اشاره به روح حاکم بر سند، 
بر اهمیت توقف روند تخریب منابع پایه )آب و خاک و تنوع زیستی( 
ارتقا ضریب  آغازین سند و سپس  ثبات سیستم غذا در سال های  و 
خودکفایی برخی محصوالت اساسی را در سال های پایانی سند، بدون 

تخریب منابع پایه تاکید نمود.
زند سپس در پاسخ به این پرسش که داشتن این اسناد چه منفعت 
برجسته ای خواهد داشت، خاطر نشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع 
کارهای  تا  می آورد  فراهم  را  فرصت  این  کشور  غذایی  امنیت  برای 
انجام نشده و متوقف مانده شناسایی و آشکار شده و برای رفع آن ها 
الگوی  اصالح  بهره وری،  ارتقا  افزود:  پایان  در  شود.وی  برنامه  ریزی 
ظرفیت  به  ویژه  توجه  و  ارزش  زنجیره های  تکمیل  و  ایجاد  مصرف، 
امنیت  وضعیت  ارتقا  برای  شده  پیش بینی  ابزارهای  از  اکولوژیکی 
با  فلذا جهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  غذایی کشور است 
باید  اجزای سیستم غذا  تمامی  نفوذ دانش در  افزایش ضریب  هدف 
به صورت جدی پیگیری شود. در ادامه این نشست دکتر علی اکبر 
باغستانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد 
بررسی  ضمن  دوم  سخنران  عنوان  به  روستایی  توسعه  و  کشاورزی 
مطالعات جهانی در بحث امنیت غذا گفت: براساس هرم مازلو نیاز غذا 
و  بیماری ها  اقلیمی، شیوع  تغییرات  لذا  است.  بشر  نیاز  ابتدایی ترین 
مناقشات بین المللی امنیت غذایی را تهدید می کند.این محقق ضمن 
بررسی آمارهای جهانی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی گفت: 
در جهان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ۴ % بوده است 
از کل  و متوسط سهم ۴۰ ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
سرمایه گذاری در کشور ۴ % بوده است. با این وجود بخش کشاورزی 
در کشور ما در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی ۱۱ درصد شاغل و 
شاغلین بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص 
می دهد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۹، ۴.۲ میلیون نفر برای 
کشور غذا و مواد خام تولید می کردند، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۸ 
میلیون نفر تقلیل یافته است و بدین معنا که ما به عنوان اصلی ترین 

نیروی تولید کننده غذا در کشور با کاهش مواجه هستیم.

شکافی  هیچ  گفت:  مسئول  مقام  یک 
در دولت برای اجرای دستورالعملی که 
جمهور  رئیس  در حضور  قبل  ماه  سه 
درگاه های  برای  اینماد  الزام  و  مصوب 
شده  تأکید  آن  در  اینترنتی  پرداخت 

است، وجود ندارد.
با  وگو  گفت  در  هادی  محمدجواد 
شاپرک  بخشنامه  درباره  مهر  خبرنگار 
تکمیل  برای  پرداختیار  به شرکت های 
درگاه های  برای  اینماد  الزام  اجرای 
ایجادشده  حواشی  برخی  و  پرداخت 
قانونی  الزام  گفت:  زمینه،  این  در 
اینترنتی  کسب وکارهای  برای  اینماد 
تجارت  قانون  الزامات  رعایت  از جهت 
حقوق  از  حمایت  و  الکترونیکی 
با   ۱۳۸۹ سال  از  مصرف کنندگان، 
و  ایجاد  وزیران  هیئت  تصویب نامه 
منوط شدن  یعنی  آن  اجرایی  ضمانت 
ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از 
سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده 
با  مبارزه  قانون  اجرایی  آئین نامه   ۱۰۳
بر  مذکور  قانون  طبق  که  پولشویی 
مبارزه  عالی  شورای  پیشنهاد  اساس 
رئیس  تأیید  از  پس  و  پولشویی  با 
وزیران  هیئت  تصویب  به  قضائیه  قوه 
نیز  رسیده است، تصریح گردید. اخیراً 
در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق 
ماه  از سه  در فضای مجازی که کمتر 
قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد 
در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
پس  و  مصوب  جمهور  رئیس  حضور 
به  شد،  ابالغ  ایشان  مکتوب  تأیید  از 
پرداخت  درگاه  ارائه  برای  اینماد  الزام 
به  سه ماهه  مهلت  و  اشاره  اینترنتی 
درگاه های  پاالیش  برای  مرکزی  بانک 

پرداخت قبلی داده شده است.
توسعه  و  تجاری  تسهیل  معاون 
تجارت  توسعه  مرکز  کاربردهای 
سال  این  بر  عالوه  افزود:  الکترونیکی 
ریاست  حقوقی  معاونت  گذشته 
جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه 
شمول  صراحت  به  فین تک،  انجمن 
ماده ۱۰۳ بر شرکت های پرداختیار را 
دیوان  تاکنون  از سال گذشته  و  اعالم 
عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی 
در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده 
است که آرای دیوان عدالت اداری برای 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمامی 

الزم االجراست.
هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای 
قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ 
اینماد  وضعیت  استعالم  وبسرویس 
مرکزی  بانک  اختیار  در  کسب وکارها 
بهمن ماه  از  و  گرفت  قرار  شاپرک  و 
برای شرکت های  اینماد  الزام  آن سال 
اجرایی   )PSP( پرداخت  خدمات 
گردید. پس از حدود دو سال و پس از 
برگزاری جلسات متعدد با شرکت های 
بخش  تشکل های  و  پرداختیار 
برای  اینماد  الزام  اجرای  خصوصی، 
درگاه های پرداخت جدید پرداختیارها 

حدود  گذشت  از  پس  و  شد  عملیاتی 
پرداخت  درگاه های  پاالیش  یک سال، 
بانک مرکزی  کار  در دستور  نیز  قبلی 

قرار گرفته است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اینماد  کارکردهای  و  ضرورت  درباره 
ایجاد  اینماد  اصلی  کارکرد  گفت: 
فعالیت  از  جلوگیری  و  شفافیت 
شرط بندی،  قمار،  صفحات  و  سایت ها 
خدمات  و  کاالها  عرضه  کالهبرداری، 
نهایتاً  و   … و  تقلبی  قاچاق،  ممنوعه، 
و  قانونمند  کسب وکارهای  از  حمایت 
حقوق مردم است. اینماد عالوه بر احراز 
عرضه  بستر  یا  دامنه  احراز  و  هویت 
نظارت  امکان  جهت  خدمت   / کاال 
شامل  مختلفی  کارکردهای  پسینی، 
احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز 
صرفاً  )نه  فعالیت  محل  احراز  ایمیل، 
استعالم کدپستی(، احراز صالحیت در 
خاص  صالحیت  نیازمند  فعالیت های 
مثل حوزه سالمت، ایجاد شناسنامه و 
نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، 
وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته 
مجوزهای  اطالعات  و  مجاز  فعالیت 
احراز صالحیت، امکان ثبت شکایت و 
دریافت  امکان  سریع،  اداری  رسیدگی 
گزارش تخلف مردمی، امکان اعالم نظر 
و…  اعتماد  رتبه  داشتن  صورت  در 
دارد. همچنین نظارت بر کسب وکارها 
از  پس  نظارت  روش های  طریق  از 
موردی،  نظارت  دوره ای،  نظارت  اعطا، 
دستگاه های  نظارت  مردمی،  گزارش 
)پایشگر  سیستمی  نظارت  تخصصی، 
تا  که  می شود  انجام  و…  هوشمند( 
جرایم  و  تخلفات  بروز  از  زیادی  حد 
در  مصرف کنندگان  حقوق  حفظ  و 
است.  مؤثر  الکترونیکی  تجارت  فضای 
از  یکی  نامه  درباره  هادی  محمدجواد 
معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل 
ماده  اجرای  توقف  دستور  و  شاپرک 
در  قاچاق  با  مبارزه  دستورالعمل   ۳
آن  شدن  رسانه ای  و  مجازی  فضای 

کشورهای  تفاوت  مهم ترین  گفت: 
سوم  جهان  کشورهای  با  توسعه یافته 
تجربه  و  است  قانون  حاکمیت  در 
نشان  به خوبی  نیز  کشورهای مختلف 
و  پایبندی  پیشرفت،  راه  تنها  می دهد 
و مقررات  قوانین  حرکت در چارچوب 
با  فعلی  دولت  در  خوشبختانه  است. 
معاون  و  محترم  جمهور  رئیس  تدابیر 
اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح 
دارد  وجود  مختلف  دستگاه های  عالی 
بر  مبنی  رسانه ها  برخی  که  چیزی  و 
القا  دولت  بدنه  در  و شکاف  دوصدایی 

می کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.
هیئت  صالحیت  اینکه  ضمن 
محیط  بهبود  و  مقررات زدایی 
ویژه  کارگروه  همچنین  و  کسب وکار 
الزام  زمینه  در  دیجیتال  اقتصاد 
قانونی اینماد برای درگاه های پرداخت 
نامه  طی  امسال  تابستان  اینترنتی 
ریاست  حقوقی  معاونت  از  رسمی 
این معاونت  و  جمهوری استعالم شده 
اداری  عدالت  دیوان  آرای  استناد  به 
قانون  اجرایی  آئین نامه   ۱۰۳ ماده  و 
رئیس  تأیید  به  پولشویی که  با  مبارزه 
و  کرده  رد  را  آن  رسیده،  قضائیه  قوه 
ریاست جمهوری  معاونت حقوقی  نظر 
دستگاه های  بین  نظر  اختالف  در 
اجرایی فصل الخطاب است. بنابراین اگر 
اختالف نظری هم وجود داشته باشد، 
قانونی  فرایندهای  طبق  قباًل  موضوع 

داخلی دولت شفاف شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
یا  بودن  مجوز  درباره  تصمیم  پیرامون 
اضافه کرد: همانطور که  اینماد  نبودن 
تجارت  و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر 
اینماد  ما  نظر  از  فرمودند،  توضیح  نیز 
به  نیست؛  کسب وکار  شروع  مجوز 
می تواند  هر کسب وکاری  دیگر  عبارت 
فروش  یا  خود  محصول  معرفی  برای 
کاال از طریق پرداخت در محل و … 
در فضای مجازی حضور داشته باشد و 
اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه 

مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر 
درگاه  دریافت  ولی  نمی شویم،  یا… 
داشتن  نیازمند  اینترنتی  پرداخت 

اینماد است.
وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ 
سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
دستگاه های  تناظر  بر  مبنی  مؤدیان 
کارتخوان و درگاه های پرداخت با مجوز 
اینماد  اگر  اقتصادی،  و شماره  فعالیت 
عماًل  نشود،  شناخته  مجوز  عنوان  به 
جایگزین دیگری با شمول کامل برای 
از  اعم  اینترنتی  کسب وکارهای  عموم 
ندارد  وجود  و…  غیرصنفی  صنفی، 
زمان  میانگین  کاهش  به  توجه  با  و 
چندساعت،  به  معمولی  اینماد  اعطای 
و  چنددقیقه  به  ستاره  بدون  اینماد 
خودکار  دریافت  وبسرویس  ارائه  حتی 
جایگزین  هر  پرداختیارها،  به  اینماد 
برای  جدی  مشکالت  قطعاً  دیگری 
ایجاد  الکترونیکی  تجارت  اکوسیستم 
برخی  متأسفانه  ولی  کرد  خواهد 
توجه  قانونی  نکات  این  به  مخالفان 
نمی کنند.وی در پایان با درک دغدغه 
در  الکترونیکی  تجارت  فعاالن  برخی 
نشده، گفت:  مقررات گذاری  حوزه های 
متولیان  از  موضوع  پیگیری  حال  در 
خصوصی  بخش  با  تعامل  در  ذیربط 
در  مشکلی  شاءاهلل  ان  و  هستیم 
نخواهد  وجود  این کسب وکارها  زمینه 
داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در 
دولت فعلی تمامی دستگاه ها بر حوزه 
وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت 
نظام  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
 ،… و  بیمه ای  مالیاتی،  اقتصادی، 
از  اعم  تجارت  و  معدن  صنعت،  نظام 
تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در 
حال رفع مشکالت و ارتقای کارآمدی 
انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم  که 
شرایط  در  ویژه  به  اقتصادی  فعاالن  و 
متمرکز  است،  کشور  حاضر  حال 
پیش  از  بیش  نیز  ادامه  در  و  هستند 

اهتمام خواهند داشت.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت:

 شکافی بین دولت برای اجرای 
دستور العمل اینماد نیست

گزارش

میرکاظمی:  ارسال جداول بودجه به 
مجلس به صالح نیست

 رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول الیحه بودجه در 
جداول   : گفت  و  ندانست  صالح  به  را  اسالمی  شورای  مجلس 
بودجه امسال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابالغ شد و از 
این جهت، بررسی دو مرحله ای این الیحه در مجلس، یکپارچگی 

برنامه های دولت را دچار مشکل می کند.
سیدمسعود میرکاظمی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا، درباره 
طرح مجلس برای بررسی دو مرحله ای بودجه های ساالنه کشور، 
اجرا  به  ملزم  می شود،  تصویب  مجلس  در  قانونی  وقتی  گفت: 

هستیم و باید تبعیت کنیم.
وی در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه 
دهد تا دولت الیحه خود را برای اصالح ساختار به مجلس شورای 

اسالمی ارایه دهد.
میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با 
مشارکت و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را 
کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تالش می کنیم تا به نقطه 

نظر مشترک برسیم.
در  نمایندگان  اما  داد:  توضیح  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
به  بودجه  الیحه  بررسی  روند  تا  خواستند  دوفوریتی  طرحی 
صورت دومرحله ای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله 
دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را 
به صالح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به 
دولت ابالغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه های 

دولت دچار مشکل می شود.
میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که مجلس مراعات الزم را داشته 
باشد زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته می شود، دارای نظم و 
یکپارچگی است و نباید دچار بخشی نگری و سلیقه های سیاسی 

و بخشی شود.
وی چندی پیش اعالم کرد که الیحه بودجه ۱۴۰۲ اول آذرماه 

به مجلس می رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه با توجه به ابالغ افزایش 
شده  تامین  پرداخت  برای  هم  آن  بودجه  آیا  کارمندان  حقوق 
است، پاسخ مثبت داد و گفت که از همین ماه آبان، اصالحات 
انجام می شود و ما به تفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت 

می شود.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق:

۴۰ میلیارد تومان به پرونده های 
خسارت برق پرداخت شده است

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان از 
مجموع ۵۸ میلیارد تومان بدهی قابل پرداخت، از پرونده خسارت برق 

پرداخت شده است.
به نقل از وزارت نیرو، عبداالمیر یاقوتی در مورد تعداد پرونده خسارات 
برق اظهار کرد: پرونده های ثبت شده در سال گذشته ۹۴ هزار مورد 
بوده که ۱۸۹۰ مورد از آنها مربوط به آتش سوزی بوده و بقیه مربوط به 

تجهیزات و نزدیک به ۷۰ پرونده هم مربوط به فوت بوده است.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق ادامه داد: کل منابعی که برای تخصیص 
 ۸۷ به  نزدیک  گذشته  سال  بودجه  قانون  مطابق  داریم  بخش  این  به 
داشته  پرداختی  می توانیم  میزان  همین  با  متناسب  و  بوده  میلیارد 
بیمه تخصیص  به خدمات خود  میلیارد هم  این ۸۷  از  باشیم. بخشی 

پیدا می کند.
خسارت  دریافت  مشمول  مشترکانی  فقط  قانون  طبق  وی،  گفته  به 
هستند که حادثه آنها بر اساس آتش سوزی، انفجار و مسمومیت باشد. 

چون با گاز و برق مرتبط است، مسمومیت هم شامل می شود.
منابعی  محدودیت  به  توجه  با  افزود:  برق  انرژی صنعت  امور  مدیرکل 
که در بودجه به این کار تخصیص داده شده مقرر شده است که اول 
خسارات مربوط به آتش سوزی پرداخت شود و اگر مبالغ دیگه ای باقی 

ماند، سراغ مابقی تجهیزات برقی آسیب دیده هم برویم.
از مجموع ۵۸ میلیاردی که می توانیم پرداخت  تاکنون  ادامه داد:  وی 
 ۱۸ است.  شده  پرداخت  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود  در  چیزی  کنیم، 
داده  اختصاص  سوزی  آتش  پرونده های  به  را  مانده  باقی  میلیارد 
بر  زمان  سوزی  آتش  پرونده های  به  رسیدگی  که  آنجایی  از  می شود، 
است. امیدواریم با فشاری که پشت شرکت بیمه گر هست تا این هفته 
تکلیف آن ها را مشخص کنیم که ببینیم چه منابعی برای رسیدگی به 
پرونده های دیگر باقی می ماند. مدیرکل امور انرژی صنعت برق افزود: در 
رابطه با پرونده های معمولی قریب به ۲۵ میلیارد تومان به پرونده های 
مربوط به لوازم خانگی پرداخت و با آنها تسویه حساب شد. از ۹۴ هزار 
پرونده، چیزی در حدود ۳۰ هزار پرونده به این بخش مربوط می شد. 
اکنون اولویت در بخش پرداخت آتش سوزی است و هر چه از منابع 
مالی باقی ماند به پرونده های آسیب به لوازم خانگی اختصاص می یابد.

 ۱۴۰۱ سال  در  برق  خسارات  پرداختی  وضعیت  خصوص  در  یاقوتی 
مناقصه  یک  مرداد  در  هرچند  نشده،  انتخاب  گر  بیمه  شرکت  گفت: 
برگزار شد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید. در آینده ای نزدیک تشریفات 
مناقصه انجام می شود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده شرکت بیمه گر 

مشخص شود.
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اجتماعی
خبر

شوراها ظرفیتی مهم برای انتقال 
مشکالت مردم به مسئوالن است

سبد  شوراها  گفت:  استان ها  عالی  شورای  رئیس   
ارزشمند و متکثری از اقوام، مذاهب و قومیت ها است 
که با بهره مندی از ظرفیت بزرگ ۱۲۶ هزار نفری، 
از  مردم  مشکالت  که  می کند  فراهم  را  امکان  این 
کوچک ترین روستاها تا بزرگترین شهرها به مسئوالن 

منتقل شود.
این  اعضای  هم اندیشی  نشست  در  سروری   پرویز 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  با  شورا 
استانها  عالی  شورای  جلسات  سالن  در  که  کشور 
تعامل،  با  گذشته  سال  یک  در  افزود:  شد،  برگزار 
مختلف  دستگاه های  با  افزایی  هم  و  هماهنگی 
توانستیم اهمیت شوراها را تبیین و آن را تا حدودی 
احیا کنیم.وی ادامه داد: هر چند هنوز بین آنچه که 
در قانون اساسی و قوانین دیگر در مورد شوراها آمده 
است با وضعیت کنونی، فاصله وجود دارد اما، در این 
یک سال گام های مهمی برداشته شد و امیدواریم به 
از  امام)ره(  مطالبات  و  اساسی  قانون  در  چیزی که 

شوراهاست، برسیم.
رئیس شورای عالی استان ها اظهار کرد: حضور مردم 
و  می کند  منتقل  حاکمیت  به  را  انرژی  و  ظرفیت 
باعث روشنایی می شود که شوراها تبلور این موضوع 

هستند.
وی افزود: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یکی از 
مهم ترین دستگاه هایی است که می تواند نقش مؤثری 
در تعامل با شوراها و مدیریت شهری داشته باشد و 
آنچه امروز در مجموعه مدیریت شهری وجود دارد 
ندارد و فاصله زیادی میان  با توقع مردم سازگاری 
توقعات اجتماعی و مدیریت شهری وجود دارد؛ در 
حالی که مردم انتظار دارند خدمات کیفی و اثربخش 
تر باشد اما نتوانستیم به آن نقطه قابل قبول برسیم.

با  را  همکاری  کمال  کشور  وزارت  گفت:  سروری 
شورای عالی استان ها داشته است و همواره این نهاد 
برای درخواست  به خصوص  وزارتخانه  از  بخشی  را 
که  است  نیاز  حال  این  با  داند،  می  مختلف  های 
سازوکار مشترکی با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 

برای رسیدن به نقطه مطلوب داشته باشیم.

ناوگان  نوسازی  لزوم  بر  تهران  شهردار 
توان  بر  تکیه  با  پایتخت  ون های  و  اتوبوسرانی 

تولید کنندگان داخلی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در آئین رونمایی 
از تاکسی ون های جدید شهرداری تهران، گفت: 
شنبه های خود را با نام امید و افتخار یکی پس 
را  و دوشنبه ها  دیگری پشت سر می گذاریم  از 
ظرفیت های  شناخت  به  قرار خدمت  نام  با  نیز 

مناطق اختصاص داده ایم.
گره گشایی  شهری  مدیریت  تالش  افزود:  وی 
آشوب  پر  که  ایام  این  است.  مردم  زندگی  از 
تنها  که  چرا  نداریم.  انتظاری  دشمن  از  است 
دشمنی می بینیم. مانند حشره ای که روی زخم 
شکاف هاست.  و  زخم ها  دنبال  به  می نشیند. 

اروپا، غده  از  امروز دشمن یعنی آمریکا بخشی 
سرطانی اسرائیل و عربستان همه فکر کردند که 
بگیرند؛  عزیز  مردم  و  رهبری  اسالم،  از  انتقام 
به  تیرشان  گذشته  سنوات  همه  مثل  عمال  اما 
سنگ خورده و ما نیز به این موضوع به عنوان 
بپردازیم.  زخم ها  به  که  می کنیم  نگاه  فرصتی 
متوجه  که  شد  باعث  دشمنی  این  حقیقت  در 
شویم زیر پوست شهر چه خبر است؟ و نسبت 
بیشتری  اهتمام  رسانی  ارتقاء سطح خدمت  به 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر هدف آنها این است که ایران 
داشته  وحدت  باید  ما  کنند  تجزیه  را  اسالمی 
باشیم و نسبت به نوکری هموطن خود به عنوان 

یک افتخار نگاه کنیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های 
ناوگان  توسعه  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  خود 
مترو هستیم، افزود: ما در حال حاضر به ۲۵۰۰ 
در  اما  داریم؛  نیاز  مترو  خط  هفت  برای  واگن 
داریم  واگن  به صورت کلی ۱۵۰۰  حال حاضر 
که ۲۰۰ واگن از رده خارج شده و مابقی نیز نیاز 
به اورهال دارند. همچنین ۲۱۰ خط اتوبوسرانی 
 ۲۲۲۵ مسئولیت  تحویل  هنگام  در  که  داریم 
در  که  در حالیست  این  داشتیم.  فعال  اتوبوس 
پیش  اتوبوس   ۹۰۰۰ نقل  و  حمل  جامع  سند 
فاصله  معین شده،  تا سقف  بود که  بینی شده 

معناداری وجود دارد.
همانند  دیگر  الگوهای  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
خطوط  بازنگری  و  اتوبوسرانی  توسعه  و  تراموا 

سمت  به  دیزل  از  و  بگیریم  بهره  اتوبوسرانی 
اتوبوس های  به سمت  بعد  گازسوز و در مرحله 
عنوان  به  را  شهر  و  کنیم  حرکت  برقی 
مجموعه ای پاک معرفی کنیم. امیدواریم ۵۰۰۰ 
و  باشیم  داشته  امسال  برای  اتوبوس  دستگاه 
اما معتقدیم  تولید داخل است؛  به  نگاه  اولویت 
کنیم.  وارد  خارج  از  داشت  وجود  کسری  اگر 
اتفاقی که در هنگام کرونا و تولید واکسن برای 

گشایش مجبور به واردات شدیم.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های 
سیزدهم  دولت  اهتمام  از  قدردانی  ضمن  خود 
برای کمک به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
همه  از  باید  نیز  ما  گفت:  اتوبوسرانی  ویژه  به 
ظرفیت های خود برای این نوسازی بهره بگیریم. 
در حوزه حمل و نقل سبک ۷۲ هزار تاکسی و 
فعال  ۶۰۰۰ ون وجود دارد که در حال حاضر 
هستند. ما قول گرفته ایم به سمت ون های برقی 
اشتراکی  ایستگاه های  ایجاد  به  نسبت  و  برویم 
نیز به زودی اقداماتی را انجام خواهیم داد. باید 
به حمل و نقل عمومی ترکیبی برسیم که افراد 
بتوانند حق انتخاب داشته باشند و این کار در 

دستور کار قرار گرفته است.
عنوان  به  برق  و   LPG از  گیری  بهره  لزوم 

سوخت بخش حمل و نقل عمومی
 علیرضا زاکانی همچنین در حاشیه آئین رونمایی 
در  تهران  شهرداری  جدید  ون های  تاکسی  از 
ون ها  این  ورود  فاصله  گفت:  خبرنگاران،  جمع 
خواهد  آینده  ماه  یک  ظرف  خدمت  چرخه  به 
بود. وزارت کشور این دستگاه ون ها را برای کل 
واریز  نیز  کشور خریداری کرده و قدرالسهم ما 
ون های  سپس  و  زرد  ون های  ابتدا  است.  شده 
سفید وارد چرخه خواهند شد. در حقیقت این 
نوسازی امکانی را برای رفاه و بهره مندی عموم 
مردم فراهم خواهد کرد.وی افزود: باید امکانی را 
برای نوسازی کلی فراهم کنیم. تامین اتوبوس، 
مینی بوس، ون و تاکسی از خودروسازان داخلی 
مد نظر است و تالش می کنیم از تمام ظرفیت 
خودروسازان داخلی بهره بگیریم. امیدواریم در 
بتوانیم  تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان  توسعه 
مشارکت داشته باشیم و از خودروسازان داخلی 

استفاده کنیم.

 نوسازی اتوبوس  و ون های پایتخت 
 با تکیه بر تولید داخل

اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رویداد  انگیزه های  و  اهداف  به 
گفت:  کودکستان  یارستان 
محصوالت  تولیدکنندگان 
با  کودکان  به  نباید  فرهنگی 

دیدگاه سودآوری نگاه کنند.
 یوسف نوری در مراسم اختتامیه 
کودکستان  یارستان  رویداد 
اظهار کرد: این رویداد منطقی و 
بی نظیر بود و درست و بجا برگزار 
زندگی،  اول  سال های  در  شد. 
و  کودک  آرزوهای  به  توجه  با 
موارد  خانواده،  انتظارات  بعضا 
گفته می شود.  زیادی  کلیشه ای 
این ها آرزوی کودکانه است و من 
نیز همه آن ها را داشته ام. دنیای 
است.  بی آالیش  و  ساده  کودکی 
به همین دلیل است که ما دنیای 

کودکان را دوست داریم.
محصوالت  به  اشاره  با  وی 
دهه های  در  کودکان  فرهنگی 
اسباب بازی های  گفت:  گذشته 
بودند.  ساده  بسیار  ما  کودکی 
اسباب بازی  ِگل  با  نیز  خودمان 
این  خوبی  می کردیم.  درست 
بود که همه در  این  موضوع هم 
بازی  و  کنار هم جمع می شدیم 

می کردیم.
سوال  این  به  پاسخ  در  نوری 
مهد  به  هم  وی  فرزندان  آیا  که 
گفت:  خیر؟  یا  می روند  کودک 
من همه فرزندان خود را به مهد 
کودک برده ام. در واقع من به فضا 
مهدهای  و  مدارس  مدیریت  و 

کودک  بسیار اعتماد دارم.
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  کودکان  آینده  برای  آرزویش 
ایران اظهار کرد: آرزوی من این 
استفاده  برای  بستری  که  است 
کشف  ظرفیت های  از  کودکان 
شود.  ایجاد  جامعه  و  خود  نشده 
کودکان مانند معادن طال و نقره 
کشف نشده اند. من آرزو می کنم 
که کودکان ما بتوانند از ذخایر و 
ظرفیت های کشور استفاده کنند.

تربیت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
پایین  بسیار  سنین  در  فرزندان 
کودکی گفت: آموزش و پرورش ما 
باید به سنین پایینتر نیز بپردازد. 
به  آموزش ها  سنی  درجه  باید 
کودکان  برسد.  دبستان  از  پیش 
باید در فرصت های یادگیری قرار 
بگیرند و چیزی به آن ها تحمیل 
کودکان  بگذاریم  باید  نشود. 

پدرومادرهای  کنند.  بچگی 
اینکه شاید تحصیالت  با  قدیمی 
عمال  اما  نداشتند،  آنچنانی 
کودکان  به  و  بودند  روانشناس 
و  نمی کردند  تحمیل  را  چیزی 

سیاستی تعلیمی داشتند.
انتظارات  وزیر آموزش و پرورش 

از سازمان ملی تعلیم و تربیت
از  خود  انتظارات  بیان  با  نوری 
تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان 
اظهار کرد: انتظارات ما از سازمان 
ملی تعلیم و تربیت این است که 
این سازمان با همین فرمان پیش 
رود و در ادامه به سنین پایینتر 
نیز بپردازد. سیاست گذاری کلی، 
همراه  به  نظارت  و  تنظیم گری 
مردمی سازی این کار خوب است. 
امیدوارم بتوانیم از ظرفیت مردم 

برای خود مردم استفاده کنیم.
در  من  مطالعات  داد:  ادامه  وی 
حوزه کودک است و اگر کودکان 
خوبی  وضعیت  شوند،  درک  ما 
ما  همچنین  شد.  خواهد  ایجاد 
حمایتی  کلی  سیاست های  نیز 
خود را داریم. این حمایت ها بعضا 
با همکاری با نهادهای دیگر انجام 
می شود. یکی دیگر از اقدامات ما 

تشکیل کمیسیون شورای انقالب 
برای بررسی و نظارت همه کتب 
بر  حوزه  این  که  است  درسی 
عهده آموزش پرورش قرار گرفته 
است. همچنین اعطای تسهیالت 
دارد  قرار  ما  کار  دستور  در  نیز 
حد  تا  باید  که  داریم  باور  ما  و 

توانمان کمک کنیم .
محصوالت  تولیدکنندگان 
فرهنگی کودک را به عنوان محل 

درآمد نبینند
تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر 
محصوالت  تولیدکنندگان  کرد: 
باشند  این  مراقب  باید  فرهنگی 
محل  عنوان  به  را  کودک  که 
سرمایه  کودکان  نبینند.  درآمد 
کشور هستند. کودکان ۲۵ درصد 
بزرگی  عدد  که  هستند  جامعه 
نیازهای  اساس  بر  باید  ما  است. 
و  ملموس  محصوالت  کودک 

غیرملموس را تولید کنیم.
وزارت  حمایت  درباره  وی 
آموزش و پرورش از این ایده ها و 
استارت آپ ها گفت: در حوزه های 
راه اندازی  و  مربی  تربیت 
همکاری  می توان  شتاب دهنده ها 
کارآفرین  شرکت های  با  خوبی 
برای  سرمایه گذاران  دیگر  و 
این  تولیدکننده های  از  حمایت 
رویداد داشت. اگر من بودم روی 
سرمایه گذاری  ایده ها  این  همه 

می کردم.
رویداد،  این  کرد:  تصریح  نوری 
هر  و  است  خوبی  بسیار  رویداد 
جا که ببینیم نقش مردم بیشتر 
پیدا  حضور  همانجا  نیز  ما  است 
افرادی  مطمئنم  من  می کنیم. 
هم  هستند  رویداد  این  در  که 
ارائه  فاخری  محصول  می توانند 
کنند، هم سودآوری داشته باشند 

و هم به مردم خدمت کنند.
 در پایان این مراسم نیز یا حضور 
رییس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کودک  تربیت  و  تعلیم  سازمان 
و  رویداد  این  برگزیدگان  از 
محصوالت فاخر و برتر آن  تقدیر 

شد.

وزیر آموزش و پرورش: نگاه تولیدکنندگان محصوالت 
فرهنگی به کودکان سودآوری نباشد

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
تهران از بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران 
نقل  و  حمل  بر  مبتنی  توسعه  رویکرد  با 

همگانی خبر داد.
جلسه  سومین  در  صارمی  حمیدرضا 
نقل  و  حمل  بر  مبتنی  توسعه  کارگروه 
همگانی )TOD( شهر تهران که به منظور 
اقدامات  در خصوص  نظر  تبادل  و  بررسی 
با  پایتخت  گانه   ۲۲ مناطق  در  انجام شده 
و  نمایندگان شهرداری های مناطق  حضور 
کارشناسان برگزار شد، در خصوص ضرورت 
از  گفت:  تهران،  شهر  در   )TOD( اجرای 
سال ۱۳۳۷ که روزنامه اطالعات در تیتری، 
ترافیک  مسئله  را  تهران  مهم ترین مشکل 
عنوان کرد تا امروز همچنان موضوع حمل 
و نقل عمومی و ترافیک در صدر مشکالت 
پایتخت قرار دارد، تا جایی که درصد باالیی 
از شکایات ثبت شده مردم در سامانه ۱۳۷، 
مربوط به همین حوزه است و البته به تبع 
چالش  دومین  هوا  آلودگی  مشکل  آن، 

پایتخت محسوب می شود.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
دهه  سه  طی  کرد:  خاطرنشان  تهران 
تالش های  شهری،  مدیریت های  گذشته، 
داشته اند  چالش  این  رفع  برای  را  زیادی 
که از آن جمله می توان به ساخت اتوبان ها، 
تعریف  همسطح،  غیر  تقاطع های  پل ها، 
توسعه  معابر،  ایجاد  ترافیکی،  طرح های 
خدمات الکترونیک و … اشاره کرد که این 

تالش ها همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۹.۴ میلیون 
انجام  تهران  شهر  در  خودرو  با  جابجایی 
زمان  نسبت  اکنون  کرد:  اظهار  می شود، 
است.  درصد   ۳۸.۳ سفر  زمان  به  تأخیر 
و  اقدامات  اگر  که  گفت  می توان  بنابراین 
مؤثر  این حوزه،  در  انجام شده  برنامه های 
و  ترافیک  چالش  با  امروز  بود،  شده  واقع 
مواجه  آن  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت 

نبودیم.
صارمی ادامه داد: نکته دیگری که باید در 
داشت،  توجه  آن  به  ترافیک  کنترل  بحث 
این است که نمی توان جمعیت شهر تهران 
ایجاد  و  سلبی  روش های  و  داد  کاهش  را 
محدودیت در ساخت و ساز نیز که تاکنون 
فشار  افزایش  جز  حاصلی  شده،  اعمال 
تقاضا برای مسکن و تورم باال در این حوزه 
نداشته، تا جایی که دسترسی به مسکن را 
برای دهک های مختلف جامعه دشوار کرده 

است.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
تهران افزود: از طرفی ما در تهران بیش از 
کیلومتر   ۱.۲۰۵ بزرگراه،  کیلومتر   ۱.۰۰۳
 ۲.۰۱۰ و  دو  و  یک  درجه  شریان های 
کیلومتر خیابان فرعی داریم که اگر قرار بود 
با گسترش آن ها، مشکل ترافیک حل شود، 
اکنون مسئله اصلی مدیریت شهری، مقابله 

با چالش های ترافیکی نبود.
بر  مبتنی  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
از  یکی   TOD همگانی  نقل  و  حمل 
چالش  حل  برای  دنیا  در  موفق  تجربیات 
طرح  این  گفت:  است،  شهرها  ترافیک 
مبتنی بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی پرسرعت 
شامل مترو و BRT است، یعنی اگر محل 
سکونت شهروندان در نزدیکی ایستگاه های 
این خطوط قرار گیرند و استفاده از حمل و 
نقل عمومی موجب کاهش زمان سفرهای 
ترجیح  افراد  قاعدتاً  شود،  شهری  درون 
خودروی  از  استفاده  جای  به  می دهند 
شخصی، از این سیستم برای تردد در سطح 
شهر استفاده کنند. بنابراین باید برنامه ریزی 
برای شهر به نحوی باشد که محل زندگی 
شهروندان، در نزدیکی یک ایستگاه حمل 

و نقل عمومی پر سرعت قرار داشته باشد.
وجود  بدون   TOD اینکه  بیان  با  صارمی 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی پرسرعت 
نکته  کرد:  اظهار  نمی کند،  پیدا  معنا 
مذکور،  طرح  هدف  که  این  توجه  قابل 
بلکه  نیست  سکونتی  محدوده های  صرفاً 
محدوده های خدماتی را نیز در بر می گیرد. 
با توجه به اینکه ۱۷.۴ درصد سفرها در شهر 
تهران، آموزشی و حدود ۴۳.۴ درصد مربوط 
به اشتغال است، اگر بتوانیم این دو نوع سفر 
را مدیریت کنیم، مشکل ترافیک پایتخت را 
حل کرده ایم و یکی از راهکارهای مدیریتی، 
استقرار کاربری های آموزشی و خدماتی در 

محدوده ایستگاه های مترو و BRT است.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
ایجاد  دنبال  به   TOD کرد:  اظهار  تهران 
این  به  است،  محور خودکفا  پیاده  مناطق 
معنا که در مرحله اول برای کاهش سفرها، 
در اطراف ایستگاه های مترو یا BRT یک 
تمام خدمات مورد  و  ایجاد  محله خودکفا 
تا  می شود  تأمین  آنجا  در  شهروندان  نیاز 
تمام سفرها در آنجا به صورت پیاده صورت 
گیرد. در مرحله دوم، اگر قرار باشد، بخشی 

مستقر شوند،  دیگر  مناطق  در  از خدمات 
ایستگاه های  اطراف  در  باید  خدمات  این 
مترو یا BRT باشد تا به راحتی بتوان برای 
دریافت خدمات از یک ایستگاه به ایستگاه 
دیگر تردد کرد. بدین ترتیب عدالت فضایی 
سفرهای  و  می شود  محقق  تهران  درشهر 

درون شهری را نیز می توان کنترل کرد.
وی افزود: نظام طرح تفصیلی و برنامه ریزی 
در شهر تهران، عمده تراکم ها را مبتنی بر 
بزرگراه ها اعطا کرده و همین موضوع منجر 
شده  خیابان ها  و  بزرگراه  شدن  قفل  به 
به  محدوده ها  آن  ساکنین  که  است؛چرا 
دلیل عدم دسترسی آسان به ایستگاه های 
تردد  برای  می دهند  ترجیح  نقل،  و  حمل 
در سطح شهر از خودروی شخصی استفاده 
کنند، در حالی که اگر این تراکم به سمت 
ایستگاه های مترو و BRT برود، شهروندان 
برای استفاده از وسایل حمل و نقل ترغیب 

می شوند.
 TOD ،صارمی اظهار کرد: به لحاظ علمی
برای شهر تهران، یک ضرورت است و باید 
توسعه  طرح های  تجارب  از  حوزه  این  در 
شهری نیز استفاده کرد و اکنون که موعد 
است،  رسیده  فرا  تفصیلی  طرح  بازنگری 
تهران  شهر  تفصیلی  طرح  که  است  الزم 

نقل  و  حمل  بر  مبتنی  توسعه  رویکرد  با 
همگانی بازنگری شود، البته این مدل باید 
اسناد،  قوانین،  طبق  تا  شود  سازی  بومی 

زمینه و هویت شهر ما تدوین و اجرا شود.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
می کنند  گمان  برخی  کرد:  تصریح  تهران 
که در این طرح قرار است، به تراکم شهر 
افزوده شود اما این تصور اشتباه است، چرا 
که ما در اجرای این طرح، صرفاً جابجایی 
 ،TOD تراکم انجام می دهیم. بنابراین در
نه تراکم فروشی و نه بلند مرتبه سازی در 
کار نیست. ما می توانیم بارگذاری تراکم را 
به  دسترسی  که  شهر  از  قسمت هایی  در 
عمومی  نقل  و  وسایل حمل  سایر  و  مترو 
به  را  تراکم  آن  و  کنیم  نیست،کم  آسان 
آنجا  در   TODاست قرار  که  بخش هایی 
بیان  با  دهیم.وی  انتقال  شود،  اجرایی 
مبتنی  توسعه  اهداف  از  دیگر  یکی  اینکه 
و  نقل همگانی، محله محوری  و  بر حمل 
است،  شهر  در  سرزندگی  و  نشاط  ایجاد 
اظهار کرد: توجه به کاربری زمین در اجرای 
این طرح از اهمیت باالیی برخوردار است و 
حتماً باید تأمین سرانه های خدماتی در آن، 
مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب رشد 

شهری نیز کنترل شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران :

طرح تفصیلی تهران بازنگری می شود

خبر

1000  مدرسه برکت جایگزین مدارس 
کانکسی می شوند

مدیرعامل بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
۱۰۰۰ مدرسه را با اولویت جایگزینی مدارس کانکسی در دست 

ساخت دارد.
افزود:  این خبر  اعالم  با  برکت  بنیاد  ترکمانه، مدیرعامل   محمد 
کانکسی،  مدارس  جایگزینی  اولویت  با  مدرسه   ۱۰۰۰ ساخت 
روستایی  و  محروم  مناطق  در  فرسوده  و  گلی  سنگی،  خشتی، 
استان های سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و در حال انجام 

است.
مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: هر یک از مدرسه های جایگزین 

این مدارس کانکسی و فرسوده بین یک تا ۳ کالس درس دارند.
ترکمانه درباره فرآیند ساخت این مدارس توضیح داد: تا به امروز 
اعتبار، ساخت  تأمین  از  و پس  کانکسی شناسایی  مدرسه   ۴۰۰

مدارس جایگزین به پیمانکار و مجری ابالغ شده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تاکنون ۱۰۰ مدرسه از این ۴۰۰ 
وزارت  تحویل  و  رسیده  بهره برداری  به  شده،  شناسایی  مدرسه 

آموزش و پرورش شده است.
وی تصریح کرد: مدارس کانکسی، خشتی، سنگی، گلی و فرسوده 
در سراسر کشور بر اساس شاخصه های آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش توسط سازمان نوسازی مدارس شناسایی و برای ساخت 

مدارس جایگزین به بنیاد برکت معرفی می شوند.
ترکمانه درباره میزان اعتبار تخصیص داده شده به ساخت مدارس 
اظهار داشت: بنیاد برکت ۴۰ درصد اعتبار الزم برای ساخت این 

مدارس جایگزین را تأمین می کند.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به زمان بندی ساخت ۱۰۰۰ مدرسه 
در دستور کار گفت: ساخت این مدارس از سال گذشته آغاز شده 
و پیش بینی می کنیم تا بهمن سال ۱۴۰۲ به طور کامل به اتمام 
برسد. ترکمانه اظهار امیدواری کرد با ساخت این ۱۰۰۰ مدرسه، 
دیگر شاهد تحصیل هیچ دانش آموزی در مدارس کانکسی، خشتی، 

سنگی، گلی و فرسوده سراسر کشور نباشیم.
وی با تاکید بر نهضت مدرسه سازی بنیاد برکت عنوان کرد: با توجه 
به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای عدالت 
آموزشی و فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای همه دانش آموزان، 
و  بنیادی ترین  از  یکی  کشور  محروم  مناطق  در  مدرسه  ساخت 

ماندگارترین اقدامات بنیاد است.
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بین الملل
اخبار

رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن در واکنش به 

آزمایش موشک بالستیک کره شمالی

 نیروهای نظامی ژاپن و آمریکا در واکنش به پرتاب موشک بالستیک کره 
شمالی رزمایش مشترک برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از اسپوتنیک، ستاد مشترک ژاپن روز شنبه 
اعالم کرد که این کشور با همکاری ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک 
توسط کره شمالی یک سری رزمایش نظامی در نزدیک جزیره کیوشو انجام 

داده است.
در این بیانیه آمده است که نیروهای دفاعی ژاپن و نیروهای مسلح آمریکایی 
اقتصادی ژاپن یک  بالستیک کره شمالی در منطقه  از پرتاب موشک  پس 

رزمایش دوجانبه برای تضمین امنیت ژاپن برگزار کردند.
در این رزمایش نظامی پنج جنگنده اف-۲ میتسوبیشی ژاپنی و دو فروند بمب 

افکن آمرکیایی راکول بی۱ حضور داشتند.
روز جمعه، کره شمالی موشک بالستیک قاره پیمای هاوسونگ را به سمت 
دریای ژاپن شلیک کرد که به گفته مقامات ژاپنی، این موشک در حدود ۲۰۰ 
کیلومتری غرب جزیره اوشیما هوکایدو در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن 

سقوط کرد.
کره شمالی گفت که فعالیت های نظامی این کشور در واکنش به تحریکات 

کره جنوبی، ایاالت متحده و ژاپن صورت گرفته است.

واکنش اتریش به تصمیم اروپا برای گسترش 

پیمان شنگن

 وزیر کشور اتریش از تصمیم اروپا برای الحاق سه کشور این حوزه به 
پیمان شنگن انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا از راشا تودی، گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش با اشاره 
به کنترل ضعیف در مرزهای خارجی اروپا گفت: اتریش در حال حاضر 

از گسترش منطقه شنگن حمایت نمی کند.
کمیسر  یوهانسون  ایلوا  که  شد  بیان  آن  از  پس  اندکی  او  اظهارات 
اتحادیه اروپا گفته بود که زمان آن فرا رسیده که بلغارستان، کرواسی 

و رومانی به طرفین توافق شنگن تبدیل شوند.
کارنر طی مصاحبه با روزنامه اتریشی کوریر گفت: زمان کنونی با وجود 
ضعف امنیتی در مرزهای اروپا برای گسترش شنگن مناسب نیست. 
وی گفت: تنها در سال جاری بیش از ۹۰هزار مهاجر غیرقانونی در 

اتریش بازداشت شده اند.
کارنر گفت: حفاظت از مرزهای خارجی شنگن شکست خورده است 
و در این سیستم شکست خورده نمی توان درباره گسترش مرزها فکر 

کرد.
ایلوا یوهانسون از پیوستن بلغارستان، کرواسی و رومانی به پیما شنگن 
خبر داده بود. وی از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست از این 

تصمیم حمایت کنند.
قرار است این تصمیم در تاریخ هشتم دسامبر سال جاری با حضور همه 

کشورهای اتحادیه اروپا به رای گذاشته شود.

درخواست از مقامات پاریس برای توقف 

ارسال سالح به اوکراین

 رئیس حزب جمهوری فرانسه در پیامی توئیتری از مقامات این کشور خواست 
ارسال سالح به اوکراین را متوقف کنند.

ایگنان رئیس حزب  از اسپوتنیک، نیکالس دوپونت  به نقل  ایرنا  به گزارش 
خیزش جمهوری فرانسه )DLR( و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور از مقامات پاریس خواست حمایت خودشان را از اوکراین بردارند.
ایگنان طی پیامی توئیتری تداوم حمایت فرانسه از اوکراین را موجب تنش 

منطقه و حرکت به سمت جنگ جهانی سوم اعالم کرد.
وی نوشت: زلنسکی با ارسال موشک به لهستان و مقصر دانستن روس ها در 
این امر، تقریبا جنگ جهانی سوم را برانگیخت. حمایت از این مرد خطرناک 

را متوقف کنید. الزم است فوراً برنامه ای برای بازگشت به صلح پیدا کنید.
برای  ممکن  حل  راه  تنها  صلح  طرح  فرانسوی،  سیاستمدار  این  گفته  به 
درگیری در اوکراین است و باید شامل آتش بس، خودمختاری دونباس مطابق 

با توافقات مینسک و بی طرفی اوکراین باشد.
از آغاز جنگ روسیه و اوکراین کشورهای غربی میلیاردها دالر سالح به کی یف 
ارسال کرده اند. روسیه می گوید ارسال سالح به اوکراین تنها موجب طوالنی تر 

شدن جنگ در منطقه می شود.

ریابکوف:  روسیه مخالف مذاکرات بیشتر با 

آمریکا نیست
معاون وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه هم زمان با نزدیک شدن زمان 
جنگ  محدودسازی  درباره  قاهره  در  مسکو  و  واشنگتن  نمایندگان  نشست 
افزارهای هسته ای، احتمال مذاکرات بیشتر مقام های بلندپایه ۲ کشور را 

درباره ثبات راهبردی، رد نکرد.
ما  که  است  گفته  ریابکوف  رویترز؛سرگئی  خبرگزاری  از  ایرنا  گزارش  به 

درصورت ابراز تمایل و آمادگی آمریکائیان، پاسخ منفی نخواهیم داد.
"توانایی راهبردی" اصطالحی است که روسیه و ایاالت متحده به عنوان بزرگ 
ترین قدرت های هسته ای جهان، برای اشاره به کاهش خطر جنگ اتمی، به 
کار می برند ریابکوف پیش از این گفته بود که موضوعی برای مذاکره با آمریکا 

درباره اوکراین وجود ندارد.
خبرگزاری اینترفکس به نقل از معاون وزیر امور خارجه روسیه گزارش داده 
بوده که با توجه به مواضع مخالف عمیق ۲ طرف، موضوعی برای مذاکره با آنها 

درباره اوکراین وجود ندارد.
واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، چهارشنبه در 
نشست شورای امنیت درباره اوکراین گفت: اوکراین و لهستان تالش کردند با 
استفاده از حادثه برخورد موشک به شرق این کشور، به آغاز درگیری مستقیم 

میان ناتو و روسیه دامن بزنند.

معاون  و  ارشد  مشاور  کال  کالین   
سیاسی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
که به منطقه غرب آسیا سفر کرده، 
هراس  ایجاد  با  است  تالش  در 
روسیه،  و  ایران  روابط   تعمیق  از 
با  رابطه  قطع  به  را  منطقه  دولتهای 

مسکو تشویق کند.
وزیر  سیاسی  معاون  کال،  کالین    
سخنانی  در  شنبه  روز  آمریکا  دفاع 
دلیل  به  کرد:  ادعا  بحرین   در 
تعمیق روابط نظامی مسکو با ایران،  
باید  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 

روابط خود را با روسیه قطع کنند.
این مقام پنتاگون خطاب به کشورهای 
برای  روسیه  تصمیم  گفت:  منطقه 
خرید پهپادهای نظامی از ایران جهت 
استفاده در جنگ اوکراین، به منطقه 

ضربه خواهد زد.
این مقام آمریکایی افزود: این مساله  
نگرانی های امنیتی مشترک عربستان 
عربی،  متحده  امارات  سعودی، 

اسرائیل و دیگران است.
که  شرایطی  در  شد:  مدعی  کال 
روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله 
به شهرهای اوکراین استفاده می کند، 
که  معتقدند  منطقه  این  در  برخی 
تعامل با پوتین می تواند بین مسکو و 

تهران شکاف ایجاد کند.
ادامه  پنتاگون  سیاسی  امور  معاون 
طی  و  سوریه  در  رویکرد  این  داد: 
حمایت  در  ایران  و  روسیه  همکاری 

سوریه  جمهور   رئیس  اسد  بشار  از 
عملی نشد و بعید به نظر می رسد که 

اکنون نیز کارساز باشد.
 کال خطاب به حاضران در گفتگوی 
واقع،  در  شد:  مدعی  منامه  ساالنه 
قاطعیت  با  تنها  نه  منزوی  روسیه 
می  قرار  تهران  اردوگاه  در   بیشتر 
کره  و  با چین  احتماال   بلکه  گیرد، 
پیگیری  را  هایی  سیاست  شمالی  
می کند که هنجارها و قوانین  مثبت 
این  در  کشور  و  شهروند  هر  برای  
به چالش  را  تمام جهان   و  اجالس 

می کشد.
مقام  این  اظهارات  رسد  می  نظر  به 
پنتاگون اشاره نه چندان  پنهانی به 

کشورهای  منطقه  به ویژه عربستان 
سعودی است که به مسکو در مواجهه 
با تحریم های کشورهای غربی در پی 
تهاجم فوریه به اوکراین کمک کردند.  
حتی تصمیم برخی کشورها برای بی 
طرف ماندن در نهادهای جهانی مانند 
سازمان ملل در رابطه با روسیه، مانند 
ارشد  دیپلمات  فوریه یک  ماه  بیانیه 
امارات  مبنی بر اینکه "طرفداری تنها 
منجر به خشونت بیشتر خواهد شد"، 
به عنوان یک مشکل در غرب  تحلیل 
می شود زیرا غرب به  فشار اقتصادی 
نیاز  بر مسکو  جانبه  و سیاسی همه 
دارد تا بتواند قدرت خود را در مقابل 

این کشور حفظ کند.

در  آمریکا  دفاع  وزیر  معاون سیاسی 
به  اشاره  با  همچنین  خود  سخنان 
نفوذ چین در منطقه و لزوم همکاری 
با  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
چین  اگرچه  که  کرد  ادعا  آمریکا 
ای  فریبنده  و  سودمند  پیشنهادات 
دارد  قصد  کشور   این  اما  دهد،  می 
" نظم بین المللی مبتنی بر قوانین"  
چین  کرد:  ادعا  او  دهد.    تغییر  را 
هیچ عالقه ای به ائتالف های دوجانبه 
سودمند در منطقه و قصد و توانایی 
را  منطقه  امنیتی  ساختار  ادغام 
ندارد.  چین روابط خود را بر اساس 
و  بازرگانی  تجاری،  محدود  منافع 

ژئوپلیتیکی  دنبال می کند.

هراس آمریکا از روابط ایران و روسیه و تالش 

برای قطع رابطه دولتهای منطقه با مسکو 

گزارش

امیرعبداللهیان:  اقدام آژانس انرژی 
اتمی غیرسازنده بود

المللی  بین  آژانس  شورای حکام  اقدام  ایران  خارجه  امور  وزیر   
توصیف  غیرسازنده  را  قطعنامه ضدایرانی  در صدور  اتمی  انرژی 
کرد و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاستفاده سیاسی شده 

است و ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
خارجه  وزیر  البوسعیدی  بدر  السید  و  امیرعبداللهیان  حسین   
سلطنت عمان پس از دو دور گفت و گوهای دوجانبه در نشست 
خبری با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی به سواالت آنان 

پاسخ دادند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست خبری اظهار داشت: 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام غیرسازنده ای را در پایان هفته 
گذشته انجام داد در حالی که دو هفته پیش هیاتی متشکل از 
وین سفر  به  اتمی  انرژی  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  مقامات 
توافق  ایران  و  آژانس  نیرومندتر  همکاری  خصوص  در  کردند، 
کردند و دیدار سازنده ای را با رافائل گروسی مدیرکل آژانس انجام 

دادند.
به  وجود  این  با  داد:  ادامه  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
یکباره در راستای تاثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال 
فشار حداکثری و در تداوم سیاست این روزهای به شدت ریاکارانه 
ایاالت متحده آمریکا، قطعنامه ای را علیه جمهوری اسالمی ایران 
روی میز گذاشتند و بار دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.

انجام می دهیم  را  موثر  و  متقابل  اقدام  ما  امیرعبداللهیان گفت: 
در عین حالی که به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی  خود 

پایبند خواهیم ماند.
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در 
کشورمان تاکید کرد: در روزها و هفته های گذشته دشمنان ایران 
با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم ایران با دخالت های مکرر 
تالش کرده اند که وضعیت داخلی و محیط داخلی ایران را تاثیر 

قرار بدهند.
که  پیشرفت  جایی  تا  اقدامات  این  شد:  یادآور  امیرعبداللهیان 
به شهادت و مجروح  ایذه منجر  و  تروریستی در شیراز  حمالت 
به  تسلیت  ما ضمن  که  ما شد  عزیز  هموطنان  از  شدن جمعی 
ملت ایران و خانواده های این عزیزان این حوادث را قویا محکوم 
می کنیم و آن را در راستای تداوم فشار حداکثری آمریکا و سه 

کشور اروپایی علیه مردم ایران می دانیم.
امیرعبداللهیان بیان کرد: مردم یمن شرایط اسفباری را همچنان 
پشت سر می گذارند ما معتقد هستیم که توقف جنگ و آتش بس 

و لغو محاصره انسانی دو روی یک سکه هستند.
وی گفت: شاهد هستیم که در هفته های گذشته آتش بس موقت 
در یمن تمدید نشد و امیدواریم که نسبت به استمرار آتش بس و 
لغو کامل محاصره انسانی هرچه سریع تر اقدام شود و مردم یمن از 
شرایط سختی که در آن به سر می برند خارج شوند. مقاومت مردم 
یمن در سالهای گذشته در مقابل اشتغال خارجی ستودنی است.

با  خود  امروز  های  رایزنی  به  اشاره  با  ادامه  در  عبداللهیان  امیر 
و  ممتاز  را  مسقط   - تهران  روابط   ، عمان  سلطنت  وزیرخارجه 
امروز  ما  افزود:  و  کرد  توصیف  صداقت  و  دوستی  بر  مبتنی 
موضوعات مختلف و مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار دادیم. 

آخرین توافقات سران دو کشور نیز مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: بسیار خرسندیم که توافقات و نیت و اراده رهبران دو 
کشور به سرعت در ابعاد مختلف از جمله در نمودار همکاری های 

اقتصادی و تجاری رشدی فزاینده را نشان می دهد.
وزیر امور خارجه بیان کرد: ما از تالش های سازنده سلطنت عمان 
در کمک به رفع تحریم های ناعادالنه علیه ایران تشکر می کنیم 
و تالش های این کشور را برای رسیدن به گام های نهایی توافق 

را ارج می نهیم.
اینکه معتقد هستیم که  بیان  با  ایران  رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشورهای منطقه توانایی حفظ صلح و امنیت در منطقه را دارند، 
اظهار داشت: ما حضور نیروهای خارجی در منطقه را تهدید صلح 
و ثبات منطقه می دانیم و باور داریم که نیروهای خارجی نظامی 
امروز به یک تهدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تهدیدی 

برای امنیت انرژی در منطقه شده اند.
امیر عبداللهیان تاکید کرد: هم اکنون تعداد زیادی از شناورهای 
بدون سرنشین متعلق به کشورهای خارج در آب های خلیج فارس 
و درمان عمان در حال تردد هستند و مشکالت امنیتی منطقه 

را مضاعف کرده اند.
این  در  نیز  عمان  سلطنت  خارجه  وزیر  البوسعیدی  بدر  السید 
مسائل  از  بسیاری  امروز  نشست  در  ما  گفت:  خبری  نشست 
توافق  اجرای  و در خصوص  داریم  قرار  بررسی  را مورد  دوجانبه 
های قبلی و نیز توافقی که در جریان سفر آقای رییسی به عمان 
پیگیری  را  توافقات  این  اجرای  و  کردیم  گو  و  گفت  شد،  انجام 
خواهیم کرد. وی افزود: سلطنت عمان سیاست حسن همجواری 

را در قبال ایران در پیش گرفته و بر اهمیت آن تاکید دارد.
وزیر خارجه سلطنت عمان تصریح کرد: ما همواره سعی کردیم 
امنیت کشتیرانی و تردد تجاری را فراهم کنیم چراکه به نفع ملت 
های منطقه است. چالش ها و اختالفات زیادی وجود دارد اما تنها 

راه حل آن گفت و گو و راه حل های دیپلماتیک است.
رئیس دستگاه دیپلماسی عمان همچنین هرگونه اعمال تروریستی 
و خشونت بار را محکوم و بر تالش این کشور برای تعامل مثبت 

با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.
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اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،  کشورهای   
و  جدید  جنگنده  یک  ساخت  برای 

مشترک به توافق رسیدند.
از  نقل  به  ایرنا  گزارش خبرگزاری  به 
رویترز، فرانسه، آلمان و اسپانیا درباره 
جدیدی  جنگنده   تولید  طرح  شروع 
موسوم به FCAS، به عنوان بزرگترین 
طرح نظامی اروپا با بودجه ای بیش از 

۱۰۰ میلیارد یورو به توافق رسیدند.
این  اعالم  ضمن  آلمان  دفاع  وزارت 
خبر در بیانیه ای اعالم کرد : مذاکرات 
صنعتی  شرکت های  بین  فشرده 
کشورهای مذکور به پایان رسیده است 
و سه کشور برای شروع پروژه به توافق 

رسیدند.

آورده  آلمان  دفاع  وزارت  بیانیه  در 
شده است که این توافق در باالترین 
فرانسه  سرپرستی  به  دولتی  سطح 

قرار است انجام شود.
بیانیه ای  نیز در  اسپانیا  وزارت دفاع 
مادرید  که  کرد  اعالم  جداگانه 
پروژه  این  در  یورو  میلیارد   ۲.۵
سرمایه گذاری خواهد کرد که تا سال 
آینده ۵۲۵ میلیون یورو از این مبلغ 

پرداخت می شود.
دفاع  وزیر  المبرشت،  کریستین 
آلمان توافق کشورهای اروپایی برای 

ساخت این جنگنده را یک گام بزرگ 
و نشانه مهم همکاری های سه کشور 

در عرصه نظامی خطاب کرد.

مشترک  نشست  مکرون  گذشته،  ماه 
دلیل  به  را  آلمان  و  فرانسه  وزیران 
مورد طیف  در  برلین  با  نظر  اختالف 
جمله  از  موضوعات  از  ای  گسترده 

پروژه های دفاعی و انرژی لغو کرد.
هر دو طرف در یک سال گذشته تالش 
کردند برای ساخت جنگنده های جدید 

به توافق برسند.

توافق فرانسه، آلمان و اسپانیا برای ساخت جنگنده جدید

سال پنجم - شماره   155 دوشنبه 30  آبان 1401

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140160301022001455
1401/07/27هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر 
حسب  بر  کریم  رباط  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
اراضی و  ثبتی  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
انتقال  تاکید  بر  ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
باباحسینی  زهرا  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی 
 66305 شناسنامه  شماره  به  رمضان  فرزند  افجه 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  تهران  از  صادره 
زمین با بنای احداثی به مساحت 123/39 مترمربع 
از  مفروز  فرعی   903 پالک  از  شده  مجزی  و   مفروز 
قطعه - تفکیکی از 155 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
آغا  خانم  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردیده  محرز  الهیجانی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
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  : 30 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 15 / 9 / 1401

 بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم

آگهی موضوع کد914 مجموعه بخش نامه های ثبتی 
در خصوص عدم دسترسی مالک به مجاورین

ششدانگ پالک 156 اصلی مرسوم به قریه سفیدار 

بخش رباط کریم از طرف آقایان سید حسین و سید 
ابراهیم و سید  اکبر و سید علی اصغر و سید  علی 
عباس و سید اسماعیل و سید احمد شهرتین همگی 
سفیداری در سال 1309 تقاضای ثبت مبنی بر وقف 
اوالد ذکور شده است که چهار قطعه باغ و قلعه خرابه 
از آن مستثنی شده است آگهی های  و اعیانی رعایا 
بدون  نیز  حدود  تحدید  و  منتشر  تحدیدی  و  نوبتی 
برابر  و  است  آمده  بعمل  ابعاد  طول  و  قید مساحت 
 1339/07/12 مورخ   3490 تفکیکی  صورتمجلس 
از آن  از آن به 126 قطعه تفکیک قسمتی  قسمتی 
20805مورخ  تقسیمانه  طبق  و  شده  برداری  نقشه 
1339/10/14 دفتر دو بین متولیان موقوفه تقسیم 
و در اختیار آنها قرار گرفته است و قسمت دیگری 
برابر  که  است  گردیده  تفکیک  قطعه   39 به  آن  از 
1346/01/20به  مورخ   4020 شماره  تقسیمنامه 
است  گردیده  تقسیم  ذکور  اوالد  بین  ترتیب  همان 
و مجددا برابر صورتمجالس تفکیکی متعددی قطعات 
باستناد اسناد  تفکیک که  به قطعات کوچکتر  مذکور 
تقاضای  که حسب  واگذار  متفرقه  اشخاص  به  اجاره 
اسناد  ثبت  قانون  مکرر   104 ماده  اجرای  در  آنها 
اعیانی آنها صادر و تسلیم گردیده است . در ادامه 
تحت  اجاره  سند  بموجب  یارمحمدی  منصور  آقای 
شماره 59776-1401/06/01 دفتر اسناد رسمی 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  کریم  36رباط  شماره 

اعیان به مقدار 6000متر مربع با حدود اربعه:
مشترک  است  دیواری  متر   113/66 شماال:بطول 
با پالک - شرقا:بطول 52/50 متر دیواری است به 
بطول 113/52  جنوبا:   - آتی  اصالحی  گذر14متری 
 25/71 بطول  غربا:   - پالک  به  است  متردیواری 
احداثی  گذر 14متری  به  است  دیواری  و  درب  متر 
آتی- که به صورت چهاردیواری به نشانی: رباط کریم 
، جاده وهن آباد، خروجی سوم، دست راست، کوچه 
اول، دست چپ با بنای احداثی و در تصرف مشارالیه 
میباشد را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
نموده که برابر ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت 
اسناد و امالک میبایست بدوا به مجاورین پالک مرقوم 
های  نامه  بخش  مجموعه  کد914  اجرای  راستای  در 
ثبتی در خصوص تعیین حدود و مساحت مورد تقاضا 

به مجاورین مورد تقاضا  لذا بدینوسیله  اخطار گردد 
)شرکت نیم رخ و شرکت کابرد کار( اخطار می گردد 
چنانچه نسبت به حدود و مساحت مورد تصرفی آقای 
منصور یارمحمدی اعتراضی دارید ظرف مدت 15روز 
تسلیم  را  خود  کتبی  اعتراض  آگهی  انتشار  زمان  از 
غیر  نمائید.در  کریم  رباط  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
اینصورت وفق مقررات سند مالکیت اعیان با حدود 
و مشخصات اخیر الذکر بنام متقاضی صادر و تسلیم 

خواهد شد.
 بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم

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

درخواست  طبق  زاده)مالک(  محمدعلی  سکینه  خانم 
اعالم  مورخ 1401/08/11  وارده 13017  به شماره 
داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 3251 فرعی از 155 
یک  ششدانگ  مالکیت  سند  از  عبارتست  اصلی)که 
به  اول  طبقه  در  واقع  یک  قطعه  آپارتمان   دستگاه 
 381368 چاپی  سریال  با  مربع  متر   66/83 مساحت 
سری الف 94 به نام سکینه محمدعلی زاده ثبت و صادر 
شده است سپس بموجب اسناد رهنی شماره 13257 
مورخ 1394/05/24 و 15611 مورخ 1398/04/04 
دفتر 69تهران در رهن بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم 
قرارگرفته و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا تقاضای 
صدور سند المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
است در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه اصالحی 
ق.ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت آگهی 
یا  بوده  برای خود  تا چنانچه کسی مدعی حقی  میگردد 
اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل 
تسلیم  را  خود  اعتراض  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مالکیت  ارائه اصل سند  یا عدم  و  قانونی  مهلت مقرر 
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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بهروز عطایی: برای پایان دور رفت 
والیبال از تیم ها سوال نشد

سرمربی تیم لبنیات هراز آمل می گوید سازمان لیگ 
والیبال بدون مشورت با تیم ها سه هفته زودتر از موعد، 
پایان نیم فصل لیگ برتر را اعالم کرده است و باید در 

این زمینه جلسه ای برگزار شود.
صدور  با  والیبال  لیگ  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 
ملی  تیم  حضور  به  توجه  با  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
نوجوانان ایران از اول آذر در مسابقات منطقه مرکزی 
مسابقات  در  آذر  دهم  از  تهران  پیکان  تیم  و  آسیا 
قهرمانی باشگاه های جهان در کشور برزیل، هفته دهم 
لیگ برتر مردان پایان دور رفت این رقابت ها محسوب 
سال  مردان  برتر  لیگ  انتقاالت  و  نقل  فصل  می شود. 
۱۴۰۱ آغاز شده است و تا آغاز هفته یازدهم )۲۷ آذر( 

ادامه خواهد داشت.
بهروز عطایی، سرمربی تیم صدرنشین لبنیات هراز آمل 
با ایسنا به تصمیم سازمان لیگ اشاره و  در گفت وگو 
بیان کرد: سوالی از ما نشد که بخواهیم موافق باشیم 
یا نه. فکر می کنم  تصمیمی است که خود فدراسیون 
افتاده  اتفاق  دارد  اساس سیاست هایی که  بر  و  گرفته 
است اما فکر نمی کنم با هیچ باشگاهی مشورت شده 
باشد. او در پاسخ به این سوال که آیا چنین تصمیمی به 
نفع والیبال است، بیان کرد: مسابقات آسیای مرکزی در 
سطح بزرگساالن برگزار می شود اما تیم نوجوانان نماینده 
ایران در این رقابت هاست. به طور کلی در متن قضیه 
نیستم و نمی دانم چه دالیلی دارد اما به نظرم می شد با 
باشگاه ها نشستی را برگزار کرد و برای تصمیمی درست 
اطالعاتی  که  آنجایی  از  رسید.  نهایی  بندی  جمع  به 
بکنم. دقیقی  نظر  اظهار  نمی توانم  ندارم،  موضوع  از 

سرمربی تیم آمل افزود: اینکه سه بازی مانده به پایان 
دور رفت، نیم فصل معرفی شود با چارچوب های لیگ 
برتر تطابق ندارد. فکر می کنم باشگاه ها و سازمان لیگ 
به نشستی ضروری برای تصمیم گیری نهایی نیاز دارند. 
به هر حال درست است که سازمان لیگ این موضوع را 
عنوان کرده است اما شاید تبعاتی داشته باشد که به نفع 
والیبال نباشد. شاید بشود در جلسه ای با حضور نماینده 
باشگاه ها، مربیان و سازمان لیگ تصمیماتی اتخاذ شود 

که کمک کند ادامه لیگ برتر در مسیر بهتری باشد.

رییس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در نشست خبری 
در آستانه شروع رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به 
طرح مواضع خود درباره مسائل مختلف مرتبط با این 

رقابت ها پرداخت.
فدراسیون  رییس  اینفانتینو،  جانی  ایسنا،  گزارش  به 
جهانی فوتبال فیفا در این نشست خبری برگزار شده 
از  را  متعددی  مواضع  قطر  ملی  کنوانسیون  مرکز  در 
جمله در ارتباط با ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکی 
نژادی  جنسیتی،  اختالفات  قطر،  استادیوم های  در 
به  هنگام  بشر  حقوق  نقض  از  انتقادها  قومیتی،  و 
کارگیری کارگران به ویژه کارگران مهاجر برای اجرای 

پروژه های جام جهانی قطر و مسائل دیگر پرداخت.
به  پاسخ  در  مطبوعاتی  کنفرانس  این  در  اینفانتینو 
انتقادها از سیاست اعمال شده از سوی قطر در ممنوع 
محل  استادیوم های  در  الکی  مشروبات  صرف  کردن 
مسابقات جام جهانی گفت:  “فکر نکنم اگر روزی برای 

مدت سه ساعت الکل مصرف نکنید بمیرید.”
بعضا  هم  اروپایی  کشورهای  که  کرد  اشاره  او 
محدودیت های مشابهی در زمینه مصرف نوشیدن های 
قطر  در  و  است  شده  اتخاذ  استادیوم ها  در  الکلی 
از  خارج  در  نوشیدنی ها  این  برای مصرف  مکان هایی 
این تصمیم  او  استادیوم ها در نظر گرفته شده است. 
اجرای  برگزاری  مدیریت  جهت  به  را  قطری  مقامات 
جام  از  فشرده تر  و  کوتاه تر  بار  این  که  مسابقات  این 

جهانی های قبلی برگزار می شوند ضروری دانست.
رییس فیفا خواستار روی آوردن به “تعامل” و “تفاهم”  
برای بهتر برگزار کردن رقابت های جام جهانی شده و 
تصریح کرد: نباید شکاف ایجاد کنید؛ باید اتحاد ایجاد 
کنید؛ باید در جام جهانی نژادپرستی را متوقف کنیم 
شروع  خودمان  با  مدارا  داریم.  سختی  زندگی  همه 
باید تفاهم  نباید تهاجم را گسترش دهیم  می شود و 

را گسرش دهیم.
اینفانتینو توضیح داد: فیفا یک سازمان جهانی است 
متحد  را  همه  فوتبال  باشیم  سیاسی  نمی خواهیم  ما 
طرح  برای  تالش  زمان  در  خواستم  من  می کند. 
برای  جنوبی  کره  و  شمالی  کره  مشترک  نامزدی 
میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۳ زنان به کره شمالی 
بروم که البته میسر نشد ولی اگر الزم باشد سفر من 
به رفع اختالفات دو کشور کمک کند، باز هم به چنین 

سفری خواهم رفت.
چشم های  جهانی  جام  این  امیدوارم  کرد:   اظهار  او 

افراد زیادی را چه در غرب چه شرق باز کند. ما همه 
در یک جهان یکسان زندگی می کنیم که باید در آن 
همدیگر را درک کنیم، با هم کنار بیایم و همدیگر را 
بشناسیم. اگر فکر می کنیم چیزی اشتباه هست باید 
بگوییم و شاید بتوانیم به همه کمک کنیم همدیگر را 

بهتر درک کنند.
آمیز  تبعیض  رویکرد  از  حال  عین  در  اینفانتینو 
افغانی  نپذیرفتن فوتبالیست های  کشورهای غربی در 
به  افغانستان  در  طالبان  آمدن  کار  روی  پی  در  که 
و  شده  برده  بیرون  کشور  این  از  قطر  و  فیفا  کمک 
بودند  دیگر  کشورهای  در  مهاجرت  کسب  دنبال  به 
کشورهای  همه  بین  در  که  کرد  تاکید  و  کرد  انتقاد 
غربی به جز آلبانی هیچ کشوری حاضر به پذیرش این 

فوتبالیست ها نشد.
رییس فیفا ادامه داد: همه تصمیمات این جام جهانی 
را مشترکا قطر و فیفا گرفتند. سرمایه گذاران زیادی 
در جام جهانی قطر سرمایه گذاری کردند چون به فیفا 
اعتقاد و به قطر اعتماد دارند. این غم انگیز است که 
به جای فوتبال روی مسائل دیگر تمرکز کنیم. اگر به 
بازیکن ها و مربی ها  از  انتقاد  با  انتقاد دارید  مساله ای 

من  نکنید.  وارد  فشار  آن ها  روی  قطر  از  انتقاد  با  و 
لذت  جهانی  جام  از  مردم  بگذارید  و  هستم  مسئول 
ببرند. آیا می خواهید همواره تفرقه بندازید، بین مردم 
اختالف بندازید چون ظاهر و زبان آن ها با شما فرق 
می کند. ما از حقوق بشر دفاع می کنیم. تالش نکنید 
تف  هم  صورت  به  و  بیندازید  اختالف  انسان ها  بین 

نکنید به ما کمک کنید با این شکاف ها مقابله کنیم.
از فوتبال به نفع  این که درست نیست  با گفتن  وی 
مسائل دیگر استفاده ابزاری و سوءاستفاده شود گفت: 
جمله  از  کنیم  استقبال  قطر  در  همه  از  باید  “ما 
مشکالتی  اروپا  در  هم  خودمان  ما  همجنس بازها. 
را  خودمان  تجربه  باید  می کنیم.  فراموش  که  داریم 
هم ببینیم و ببینیم که چه پروسه ای را طی کردیم و 
این پروسه را طی کنیم و تعامل کنیم. تحریک کردن 

اشتباه است.
اینفانتیو در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره وضعیت 
نیست  ایران خوب  وضعیت  که  این  به  اشاره  با  ایران 
مردم  همه  که  است  این  معنی  به  این  آیا  اما  گفت: 
زمان  در  و  گذشته  در  من  خیر.  هستند؟  بد  ایران 
ریاست جمهوری حسن روحانی چند بار برای پیگیری 

مساله حضور زنان در استادیوم ها به ایران سفر کردم. 
ما سازمان ملل و پلیس جهانی و  سربازان کاله آبی 
باید  ما  و  است  فوتبال  توپ  ما  سالح  تنها  نیستیم. 
چند  ما  تالش های  خاطر  به  امیدواریم  کنیم.  تعامل 
هزار تا کارگر دیگر در قطر و چند هزار تا زن دیگر در 

ایران خوشحال شده باشند.
او هم چنین در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر درباره 
اجازه  ایران  به  این که چرا  و  ایران  به  مربوط  مسائل 
داده شده در جام جهانی بازی کند و ایران را از جام 
جهانی کنار نگذاشته اند؟ گفت:  “مگر دو حکومت و دو 
ایدئولوژی قرار است در جام جهانی با هم بازی کنن؟ 
بازی بین دو تیم فوتبال است. اگر شما جنگ جهانی 
می خواهید بروید جنگ جهانی اما این یک تورنمنت 
فوتبال است. آیا در ایران همه ۸۰ میلیون مردم ایران 
بد هستند؟  شاید خیلی مسائل بد در ایران باشد اما 
همه که در ایران بد نیستند. آیا همه ۶۰ میلیون مردم 
انگلیس بد هستند؟ نیستند. آیا به خاطر وجود چند 
فرد بد در یک مردم، باید همه آن ها را تحریم کنیم. نه 
چون ما می خواهیم به رفع اختالفات کمک کنیم و به 
غیر از ما هیچ کس دیگری این کار را در دنیا نمی کند.

مواضع اینفانتینو درباره ایران در نشست 
خبری پیش از افتتاحیه جام جهانی

سرمربی تیم ملی بسکتبال می گوید 
به  صعود  برای  تیمش  شرایط 
هنوز  اما  شده  مساعدتر  جام جهانی 
اطمینانی به آن نیست ضمن اینکه 
باید به گونه ای پیش رفت که وابسته 

به قزاق ها و نتایج آنها نباشیم.
پرونده  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جهانی  جام  انتخابی  پنجم  پنجره 
که  بسته شد  در حالی   F گروه  در 
تیم ملی بسکتبال ایران با صعود یک 
قرار  گروه  این  سوم  رده  در  پله ای 

گرفت.
ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار 
چین  مقابل  پنجره  این  نخست 
برِد  لطف  به  اما  خوردند  شکست 
فنی برابر استرالیا و از طرفی شکست 
پنجره  این  دیدار  دو  هر  در  قزاق ها 
چهارم  رده  از  استرالیا  و  ژاپن  برابر 
باالتر رفتند و اینگونه موقعیت خود 
نهایت  در  و  ششم  پنجره  برای  را 
مساعدتر  جهانی  سهمیه  کسب 

کردند.
ملی  تیم  کار  همچنان  که  البته 
بسکتبال برای دستیابی به این مهم 
دیدار  دو  هر  امتیاز  و  است  سخت 
پنجره پایانی برابر ژاپن و چین تعیین 
البته نتیجه دیدارهای  کننده است. 
در  می تواند  حکم  که  قزاقستان 
سرنوشت بسکتبال کشورمان تعیین 
کننده باشد اگرچه سرمربی تیم ملی 
تاکید دارد به گونه ای تیمش را در 
می کند  هدایت  رو  پیش  دیدارهای 
عملکردش  و  قزاقستان  به  وابسته 

نباشد.
در  ایران  سرمربی  ارمغانی  سعید 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درست 
به  سفر  از  استرالیا  امتناع  که  است 
ایران و باخت فنی که برای این تیم 
را  بدون دردسر  برد  لحاظ شد یک 
اما  اضافه کرد  ایران  تیم  به کارنامه 
کمک  هم  قزاقستان  برابر  ژاپن  برد 
کرد تا بتوانیم با یک پیروزی بیشتر 
قرار  رده سوم  در  قزاق ها  به  نسبت 

پنجره  این  از  پیش  تا  آنها  بگیریم. 
در رده ای باالتر از ایران قرار داشتند 
صاحب  هم  پنجره  این  در  اگر  و 
خوبی  شرایط  می شدند،  پیروزی 
اما  داد:  ادامه  نبود.وی  ایران  برای 
پنجره  دیدارهای  در  که  اتفاقاتی  با 
تیم  برای  شرایط  خورد،  رقم  پنجم 
مساعدتر  حدی  تا  بسکتبال  ملی 
شد اگرچه هنوز اطمینانی نسبت به 
کسب سهمیه نیست. ما باید از هر 
امتیاز کامل  پایانی  دو دیدار پنجره 
به دست بیاوریم تا بدون هیچ حرف 

و حدیثی صاحب سهمیه شویم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با اشاره 
یک  با  که  قزاقستان  وضعیت  به 
در  ایران  از  کمتر  امتیاز  یک  و  برد 
چهارم  )رده  دارد  قرار  پنجم  رده 
واسطه  به  ژاپن است که  اختیار  در 
جهانی  جام  به  صعودش  میزبانی 
قطعی است(، یادآور شد: عملکرد و 
در  قزاق ها هم  باخت  و  برد  در کل 
پنجره ششم می تواند روی سرنوشت 
در  ما  اگر  باشد  داشته  تاثیر  ایران 
یکی از دو دیدار خود یا هر دو دیدار 
امتیازی را از دست بدهیم اما نباید 
اجازه دهیم کار به اینجا کشید شود. 
در کل باید به گونه ای پیش برویم که 
وابسته به قزاق ها و نتایج آنها نباشیم. 

روی تالش خودمان و نتایجی که از 
دیدارهایمان کسب می کنیم، تمرکز 

داشته باشیم.
ارمغانی با یادآوری اینکه ژاپن و چین 
حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در 
جهانی  جام  انتخابی  ششم  پنجره 
ماه های  طی  کرد:  تصریح  هستند، 
اخیر دو بازی خوب با ژاپن داشتیم و 
همین مسئله ما رو نسبت به کسب 
پنجره  در  تیم  این  مقابل  نتیجه 
پایانی خیلی امیدوار کرده است. در 
درست  داریم،  امید  هم  چین  مورد 
تیم  این  برابر  تهران  در  که  است 
خیلی  بازیکنان  عملکرد  اما  باختیم 
ملی  دقایق  از  خیلی  در  بود.  خوب 
چینی ها  با  نزدیک  رقابتی  پوشان 
آنها در دقایق  اما دو شوت  داشتند 
گرفت.  ما  از  را  برنده  برِگ  پایانی 
بنابراین باید به گونه ای پیش برویم 
که این اتفاقات در دیدار برگشت به 

شکل دیگری رقم بخورد.
ملی  تیم  نتایج  به  اشاره ای هم  وی 
انتخابی  پنجم  پنجره  در  بسکتبال 
جام جهانی داشت و گفت: قزاق ها با 
۵۰ و ۲۰ اختالف امتیاز به استرالیا و 
ژاپن باختند. آنها در پنجره ششم کار 
سختی مقابل استرالیا و چین دارند 
اما ما در تیم ایران نباید کوچک ترین 

توجهی به این مسئله داشته باشیم. 
نتایج  و  دیدارها  روی  فقط  باید 

خودمان متمرکز باشیم.
با  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
برابر  تیمش  باختی که  یادآوری دو 
همین  و  شد  متحمل  قزاقستان 
پیچیده  صعود  برای  را  کار  مسئله 
من  که  رفت  بازی  در  گفت:  کرد، 
نداشتم، در  بر عهده  را  تیم  هدایت 
قزاق ها یک  واقعاً  برگشت هم  بازی 
روز استثنایی را برای خود پشت سر 
از  از دیدارهای  گذاشتند. در خیلی 
پیش  غیرقابل  اتفاقات  دست  این 
بینی افتاده است اما این دو بازی و 
نتایجش روی سرنوشت ما تاثیرگذار 
دو  هر  در  پیروزی  با  امیدوارم  بود. 
دیدار پنجره ششم، این عقب ماندگی 
جبران شود.ارمغانی گفت که احتماالً 
نیمه بهمن ماه به ایران باز می گردد 
تا مجدد اردوهای تیم ملی بسکتبال 
ششم  پنجره  در  حضور  برای  را 
دهد.  تشکیل  جهانی  جام  انتخابی 
وی گفت: در مجارستان هم پیگیر 
لیگ برتر ایران هستم اما قطعاً کمی 
زودتر به ایران باز می گردم تا دو سه 
از نزدیک تماشا  از لیگ را  هفته ای 
از  دقیق تری  ارزیابی  بتوانم  و  کنم 

بازیکنان داشته باشیم.

ارمغانی: بسکتبال برای جهانی شدن نباید وابسته به 
قزاقستان باشد

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضایت 
از شرایط تیم ملی فوتبال در آستانه 
برگزاری اولین دیدار در جام جهانی 
قطر گفت: بیشتر از دوره های گذشته 

به صعود تیم ملی امیدوار هستیم.
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از 
امروز در حالی با دیدار قطر و اکوادور 
آغاز  رسمی  طور  به  اول  گروه  در 
می شود که این دوره برای نخستین 
بار در یکی از کشورهای خاور میانه 

برگزار می شود.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان  
کشور  عالی رتبه  مدیران  دعوت  به 
قطر برای حضور در مراسم افتتاحیه 
ضمن  تا  کرد  سفر  قطر  کشور  به 
این مراسم به اردوی تیم  حضور در 
ملی ایران نیز رفته و با ملی پوشان 

دیدار کند.
دوشنبه  فردا  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
خود  گروهی  مرحله  بازی  نخستین 
و  می کند  برگزار  انگلستان  مقابل  را 
حمید سجادی تصمیم دارد این بازی 

را از نزدیک تماشا کند.
دالیل  مورد  در  سجادی  حمید 
حضورش در قطر گفت: برای حضور 
در کنار تیم به قطر آمده ام تا بتوانم 
در مراسم افتتاحیه نیز حضور داشته 
رئیس  عنوان  به  رئیسی  آقای  باشم. 
جمهور به مراسم دعوت شده بودند 
ایشان به  نماینده  به عنوان  بنده  اما 

قطر می روم.

کرد:  تاکید  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جمهوری  دولت  نماینده  عنوان  به 
و  هستیم  مراسم  در  ایران  اسالمی 
نتیجه  بتوانیم  که  امیدوارم  خیلی 

بگیریم.
او درباره شرایط تیم ملی ایران تصریح 
کرد: این دوره از جام جهانی نه تنها 
به صعود تیم ملی ایران امیدوارم بلکه 
برای کیفیت باالی تیم ملی امیدوار 
قبلی  دوره های  با  دوره  این  هستم. 
فصل  میانه  در  چون  است  متفاوت 

باشگاهی برگزار می شود. به هر حال 
تیم  دو  دارد.  وجود  سختی  شرایط 
ملی عربستان و قطر شرایط متفاوتی 
داشتند چون زودتر لیگ های خود را 
توانستند تعطیل کنند اما بقیه تیم ها 
زمان  نتوانستند  و  داشتند  لژیونر 

زیادی کنار هم داشته باشیم.
تیم  سازی  آماده  روند  درباره  او 
بازی  اولین  کرد:  تصریح  ایران  ملی 
سپس  کرد.  لغو  کانادا  را  تدارکاتی 
ادامه  در  و  کردیم  بازی  الجزایر  با 

اردوی اتریش را داشتیم که با سنگال 
و اروگوئه بازی کردیم. در پایان هم 
با نیکاراگوئه و تونس بازی تمرینی و 

دوستانه داشتیم.
در  توانمان  نهایت  از  سجادی گفت: 
این زمینه استفاده کردیم تا تکلیفی 
ساعت  چند  من  نماند.  زمین  روی 
پیش آخرین گزارش از تیم ملی ایران 
گرفتم گه حکایت از نظم و انضباط 
تیم  اعضای  بودم  مصدومیت  بدون 

بوده است.

سجادی: بیشتر از همیشه به صعود تیم ملی 
فوتبال ایران امیدوار هستیم

خبر

فان خال: این تیم هلند از تیم ۲۰۱۴ 
هم بهتر است

لوییس فان خال گفت انتظار زیادی از تیمش دارد و 
پیشرفت زیادی در این تیم می بیند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی استار، لوییس فان 
خال، سرمربی تیم ملی هلند پیش از دیدار تیمش 
برابر سنگال که فردا دوشنبه برگزار می شود گفت: 
بازی اول همیشه خیلی مهم است و ما این موضوع 
کیفیت  و  آفریقاست  قهرمان  سنگال  می دانیم.  را 
زیادی دارد و به همین خاطر دیدار دشواری پیش رو 
داریم. حضور ممفیس دپای در دیدار با سنگال دور 
از انتظار است و چیزی که می توانم با قاطعیت بگویم 
این است که او در بین ۱۱ نفر اول بازی نیست. البته 
از نبود مانه نیز آگاه هستیم. من زمانی که سرمربی 
یونایتد بودم، سادیو مانه را که در ساوتهمپتون بود 

می خواستم.
زیادی  انتظار  ادامه صحبت هایش گفت: من  او در 
از این تیم هلند دارم. این تیم هلند از تیم ۲۰۱۴ 
که در نهایت سوم شد خیلی بهتر است و کیفیت 
بیش تری دارد و طبیعی است که انتظارم نیز از این 
تورنمنت  برای موفقیت در یک  باشد.  تیم بیش تر 
عالوه بر مسائل تاکتیکی و تکنیکی به شانس هم 
نیاز دارید. در کل از االن نمی شود درباره موفقیت 
تمام حواس  باید  و  تورنمنت صحبت کرد  در یک 
بازیکنانم  کیفیت  باشد.  فردا  دیدار  به  معطوف  ما 
می بینم.  آن ها  در چشم  را  اشتیاق  من  و  باالست 
این تیم همان طور که گفتم من را یاد تیم ۲۰۱۴ 
پیشرفت  خیلی  کیفی  بعد  از  بهتر.  ولی  می اندازد 

کردیم و بهتر از آن تیم هستیم.
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روز پنجم از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 
با یک نشان برنز دیگر برای تیم ملی کشورمان 
به پایان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، بیست 
و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی 
جهان پنجشنبه ۲۶ آبان ماه در روز چهارم با 
حضور دو نماینده کشورمان پیگیری شد که 
تیم ملی کشورمان توسط سجاد مردانی موفق 

به کسب مدال برنز شد
سرگروه تیم ملی کشورمان که ۹ سال قبل 
در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ مکزیک و در شهر 
»پائوبال« موفق به کسب مدال نقره شده بود، 
را  برنز  مدال  »گواداالخارا«  شهر  در  بار  این 
کیلوگرم   +۸۷ وزن  در  کرد.مردانی  تصاحب 
دور نخست برابر »آلوارز« از ونزوئال با نتیجه 

۲ بر یک به برتری رسید. وی در این دیدار 
راند اول را ۳ بر صفر به سود خود خاتمه داد، 
راند دوم این حریف بود که ۷بر۶ به پیروزی 
دست یافت. اما مردانی در راند سوم ۴ بر یک 
در  وی  شد.  خارج  مبارزه  میدان  ای  پیروز 
مبارزه دوم »آندری هابار« اکراین را با نتایج 
و  برداشت  رو  پیش  از  یک  بر   ۴ و   ۲ بر   ۳
با »آن«  پیکار  در  و  نهایی  مریک هشتم  در 
از گامبیا دو بر صفر )۳ بر یک و ۴ بر یک( 
صاحب برتری شد و راهی مرحله نیمه نهایی 
این  در  کشورمان  وزن  سنگین  شد.نماینده 
مرحله »کارلوس سانورس« ازمکزیک دارنده 
مدال نقره دوره قبل و رنکینگ ۵ دنیا را پیش 
 ۳ مردانی  را  مبارزه  این  اول  راند  داشت.  رو 

دو  دوم  راند  در  داد.  خاتمه  سود  به  یک  بر 
تکواندوکار به تساوی ۳ بر ۳ رضایت دادند و 
در پایان راند سوم بازهم تساوی ۲ بر ۲ روی 
تابلو ثبت شد که داوران در هر دو راند با وجود 
عملکرد فنی و ضربات بیشتر مردانی، رأی به 
پیروزی رقیب مکزیکی که از سوی تماشاگران 
تیم  تا سرگروه  دادند  می شد،  سالن حمایت 
ملی کشورمان علی رغم شایستگی از رسیدن 

به دیدار نهایی باز بماند.
دور  کیلوگرم   +۷۳ وزن  در  خدابنده  اکرم 
نخست باید با نماینده کنیا مبارزه می کرد که 
به دلیل حذف در وزنکشی، خدابنده راهی دور 
دوم شد و در این مرحله مقابل »لورنا براندل« 
بر   ۲ جهان  اول  رنکینگ  دارنده  و  آلمان  از 

از دور  بازنده و  بر یک(  بر ۴ و ۳  صفر )۱۰ 
رقابتها کنار رفت.

 -۶۸ وزن  در  کلهر  رضا  مردانی،  از  پیش 
 -۸۰ وزن  در  برخورداری  مهران  و  کیلوگرم 
را  برنز  مدال   ۲ توانستند  آقایان  کیلوگرم 
تصاحب کنند. ابوالفضل عباسی در وزن ۸۷- 
کیلوگرم، غزل سلطانی در وزن ۴۹- کیلوگرم، 
و  کیلوگرم   -۶۲ وزن  در  میرنواللهی  نرگس 
برابر  زینب اسماعیلی در وزن ۶۷- کیلوگرم 

رقبا شکست خوردند.
این دوره از مسابقات که با حضور تکواندوکاران 
»گواداالخاری«  شهر  در  جهان  کشور   ۱۲۰
مکزیک جریان دارد، یکشنبه ۲۹ آبان ماه به 

پایان خواهد رسید.

سجاد مردانی سومین مدال برنز تیم ملی تکواندو ایران را کسب کرد



هنری
اخبار

خزاعی : اکران جام جهانی در سینماها 
منتفی است

پیگیری های صورت  روند  تشریح  سینمایی ضمن  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد 
با  برنامه  این  کرد  تأکید  سینماها،  در  جام جهانی  بازی های  نمایش  برای  گرفته 

شرایط موجود منتفی است.
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در حاشیه آغاز به کار سینما »مهر شاهد« 
وضعیت  آخرین  درباره  مهر  خبرنگار  به  پاسخ  در  خبرنگاران  در جمع  با حضور 
از  داد:  توضیح  بازی های جام جهانی در سینماهای کشور  اکران  برای  پیگیری ها 
حدود یک ماه پیش پیگیری هایی را انجام دادیم تا بتوانیم مسابقات جام جهانی 
را هم  اولیه  موافقت های  اکران کنیم.  به صورت همزمان در سینماهای کشور  را 
گرفتیم و در شورای فرهنگ عمومی هم این برنامه مصوب شد. در کمیته فرهنگی 
و  وزارت کشور  با  اخیر  نامه نگاری  در  اما  قطر هم مصوب شد،  بازی های  هنری 
مستند به بررسی های صورت گرفته، تصمیم گیری در این زمینه به شورای تأمین 

استان واگذار شد.
بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با  می تواند  استانی  هر  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
استان، در این زمینه تصمیم گیری کند و مجوز نمایش بازی های جام جهانی در 
اختیارات  از  زمینه  این  در  تصمیم گیری  اینگونه  بدهد.  را  استان  آن  سینماهای 
سازمان سینمایی خارج شده است و استانداری ها باید در این زمینه تصمیم گیری 
مشغول  و  شده  ابالغ  هم  استان ها  ارشاد  کل  مدیران  به  مربوط  نامه های  کنند. 
پیگیری هستند تا در استان هایی که شرایط فراهم است، بازی های جام جهانی در 
سینماها اکران شود. اگر شورای تأمین هر استان با این برنامه مخالفت کند، این 

بازی ها روی پرده نخواهد رفت.
رئیس سازمان سینمایی در عین حال گفت: از آنجایی که از همین روز )دوشنبه 
آخرین  به  توجه  با  و  می شود  آغاز  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازی های  آبان(   ۳۰
پیگیری هایی که دوستان ما داشته اند، بازی های جام جهانی به صورت عمومی در 

سینماهای سراسر کشور اکرانی نخواهند داشت.
اختصاص  وضعیت  آخرین  درباره  مهر  خبرنگار  سوال  دیگر  به  پاسخ  در  خزاعی 
توافقی  طبق  گفت:  هم  اکران  حال  در  فیلم های  به  رایگان  تلویزیونی  تیزرهای 
که در حاشیه شورایعالی سینما با آقای جبلی در این زمینه داشتیم، جمع بندی 
به این صورت شده است که برای فیلم هایی که راهی اکران می شوند، سهمیه ای 
برای تبلیغ تلویزیونی درنظر گرفته شود. سهمیه پنج فیلمی که نامشان اعالم شده 
بود، در حال حاضر اعطا شده است و تبلیغ آن ها از تلویزیون در حال پخش است. 
یکی دو فیلم باقی مانده اند که خودشان هنوز پیگیری نکرده اند ولی سهمیه آن ها 
اختصاص پیدا کرده است. بنابر آنچه اطالع داریم بالغ بر ۲۰۰ نوبت پخش تیزر 
از فیلم ها ۴۰۰ و ۳۰۰  این فیلم ها اعطا شده است. برخی  از  رایگان به هر یک 
نوبت پخش هم داشته اند. این سهمیه ها به تناسب آثار برای آن ها در نظر گرفته 

شده است.
وی افزود: امیدواریم تعاملی که میان سازمان سینمایی و صداوسیما شکل گرفته 
نیاز به حمایت دارد، به خصوص در  ادامه پیدا کند. قطعاً سینما  است، همچنان 
این شرایط که تبلیغات حرف اول را برای حمایت از فیلم ها می زند. اطالع رسانی 
این  بیاورد. قول هایی در  درست می تواند فضای جدیدی را در سینماها به وجود 
زمینه داده شده است تا بتوانیم درباره خدمات متقابل میان ما و تلویزیون اقداماتی 

داشته باشیم.
خزاعی درباره وضعیت فیلم های متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر و احتمال 
قهر سینماگران با این رویداد هم تأکید کرد: من چنین احساسی را در سینماگران 
در سال  سازمان سینمایی  برنامه های  و  رویدادها  نمی بینم. همه  فجر  به  نسبت 
جاری به صورت باشکوه برگزار خواهد شد. ما هیچ برنامه ای را نه محدود کرده ایم و 
نه تعطیل خواهیم کرد. جشنواره فیلم کوتاه برگزار شد و جشنواره سینماحقیقت 
هم برگزار می شود. جشنواره فجر هم در زمان مقرر برگزار خواهد شد. آن هایی 
حضور  رویداد  این  در  حتماً  دارند،  دوست  را  خود  سینمای  ملی  جشنواره  که 
خواهد داشت و تا این لحظه هم شاهد استقبال خوب فیلمسازان از جشنواره فجر 
بوده ایم. همزمان با اتمام مهلت ارسال، آمار مربوط به آثار از سوی دبیرخانه فجر 

اعالم خواهد شد.
آیین »مهر سینما« و کیفیت استقبال  برگزاری  رئیس سازمان سینمایی درباره 
این حرکتی  برگزار شد.  باشکوه  بسیار  استان ها  در  رویداد  این  آن هم گفت:  از 
اولین بار در سازمان سینمایی طراحی و اجرا شد. تقدیرو  بی سابقه بود که برای 
تشکر از هنرمندان شهرستانی باید جزئی از برنامه های سازمان سینمایی می بود 
که ما سال ها از آن غافل بودیم. »مهر سینما« رویکرد جدیدی در راستای نگاه 
ویژه به ظرفیت های استانی در سینمای ایران بود. در هر استانی هم که رفتیم، 
از  را  استقبالی  انتظار چنین  به شخصه  و  می کردند  مشارکت  به خوبی  هنرمندان 

این رویداد نداشتم.
خزاعی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعامل سازمان سینمایی با قوه قضاییه در 
زمینه حوادث اخیر هم گفت: در زمینه تعامل با قوه قضاییه و پیرامون حوادث 
برگزار شد که در همان جلسه درخواست شد کارگروهی  اخیر جلسه مشترکی 
برای پیگیری مسائل هنرمندان شکل بگیرد. نماینده سازمان سینمایی، نماینده 
قوه قضاییه و نماینده خانه سینما در همین راستا جلساتی را آغاز کرده اند و در حال 
بررسی هستند. مشکالت مربوط به برخی افراد که حتی ما آن ها را نمی شناختیم 
اما نامشان در فهرستی گردآوری شده و مربوط به فعالین شهرستان ها بودند، مورد 

بررسی قرار گرفت و مشکالت برخی از آن ها هم مرتفع شد.

عضو هیات انتخاب متون بخش صحنه ای جشنواره فجر مطرح کرد:

کیفیت باالی آثار متقاضی تئاتر فجر 
شرایط انتخاب را سخت کرد

 عضو هیات انتخاب متون بخش صحنه ای جشنواره فجر؛ کیفیت باالی متون بخش 
صحنه ای جشنواره چهل و یکم را از چالش های هیات بازخوان برای انتخاب آثار راه 

یافته به مرحله بعد عنوان کرد.
به گزارش ایرنا؛ چندی پیش بخش مسابقه بزرگ صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر نمایشنامه های راه یافته خود را معرفی کرد. بازخوانی و انتخاب این آثار را شهرام 
کرمی، سید حسین فدایی حسین و اعظم بروجردی عهده دار بودند که در نهایت ۷۳ 

اثر را به مرحله بعدی این بخش معرفی کردند.
این بخش  نمایشنامه های  انتخاب  اعضای هیئت  از  به عنوان یکی  بروجردی  اعظم 
گفت:  نمایشی  گروه های  و  نمایشنامه نویسان  خوب  استقبال  از  خرسندی  ابراز  با 
»دبیرخانه جشنواره حدود ۶۰۰ اثر را به منظور خوانش برای ما ارسال کرد تا طبق 

زمانبندی مشخص ارزیابی و نتایج را اعالم کنیم.«
او افزود: »از مجموع این آثار به دلیل کیفیت باال و رقابت نزدیک ما بیش از آمار اعالمی 
کنونی را جهت شرکت در مرحله بعدی جشنواره معرفی کردیم اما محدودیت های 
کمی جشنواره ما را مجبور به غربال مجدد و انتخاب بهترین بهترین ها از میان آن ها 

کرد. در ادامه ۷۳ اثر را برای اعالم نهایی انتخاب و معرفی کردیم.«

نمایشی  هنرهای  اداره  مدیرکل   
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تئاتِر  هنری  ظرفیت  است:  معتقد 
شهرستان های استان تهران، از خود 
باید  که  است  بیشتر  هم  پایتخت 
هنرهای  توسعه  برای  توان،  این  از 
این اساس  بر  نمایشی، بهره گرفت. 
برگزاری جشنواره تئاتر استانی یکی 
ظرفیت  این  تجلی  راهکارهای  از 

نهفته می داند.
تئاتر  جشنواره  بیست وهفتمین   
امیرحسین  دبیری  به  تهران  استان 
شفیعی، با میزبانی از ۱۸ اثر نمایشی 
در سه بخش رقابقی مسابقه؛ ایثار و 
آثار ویژه سردار سپهبد شهید حاج 
تئاتر  پردیس  در   سلیمانی  قاسم 

تهران آغاز به کار خواهد کرد.
استان  شهرستان های  تئاتر  رشد 

تهران نیازمند حمایت است
هنرهای  مدیرکل  نظری،  کاظم 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی 
برگزاری  ضرورت  درباره  اسالمی، 
تهران  استان  تئاتر  جشنواره 
استان  تئاتر  جشنواره  گفت: 
به  مختص  هنری  رویدادی  تهران، 
استان  شهرستان های  هنرمندان 
این  در  ظرفیت هایی  و  است  تهران 
از  شاید  که  دارد  وجود  شهرستان  
تهران هم فراتر باشد. بنابراین هرچه 
تهران،  استان  شهرستان های  در 
ظرفیت ها  و  امکانات  از  بهره برداری 
تئاتر کمک  توسعه  به  یابد،  افزایش 

می شود.
وی ادامه داد: در کنار کارنامه پُربار 
استان  نمایشی  هنرهای  انجمن 
نیز  کاستی هایی  و  نقص ها  تهران؛ 
باید  اما  دارد  وجود  انجمن  این  در 
بخشی  که  کرد  اشاره  نکته  این  به 

از ضعف ها به افراد مربوط نمی شود 
لجستیکی  و  مالی  مباحث  به  بلکه 
اصالح  زمان  مرور  با  که  برمی گردد 
ما  انتظار  اگرچه  می شود. همچنین 
استان  نمایشی  هنرهای  انجمن  از 
و  است  حد  این  از  بیش  تهران 
از  که  هست  امکان  باز  می گوییم 
)هم  نمایشی  هنرهای  ظرفیت های 
اجرایی(  فضاهای  و  هنرمندان 
استان  تابعه  شهرهای  و  شهرستان 
است  الزم  اما  شود  استفاده  تهران 
یک سری حمایت ها در راستای رشد 
تهران  استان  شهرستان های  تئاتر 

انجام شود.
تئاتر  اقتصاد  تقویت  لزوم 

شهرستان ها
اقتصاد  تقویت  بر  تاکید  با  نظری 
وقتی  گفت:  شهرستان ها،  تئاتر 
فرهنگی  و  اقتصادی  و  رزق  مسائل 
به  نیازی  دیگر  شود،  رفع  هنرمند 
استان  مرکز  و  تهران  به  مهاجرت 
شهریار،  مثال  برای  بود.  نخواهد 
شهر نسبتاً بزرگی است و گروه های 
نمایشی زیادی دارد و کارگردان های 
تئاتری دارد که ساکن آنجا هستند 
در  نمایشی  فعالیت  بستر  چرا  اما 
همان  در  افراد  این  تا  نیست  آنجا 
اجرای  و  هنری  تولیدات  به  شهر 
این  دلیل  تنها  بپردازند؟  آثارشان 
است که تمرکز امکانات در تهران به 

وجود آمده و فرد مجبور به مهاجرت 
به تهران شده است و شهر خود را 

رها کرده است.«
درباره  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
حمایت از هنرمندان شهرستان های 
به  لحظه  این  تا  داد:  توضیح  استان 
فشارهای  و  مالی  مشکالت  دلیل 
نتوانسته ایم  خاصی  کار  اقتصادی 
حمایتی  بسته  و  دهیم  انجام 
هستیم  درصدد  ولی  باشیم  داشته 
در  هنرمندانش  که  تهران  همچون 
حمایتی  بسته های  از  استفاده  حال 
شهرستان ها  برای  بتوانیم  هستند، 
نیز  تهران  استان  شهرهای  به ویژه 

این امکان را فراهم کنیم.

ظرفیت تئاتر شهرستان های تهران، 
از پایتخت بیشتر است

گزارش

جشنواره فیلم مدرسه رویداد 
استعدادیابی است

گفت:  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس   
هنرمند در جامعه امروزی کسی است که حرف ها و دریافت های 
خود را از واقعیت های جامعه و حقیقت هایی که پشت سر آن 

است، برای افراد ارائه کند.
به نقل  از دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم مدرسه، امیرحسین 
آموزی  دانش  کوتاه  فیلم  جشنواره  هشتمین  دبیر  اخوین 
مدرسه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در مرکز همایش 
های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: خدارا 
در  جشنواره  از  دوره  این  اختتامیه  مراسم  در  هستیم  شاکر 
یک  فقط  رویداد  این  هستیم.  دانش آموزان  نفره   ۷۰۰ جمع 
جشنواره نیست، بلکه یک رویداد استعدایابی است که دانش 
آموزان برگزیده از کل کشور شناسایی می شوند. دانش آموزان 
بالندگی  تا به نقطه  در کارگاه های مختلفی توانمند می شوند 

برسند.
وی افزود: برگزیدگان این جشنواره از دل مدارس استعدادهای 
درخشان انتخاب شده است. سازمان ملی پرورش استعدادهای 
بسیار زحمت کشید همچنین شبکه  کار  این  برای  درخشان 
امید در این سال ها همواره همراه جشنواره بود. حوزه هنری، 
آن  راس  در  و  دانش آموزی  های  تشکل  و  تهران  شهرداری 

سازمان هالل احمر از حامیان برگزاری این جشنواره بودند.
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  یاوری  الهام 
اظهار  مراسم  این  در  نیز  استعدادهای درخشان  پرورش  ملی 
و  که حرف ها  است  امروزی کسی  جامعه  در  هنرمند  داشت: 
دریافت های خود را از واقعیت های جامعه و حقیقت هایی که 

در پشت سر آن است برای افراد ارائه کند.
اثر هنر سه گانه ای  تولید  توانایی  نقد و  افزود: فهم هنر،  وی 
بودن  کنارهم  که  است  آن  دنبال  به  جشنواره  این  که  است 

دانش آموزان به تحقق این موضوعات کمک می کند.
از فعالیت  یاوری گفت: در دو محور خودباوری و گزارشگری 
را  سمپاد  مسابقات  مدارس  هنری  و  فرهنگی  علمی،  های 
اثر شایسته  اثر به دبیرخانه واصل شد و ۵  داشتیم که ۷۰۰ 

تقدیر شناخته شده است.
علی جانباز رئیس حوزه هنری نیز در این مراسم به دیدار رهبر 
معظم انقالب با دانش آموزان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم 
انقالب در این دیدار دو اتقاق مهم معطوف به نگاه نوجوان را 
مطرح می کنند. ایشان می فرمایند »در این شرایط آنکه تولید 

محتوا و تولید روایت می کند شما نوجوانان هستید«
وی افزود: رهبر معظم انقالب می فرمایند »مسئولیتی به دانش 
آموزان سپرده شده است که در این شرایط که دنیا در آستانه 
نظام نوین جهانی است شما راوی و روایت گر این نظم باشید« 
لذا از شما دانش آموزان درخواست دارم تولیدکننده و روایت 

کننده نسلی باشید که آینده انقالب را به نتیجه می رساند.
سمیه شیخ محمدی معاون پیش دبستانی و دبستان سازمان 
آموزان  دانش  گفت:  مراسم  این  در  نیز  احمر  هالل  جوانان 
هنر خود  و  نگاه  با  مدرسه،  فیلم  در جشنواره  کننده  شرکت 
سالگی  یکصد  در  می کنند.  منتقل  جامعه  به  خوبی  پیام های 
بحث  در  هستیم  سازمان  سالگی   ۷۵ و  احمر  هالل  جمعیت 

ترویج بشردوستی فیلم های خوبی برای ما ارسال شده است.

نمایشگاه بین المللی کارتون و 

کاریکاتور جام جهانی برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال ایران 
۱۴۰۱ همزمان با آغاز بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر 
یکشنبه ۲۹ آبان در حوزه هنری افتتاح می شود.به نقل از روابط 
کاریکاتور  و  کارتون  بین المللی  نمایشگاه  هنری،  حوزه  عمومی 
جام جهانی فوتبال ایران ۱۴۰۱ همزمان با آغاز بازی های جام 
می شود.بر  افتتاح  هنری  حوزه  در  قطر   ۲۰۲۲ فوتبال  جهانی 
اساس آمار اعالمی مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این جشنواره، 
بین المللی  از ۷۲ کشور در مسابقه  از ۵۷۹ هنرمند  اثر   ۱۷۳۶
شرکت   ۱۴۰۱ ایران  فوتبال  جهانی  جام  کاریکاتور  و  کارتون 
کردند که از این میان تعدادی از آثار برگزیده در نمایشگاهی در 
معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت. همچنین هنرمندان 
ایرانی نیز در این مسابقه ۶۰۰ اثر ماندگار خلق کردند.به گفته 
دبیر این جشنواره ایده این مسابقه در بهار سال ۱۴۰۱ مطرح 
ایران  سایت  روی  بر  و  شد  منتشر  تابستان  نیز  آن  فراخوان  و 
کارتون و سایت های تخصصی دنیا در اروپا، خاور دور، آمریکای 
التین قرار گرفت و منجر به دریافت ۵۰۸ اثر در بخش کاریکاتور 

و ۱۲۲۸ اثر در بخش کارتون شد.
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تأسیس گروه جهادی  پنجمین سالگرد 
شهید کاظمی آشتیانی با حضور معاون 
و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس 
همایش های  سالن  در  ایثارگران  امور 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار 

شد.
امیرحسین  سید  ایسنا،  گزارش  به 
مراسم  این  در  هاشمی  قاضی زاده 
جهادی  گروه  اعضای  از  تقدیر  ضمن 
بسیج  آشتیانی  کاظمی  شهید  پزشکی 
کرد:  بیان  شاهد،  دانشگاه  دانشجویی 
و  برادران  بین  در  که  خرسندم  بسیار 
اردوهای جهادی  این  خواهران خود در 
با  که  فوق العاده ای  گروه  یافتم،  حضور 
نام مقدس چهره بارز و شاخص، مجاهد 
بی نام و نشان، »شهید کاظمی آشتیانی« 
از شهادتشان شناخته شدند و  که پس 
اقدامات ارزشمندی انجام داده اند مزین 
شاخص  شهید  این  معرف  است.  شده 
رهبر معظم انقالب هستند که بر حسب 
معمول بر معرفی افرادی که فعالیت های 
ویژه ای در عرصه های علمی، پژوهشی و 

مدیریتی می کنند تأکید ویژه ای دارند.
و  جمعه  امروز  اینکه  با  داد:  ادامه  وی 
این  اعضای  ولی  است  استراحت  زمان 
گروه جهادی پای کار هستند و طی ۵ 
سال گذشته تعداد زیادی اردو با حجم 
برگزار کرده اند که محصور در  زیاد  کار 
کنار  در  و  نبوده  هم  پزشکی  خدمات 
هم  تفریحی  و  آموزشی  برنامه های  آن 
برگزار کرده اند. همان طور که من مطلع 
مستقر  هرجا  جهادی  گروه  این  شدم 
شدند اقدامات متعددی انجام داده اند و 
نشان دهنده  این  و  نبودند  ساحتی  تک 
آن نگاه ارزشمند و دل های پاکی است 
توانستید  که خدا نصیب شما کرده که 

چنین موقعیتی را فراهم کنید.
جهادی  گروه  اقدامات  از  تشکر  با  وی 
شهید آشتیانی برای کمک به پر کردن 
کرد:  برخی خألهای کشور، خاطرنشان 
گسل ها  پرکردن  جهادی  گروه های  کار 
است  دره هایی  و  شکاف ها  پوشاندن  و 
ما  بروکراسی  سیستم  این  البالی  که 
گروه های  وقتی  است.  آمده  وجود  به 
که  خرمشهر  مثل  جایی  در  جهادی 
دارای عقب ماندگی است حضور یافتند، 
باید  منابع  که  مکانی  در  نشان می دهد 
عمل  دقیق  می شده  توزیع  عادالنه 

نشده و کار بچه های جهادی 
پرکردن این شکاف ها و پیوند 
زدن بین مردم است تا مردم 
رها  و  بی پناه  نکنند  احساس 

شده اند.
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
اینکه  با  گفت:  ایثارگران 
گروه های  اعضای  برخی 
جهادی ممکن است به برخی 
باشند  داشته  نقد  سیاست ها 
دوستانه،  انسان  حس  اما 
فطرت  و  دلسوزی  مهربانی، 
را  آنها  دارند  که  خداجویی 
که  کرده  کمک  به  ترغیب 
همه  دل  در  رحمان  خداوند 
دیگری  به  کمک  به  تمایل 
که  انسانی  زیرا  داده،  قرار  را 
مایل نیست به دیگری کمک 

بی اهمیت  برایش  دیگران  درد  و  کند 
انسانی  هر  ندارد،  انسانی  خوی  است 
در عالم با هر دین و مسلکی اگر فطرت 
سایر  کشیدن  درد  باشد  داشته  انسانی 
افراد برای او زجرآور است و این فطرت 
می کند،  تالش  و  حرکت  به  وادار  را  او 
بخشی  به  اگر  دلیلی  هر  به  اینکه  برای 
از جامعه کم لطفی شده توسط او جبران 

شود.
اینکه  بیان  با  هاشمی  قاضی زاده  دکتر 
افرادی هم  در مقابل گروه های جهادی 
فاصله ها  از  می کنند  تالش  که  هستند 
این  کرد:  تأکید  کنند،  سوءاستفاده 
اینکه  جای  به  می کنند  تالش  افراد 
نشان  بیشتر  بپوشانند  را  شکاف ها 
و  تضاد  تقابل،  اساس  این  بر  و  دهند 
کنند،  ایجاد  جامعه  در  قطبی سازی 
نشده  توجه  محروم  مردم  به  بگویند 
می کنند  تالش  و  باشید  معترض  پس 
این را اول به پدیده ضداجتماعی و بعد 
ضد امنیتی تبدیل کنند.وی تأکید کرد: 
باید  که  دارد  مسئولیت هایی  حکومت 
کند  عمل  خود  جای  در  وظایفش  به 
و  حکمرانی  نظام  اصالح  همچنین  و 
نحوه توزیع منابع و به کارگیری مدیران 
شایسته هم در جای خود اهمیت دارد، 
که  هم  )ع(  علی  امیرالمؤمنین  اما 
عادل ترین و کاملترین انسان است روزها 
جامعه را مدیریت می کرد و شب ها نیز 
و  می پرداخت  محرومان  دستگیری  به 

پیروان و شیعیان او هم این کار را انجام 
امیرالمؤمنین  از  بعد  می دادند و سال ها 
)ع(  اطهار  ائمه  وظایف  از  یکی  )ع( 
آن ها  شده،  ذکر  محرومان  به  رسیدگی 
بار سنگینی بر دوششان می گرفتند که 
زخم آن بر بدنشان نشان دهنده حمل آن 
بار برای دستگیری از افراد نیازمند بود، 
توفیق  این  هم  عزیزان  شما  به  خداوند 
را داده که از آنها الگو بگیرید و در این 
مسیر قدم بردارید.رئیس بنیاد شهید و 
دانشجویان  از  تشکر  با  ایثارگران  امور 
دانشگاه شاهد، گفت:  پزشکی  دانشکده 
امور  و  شهید  بنیاد  با  دانشگاه  این 
کنار  در  اینکه  و  دارد  ارتباط  ایثارگران 
۱۸ دانشگاه فعالیت های جهادی را آغاز 
امیدواریم  است.  افتخار  باعث  کرده اند 
این حرکت شما علمی و بین المللی باشد 
و از تجربیات شما که بیش از ۶۰ اردو 

برگزار کردید بهره برداری شود.
جهادی  اردوهای  هدف  یک  افزود:  وی 
هم  طرفی  در  و  است  مردم  به  خدمت 
فرصت ساخته شدن، رشد، طی مراحل 
انسانی و کمال روحی را فراهم می کند 
معنوی  جذابیت  خاطر  همین  به  و 
جهادی  اردوهای  که  افرادی  و  دارد 
می خرند  جان  به  را  سختی ها  می روند 
بسیار  کار  و  تفریح خود می گذرند  از  و 
انجام می دهند. جذابیت معنوی  بزرگی 
انسان  برای  رشد  احساس  ایجاد  باعث 
فرصتی  جهادی  فعالیت های  می شود. 

حقیقی  بستر  با  که  است  جوانان  برای 
این  و  شوند  آشنا  رشد  برای  درست  و 
تالش ها مشکالت و آسیب های اجتماعی 
شما  امیدوارم  و  می دهد  کاهش  را 
بتوانید کمک کنید این شجره طیبه ای 
که پایه گذاری شده و هم اکنون به نهال 
قوی تبدیل شده رشد کند و امیدواریم 
در  جهادی شان  اردوهای  به  دانشگاه ها 
کنار دیگر فعالیت هایشان شناخته شوند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه شهید 
و  مدیر  دانشمند  یک  آشتیانی  کاظمی 
در  ایشان  گفت:  است،  خاموش  مجاهد 
مدیر  و  سرآمد  فناوری  و  علم  عرصه 
توانست  محدودیت ها،  وجود  با  و  بود 
برسد  عالم  دانش های  برجسته ترین  به 
دهد،  ارائه  مردم  به  زیادی  خدمات  و 
در دوره ای بحث ناباروری مسئله جدی 
این  زحمات  لطف  به  و  بود  کشور  در 
زیادی  حدود  تا  ناباروری  مسئله  شهید 
شد.  حل  تجهیزاتی  و  علمی  بحث  در 
ورود  عرصه  این  در  می توانید  هم  شما 
رسیدگی  جهادی  کار  کنار  در  و  کنید 
دانش  توسعه  حوزه  در  محرومان،  به 
کنید.رئیس  فعالیت  فناوری  و  علم  و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در انتهای 
دستگاه  یک  و  سپاس  لوح  مراسم  این 
گروه  به  )اودیومتر(  سنجی  شنوایی 
هدیه  آشتیانی  کاظمی  شهید  جهادی 
نیز  سالمت  عرصه  جهادگران  از  و  داد 

تجلیل کرد.

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

رییس سازمان بسیج سازندگی: زمان شناسی و 

دشمن شناسی در این مقطع بسیار مهم است

و  زمان شناسی  کشور،  سازندگی  بسیج  سازمان  رییس   
دشمن شناسی را در این مقطع بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
امروز دشمن در یک جنگ ترکیبی و شناختی به سه رکن اصلی 

انقالب اسالمی حمله کرده است.
سردار »محمد زهرایی« در دومین رزمایش جهادگران فاطمی و 
همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی که در حسینیه ثاراهلل سپاه 
حضرت نبی اکرم)ص( کرمانشاه برگزار شد، افزود: دشمن امروز 
به ستون انقالب که والیت است حمله کرده است و در عین حال 
به اهل بیت )ع( و نمادهایش و در نهایت به مردم که قاعده این 

خیمه هستند، حمله می کند.
مولفه اصلی در جنگ ترکیبی و شناختی امروز رسانه است

وی با اشاره به اینکه امروز قرار است حق و باطل از هم جدا شوند 
و فضای غبارآلود گذشته در حال روشن شدن است، گفت: انقالب 
اسالمی صاحب دارد و آن را حفظ می کند اما ما هم باید بدانیم 
در این مقطع زمانی در چه جایگاهی قرار داریم و به تکلیف خود 

به درستی عمل کنیم.
بزرگ  توطئه  یک  را  اخیر  اغتشاشات  سپاه  فرمانده  این 
صهیونیستی، عربی و سعودی دانست و اظهار کرد: امروز دشمن 
از جنگ مستقیم خسته شده، چرا که در جبهه های مختلف 
گذشته شکست را تجربه کرده و انقالب اسالمی در هشت سال 

جنگ سخت با ۶۰ کشور تا دندان مسلح هم به پیروزی رسید.
رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه دشمن در 
۲۰ سال گذشته با تهاجم فرهنگی سراغ نسل بعد از انقالب رفت 
و در عین حال موریانه هایی را در کادر اجرایی کشور وارد کردند، 
افزود: بعد از آن هم با تحریم و فشار اقتصادی بر مردم و استفاده 
از بی تدبیری برخی از مسئوالن به دنبال اهداف خود بودند که 
و  ترکیبی  جنگ  در  اصلی  مولفه  زهرایی  نشدند.سردار  موفق 
شناختی امروز را رسانه عنوان کرد و گفت: سه سال به دلیل کرونا 
و به بهانه تحصیل تلفن های هوشمند را در اختیار فرزندانمان 
قرار دادیم غافل از اینکه دشمن در حال بسترسازی است تا به 
بچه ها مشق تهاجم بیاموزد و در زمان مناسب آن را در فضای 
حقیقی آزمایش کند و این در حالی است که برجسته سازی و 
برنامه ناامید کردن جوانان و نوجوانان را طراحی می کردند.وی 
با اشاره به اینکه بسیج تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند تا 
تصریح  بکشد،  رخ  به  را  مختلف  های  عرصه  در  فرصت  پنجره 
کرد: اغتشاشگران هرچقدر داعشی تر و با خشونت بیشتری رفتار 
کنند، روحیه، انگیزه، شتاب و نشاط بسیج برای خدمت به مردم 
بیشتر می شود بطوریکه امروز ۱۴ هزار گروه جهادی از ۴۲ هزار 
گروه جهادی یعنی ۱۵۰ هزار نفر در ۲ هزار نقطه از کشور در 

حال خدمت رسانی به مردم هستند.

بیان  با  کرمانشاه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   
به خسروی  کرمانشاه  آهن  راه  احداث  اینکه 
یکی از اولویت های دولت در استان است، خبر 
داد: با اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به 
طرح راه آهن کرمانشاه - خسروی، عملیات 

اجرایی این طرح شتاب گرفته است.
»مهرداد آهکی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این طرح از مصوبات سفر مقام معظم 
رهبری، قرار بود در طول دو سال اجرا شود 
ولی در مجموع اکنون از ۳۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی برخوردار است.
با اتمام این خط، راه آهن  با بیان اینکه  وی 
مرز  به  غرب  آباد  اسالم  طریق  از  کرمانشاه 
خسروی اتصال پیدا خواهد کرد، یادآور شد: 
خوشبختانه در سفر رییس جمهور به استان 
برای  خوبی  اعتبار  جاری  سال  در  کرمانشاه 
تکمیل این طرح اختصاص پیدا کرد که می 

تواند عملیات اجرایی آن را شتاب ببخشد.
کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مرز  به  کرمانشاه  ریلی  مسیر  کرد:  اظهار 
عمده  که  دارد  طول  کیلومتر  خسروی ۲۶۰ 
عملیات اجرا شده در این خط به طول ۱۰۰ 
کیلومتر در مسیر کرمانشاه به اسالم آبادغرب 
است که زیرسازی آن از ۸۲ درصد پیشرفت 

فیزیکی برخوردار است.
آهکی تاکید کرد: راه آهن کرمانشاه - خسروی 
عالوه بر برخورداری از کارکرد مسافری، می 
تواند نقش مهمی در حمل بار داشته و چهره 

اقتصاد استان را دگرگون کند.
کرمانشاه-خسروی  آهن  راه  احداث  عملیات 
با اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار شتاب 

گرفت
ریلی  خطوط  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 

»الذقیه«  بندر  سپس  و  عراق  به  را  کشور 
طرح  یک  و  کرده  متصل  اروپا  و  سوریه  در 
بسیار مهم مبادالتی محسوب می شود افزود: 
مرزهای  تجاری  ممتاز  موقعیت  به  توجه  با 
شهرستان  در  پرویزخان  و  خسروی  رسمی 
قصرشیرین، تالش می شود این خط ریلی با 
زمان  کمترین  در  بازرگانی  و  تجاری  اولویت 

ممکن اجرایی شود.
مراحل  راستا  همین  در  کرد:  تاکید  آهکی 
آماده سازی و ترمیم مسیر ریلی کرمانشاه به 
تهران نیز به منظور کاهش مدت زمان سیر 

با  اجراست که  این مسیر در دست  قطار در 
اتمام آن سرعت قطارهایی که در این مسیر 
تردد خواهند کرد از ۶۰ کیلومتر فعلی به ۱۰۰ 

کیلومتر افزوده خواهد شد.
آماده سازی  تکمیل طرح  با  یادآور شد:  وی 
مسیر ریلی کرمانشاه - تهران زمان طی این 
مسیر به ۶ تا هفت ساعت کاهش پیدا خواهد 

کرد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون قطارهای کرمانشاه 
میان  در  روز  یک  مشهد  و  تهران  مقصد  به 
حرکت می کنند که به طور متوسط در هفته 

هزار و ۵۰۰ نفر مسافر را جابجا می کنند که 
چنانچه این خط تکمیل شود تعداد مسافران 
کرمانشاه  آهن  راه  کرد؛  خواهد  پیدا  افزایش 
۲۹ اسفند ۱۳۹۶ با حضور رییس جمهور وقت 

افتتاح شد.
 راه اندازی راه آهن کرمانشاه به خسروی عالوه 
زائران  تردد  کاال  صادرات  روند  به  کمک  بر 

اربعین حسینی را نیز تسهیل خواهد کرد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت هم 
اکنون دارای بیش از هشت هزار کیلومتر راه 

اصلی و فرعی است. 

اجرای راه آهن کرمانشاه- خسروی با 
اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان شتاب گرفت

اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استاندار   
توسط  مصوب  اعتبارهای  جذب  با 
از  بیش  سیزدهم  مردمی  دولت 
۷۰ هزار شغل در استان ایجاد می 
شود، گفت که ایجاد اشتغال و رفع 
مهم  های  اولویت  از  یکی  بیکاری 

دولت در استان کرمانشاه است.
جلسه  در  مقدم«  امیری  »بهمن   
بنیاد  معتمدین  مشورتی  شورای 
شهید و امور ایثارگران استان، افزود: 
خوشبختانه طی چند مدت گذشته 
برنامه های خوبی برای اجرای طرح 
های حوزه صنعت، معدن، تجارت، 
کشت و صنعت، منطقه آزاد تجاری، 
رشد سرمایه گذاری، بازگشایی مرز 
پروژه  و  اقتصادی  رونق  خسروی، 
انجام  استان  در  ساختی  زیر  های 
شده که همه این پروژه ها و طرح 
ها نوید ساز آینده ای درخشان برای 

کرمانشاه است.
وی با اشاره به اقدام های در حال 
انجام برای کرمانشاه، اظهار داشت: 
های  برنامه  و  اقدامات  خوشبختانه 
انجام  حال  در  استان  برای  مهمی 
به تحوالت اساسی  است که منجر 

در کرمانشاه خواهد شد.
بسیار  اعتبارات  داد:  ادامه  وی 
برای  دولت  هیات  در  اثربخشی 
که  رسیده  تصویب  به  کرمانشاه 
طرح  کامل  اجرای  و  اعتبارات  این 
های مصوب منجر به ایجاد ۷۰ هزار 

شغل در کرمانشاه خواهد شد.
کرمانشاه گفت: طی چند  استاندار 
مشکالت  حل  به  گذشته  مدت 
و  کردیم  ویژه  توجه  مردم  اساسی 
شدیم  موفق  تالش  با  خوشبختانه 
برای  جمله  از  خوبی  اعتبارات  که 
به  آب  انتقال  اضطراری  فاز  اجرای 

شهر کرمانشاه بگیریم.
یادآور  استان  اداری  شورای  رئیس 
شد: مجموع این اقدامات و برنامه ها 
منجر به رفع بسیاری از  مشکالت 
مردم در خصوص قطعی آب و برق 
آن  با  گذشته  های  سال  در  که 

مواجه بودند، شد.
مسیر  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
بسیار  که  کامیاران  به  کرمانشاه 

اجرای  در  تسریع  بود  ساز  حادثه 
آن برای رفع مشکالت تصادفی در 
دستور کار قرار گرفت و هم اکنون 
قرار  مردم  اختیار  در  مسیر  این 
گرفته و زیر بار ترافیکی رفته است.

وی با بیان اینکه جایگاه استانداری را 
مسئولیتی برای شکوفایی و بالندگی 
بیشتر استان و حل مشکالت مردم 
می دانم، تصریح کرد: این مسئولیت 
بیشتر  برای خدمتگزاری  جایگاهی 
به مردم به منظور تالش در راستای 
از  پویایی هر چه بیشتر و استفاده 
فراوان  های  مزیت  و  ها  ظرفیت 
همه  همفکری  و  کمک  با  استان 

نخبگان و صاحب نظران است.
مقام عالی استان در ادامه با تاکید بر 
بهره مندی از نظرات و پیشنهادات 
رونق  به  کمک  برای  راهبردی 
بیشتر  چه  هر  پویایی  و  اقتصادی 
چند  طی  استان  در  گفت:  جامعه 
مدت گذشته تالش کرده ایم که از 
نظرات مختلف برای پیشبرد برنامه 
ها استفاده کنیم و این نظرات و هم 
برای  خوبی  فرصت  را  ها  اندیشی 
تسریع در حل مشکالت مردم می 
دانیم و برای آن ارزش ویژه ای قائل 

هستیم.
و  همفکری  کرمانشاه  استاندار 

استفاده از نظرات جامعه ایثارگری 
ایجاد  برای  بسیار خوب  توفیقی  را 
اجرای  منظور  به  الزم  بسترهای 
برنامه ها عنوان کرد و بیان داشت: 
شوراهای مشورتی می توانند بازوی 
مدیریت  برای  تاثیرگذاری  و  قوی 
ارشد استان باشند و این اقدام قطعاً 
اثربخشی  دستاوردهای  به  منجر 

برای کرمانشاه خواهد شد.
ایثارگری  جامعه  کرد:  عنوان  وی 
نخبه   ۳۰۰ از  بیش  دارای  استان 
و  علمی  مختلف  های  زمینه  در 
و  ظرفیت  این  که  است  پژوهشی 
مناسبی  ساز  بستر  ویژه  توانمندی 
و  توسعه  سمت  به  حرکت  برای 

پیشرفت است.
امیری مقدم با بیان اینکه بالندگی 
مرهون  جامعه  امروزی  پیشرفت  و 
ایثارگری ها و مجاهدت های شهدا 
باشد،  می  آزادگان  و  ایثارگران  و 
افزود: اگر امروز تمام دشمنان برای 
هم  اسالمی  انقالب  به  زدن  ضربه 
خاطر  به  اند  شده  صدا  هم  و  فکر 
عظمت های حاصل شده در کشور 

توسط خون پاک شهدا است.
بر  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
خانواده  از  مدیران  مستمر  دیدار 
معظم شهدا و ایثارگران تاکید کرد 

ای  برنامه  و گفت: طی چند مدت 
مستمر در سرکشی و دیدار از این 
دستور  در  را  بزرگوار  های  خانواده 
مدیران  از  و  دادیم  قرار  خود  کار 
استان نیز می خواهیم به این رویه 
خانواده  با  وقتی  زیرا  کنند  توجه 
ایثارگران دیدار می  معظم شهدا و 
کنیم ضمن اینکه روحیه می گیریم 
خدمت،  و  تالش  برای  ما  انگیزه 

بیشتر و دو چندان می شود.
معضالت  رفع  بر  تاکید  با  وی 
و  بنیان  خانواده  گفت:  اجتماعی 
اساس پویایی در جامعه است که ما 
وظیفه داریم به برنامه های اثربخش 
برای حفظ این اساس جامعه، توجه 
های  برنامه  زمینه  این  در  و  کنیم 
انجام  حال  در  استان  در  متنوعی 

است.
به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
شنبه  پنچ  تعطیلی  طرح  پیگیری 
به  برای کمک  اقدام  این  ها گفت: 
ها  خانواده  بیشتر  نشاط  و  انسجام 
پیگیری می شود و انتظار می رود 
این  تایید  و  دولت  موافقت  از  پس 
طرح، خانواده ها برای نشاط بیشتر، 
حتماً یک روز را به بازدید از مکان 
استان  تاریخی  و  تفریحی  های 

اختصاص دهند.

استاندار: بیش از ۷۰ هزار شغل در کرمانشاه با اعتبارهای 
دولت ایجاد می شود

قصرشیرین  فرمانداری  سرپرست   
واقعی  سازان  امنیت  بانوان  گفت: 
جامعه هستند که مسوولیت تربیت 
و سالمت روح و روان اعضای خانواده 
به خصوص فرزندان را برعهده دارند.

»محمد  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
حیدری« در جلسه کمیسیون امور 
بانوان در فرمانداری قصرشیرین در 
ادارات  در  فعال شاغل  بانوان  جمع 
و نهادهای این شهرستان با تبریک 
دالورمردان  افزود:  بسیج،  هفته 
بسیجی در این سرزمین در صحنه 
امنیت حضور دارند و جان و مال و 
آبروی خود را برای برقراری امنیت و 
حراست از نظام و ناموس مردم سپر 

کرده اند.
 وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم 
انقالب در حوزه جهاد تبیین اظهار 
داشت: سه نهاد مهم خانواده، جامعه 
و نظام آموزشی باید در حوزه جهاد 
بصیرت  افزایش  و  تربیت  و  تبیین 
کنند  تالش  نوجوان  و  جوان  نسل 
به  مادران  و  بانوان  راه  این  در  که 

عنوان اصلی ترین عضو خانواده ها 
نقشی تعیین کننده در تربیت روح و 

روان فرزندان ایفا می کنند.
نماینده عالی دولت در قصرشیرین 
باورهای  و  اعتقادات  تقویت  گفت: 
که  است  موضوعی  جوان  نسل 
خانواده ها و نظام آموزشی و دیگر 
نهادهای فرهنگی جامعه باید بر آن 
تمرکز کنند تا بتوانیم سد محکمی 
انحرافات  و  ها  روی  کج  برابر  در 

اجتماعی ایجاد کنیم.
حیدری با بیان اینکه فضای مجازی 
و  اتحاد  همبستگی،  مهم  عامل 
ما  اگر  گفت:  است،  ملی  انسجام 
نسل  برای  را  مسیر  و  راه  بتوانیم 
جوان به خوبی روشن و شفاف کنیم 
و بصیرت را در آن ها افزایش دهیم 
فرصتی  تواند  می  مجازی  فضای 
برای تقویت همبستگی ملی، میهنی 

اعتقادی و باوری باشد.      
وی بر اصل مشورت، پرهیز از کینه 
خشم،  کنترل  آوری،  تاب  توزی، 
ترویج  اندیشی،  مثبت  اصل  رعایت 

در  مودت  و  خواهی  صلح  روحیه 
جامعه به خصوص در بین خانواده 
اصلی  عنوان  به  بانوان  توسط  و  ها 
خانواده  کوچک  نظام  رکن  ترین 

تاکید کرد.
مشارکت  قدر  هر  گفت:  حیدری 
کنیم  بیشتر  جامعه  در  را  هدفمند 
و  انس  و   کمتر شده  ها  آسیب  از 
و  شد  خواهد  بیشتر  همبستگی 
همین عامل مانع نفود بیگانگان می 
شود از این رو ما همه وظیفه داریم 
سطوح  و  خانواده  از  جایی  هر  در 
مختلف جامعه و مدارس و دانشگاه 
ها در راستای بصیرت افزایی و رفع 
در  خصوص  به  شبهات  و  ابهامات 

نسل جوان تالش کنیم.
راه  بانوان،  ویژه  پارک  اختصاص 
اجتماعی،  اورژانس  مرکز  اندازی 
بررسی  برای  پایلوت  طرح  اجرای 
مدارس  در  خصوص  به  مشکالت 
و  کاری  موازی  از  پرهیز  دخترانه، 
اجرای کارگاه های مختلف آموزشی 
نهاد  کردن  فعال  مفید،  با خروجی 

نهادها   دیگر  و  مدارس  در  مشاوره 
جلسه  این  در  که  بود  مواردی  از 

حیدری بر آن ها تاکید کرد.
دبیر کمیسیون امور بانوان و مشاور 
این  در  نیز  قصرشیرین  فرماندار 
طبق  گفت:  سخنانی  در  جلسه 
 ۹۵ سال  سرشماری  آمار  آخرین 
مجموع جمعیت  از  قصرشیرین  در 
این شهرستان ۱۰ هزار و ۹۹۴ نفر 
را بانوان تشکیل می دهند که بیش 
از ۹ هزار نفر آنان را زنان شهری و 

مابقی روستایی هستند.
از  بیش  افزود:  عسگری«  »مریم    
شهرستان  بانوان  از  نفر  هزار  سه 
دولتی،  مختلف  های  بخش  در 
خصوصی و مشاغل خانگی، صنایع 
دستی و کشاورزی و تولیدی اشتغال 

دارند.
 وی اظهار داشت: زنان قصرشیرینی 
های  عرصه  در  پررنگ  و  توانمند 
مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
اند و پنج  و علمی حضوری داشته 
سمن در بخش های زنان، خانواده 
سالمت  و  اجتماعی  های  آسیب  و 
نیز فعالیت دارند و در طول سال نیز 
توانمند  برای  مختلفی  های  برنامه 
سازی و رفع مشکالت بانوان از سوی 
همچنین  و  مختلف  های  دستگاه 
سمن ها و نهادهای مختلف برگزار 

می شود.
در این نشست بانوان فعال در ادارات 
و نهادها نیز به بیان گزارش عملکرد 

و پیشنهادهای خود پرداختند.
قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش 
 ۱۸۶ و  جمعیت  نفر  هزار   ۲۷ از 
در  که  دارد  عراق  با  مرز  کیلومتر 
و  مرز رسمی  مرزها، ۲  این  امتداد 
فعال خسروی و پرویزخان قرار دارد 
با بخش حکومت  اولی هم مرز  که 
اقلیم  با  مرز  هم  دومی  و  مرکزی 

کردستان عراق است.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین :

بانوان امنیت سازان واقعی جامعه هستند

خبر

وحدت حوزه و دانشگاه امروز بیشتر از 
هر زمان دیگری نیاز است

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه 
گفت: اتحاد و یگانگی حوزه و دانشگاه امروز بیش از 

هر زمان دیگری در کشور نیاز است.
به گزارش ایرنا، »آیت اهلل مصطفی علماء« در آیین 
بسیج  تشکیل  بر  تاکید  با  کرمانشاه  جمعه  نماز 
دانشجویی و طلبه ای در جامعه اظهار داشت: در 
عرصه کنونی همه دانشجویان و طالب باید با تمام 
کشور  پیشرفت  و  آبادانی  راستای  در  خود  توان 

استفاده کنند.
وی با اشاره به اغتشاشات اخیر افزود: به برکت تفکر 
بسیجی که در جامعه وجود دارد دشمنان نظام با 
این تهدیدات و ارعاب ها هرگز به جایی نخواهند 
رسید. امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه اعتراض و 
مطالبه گری نباید رنگ اغتشاش بخود بگیرد تاکید 
باشد،  منطقی  باید  مطالبات  اینکه  کنار  در  کرد: 
مسووالن نیز موظفند جوابگوی این مطالبات باشند.

کریم  قرآن  در  تعمق  به  جوانان  فراخواندن  با  وی 
یادآور شد: آیات قرآن بهترین راهنما و تجربه است 
تا براساس آن حرکت و مطالبات خود را بیان کنند.

دستاوردها  تبیین  نقش  بیان  با  علماء  اهلل  آیت 
یک  تبیین  جهاد  افزود:  انقالب  و  نظام  اهداف  و 
تکلیف همگانی است و نقش مهمی در خنثی سازی 
فتنه های دشمنان دارد. وی یادآور شد: جهاد تبیین 
که رهبر معظم انقالب بارها بر آن تاکید و توصیه 
همه  و  است  اسالمی  انقالب  استمرار  رمز  کردند، 
وظیفه داریم در عمل به آن تمام تالش خود را به 

کار ببندیم.
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استان تهران
اخبار

فیشینگ کار 13 ساله دستگیر شد

 البرز-ایرنا، فرمانده انتظامی استان گفت: نوجوان 13 ساله ای که با استفاده 
از ربات های تلگرامی اقدام به کالهبرداری اینترنتی از بیش از 230 هزار نفر 

کرده بود، توسط پلیس فتا البرز در شهر نظرآباد دستگیر شد .
به گزارش خبرنگارایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار "عباسعلی محمدیان" 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده  کالهبرداری 
های  لینک  وسیله  به  شهروندان  از حساب  مجاز  غیر  برداشت  و  اینترنتی 
آلوده پیامک های ابالغ قضائی ، بررسی موضوع به  صورت ویژه در دستور 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران پس از بررسی های تخصصی تجهیزات الکترونیک مال 
پیامک  های  طریق  از  اینکه  ضمن  افراد  این  که  شدند  متوجه  باختگان، 
کالهبرداری ابالغ قضائی  به درگاه های جعلی منتقل شده و حسابشان خالی 
شده ، از طریق بدافزارهای نصب شده در تلفن همراه آن  ها نیز تعداد قابل 

توجهی پیامک قضائی به سایر شهروندان نیز  ارسال شده است. 
فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: در ادامه ماموران با انجام تحقیقات 
تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی و اطالعاتی، کالهبردار   13 ساله این 
پرونده را شناسایی و با شناسایی مخفیگاه او در شهر نظرآباد، با هماهنگی 

مقام قضائی نامبرده را دستگیر کردند.  
در کالهبرداری  استفاده  مورد  الکترونیک  تجهیزات  به کشف  اشاره  با  وی 
متهم از مخفیگاهش، افزود: در تحقیقات  تکمیلی مشخص شد که کالهبردار 
حرفه ای 13 ساله اطالعات حساب بیش از 234 هزار حساب بانکی را سرقت 
کرده و تاکنون 3 هزارو   433 شاکی از سراسر کشور در خصوص این پرونده 

شناسایی شده اند. 
سردار محمدیان با اشاره به اینکه تاکنون ارزش کالهبرداری صورت گرفته 
توسط این متهم حدود 10 میلیارد ریال برآورد می شود، ادامه  داد: تحقیقات 

در خصوص این پرونده برای شناسایی مال باختگان احتمالی ادامه دارد . 
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: از کاربران اینترنتی تقاضا داریم تا 
فریب پیشنهادهای اغواکننده کالهبرداران  اینترنتی را نخورده و برای دریافت 
اطالعات در زمینه پیشگیری از کالهبرداری های اینترنتی به سایت پلیس 

فتا مراجعه کنند. 

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:

ورزش درون آموزشگاهی در مدارس 

شهرستان های استان تهران توسعه می یابد

 مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: توسعه 
ورزش درون آموزشگاهی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و 
به همین منظور زیرساخت های مورد نیاز این مهم در مدارس تحت 

پوشش ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار اتفاق روز، مسعود بهرامی روز یکشنبه در همایش 
سفیران سالمت که در کانون شهدای پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: 
باهدف توسعه ورزش درون آموزشگاهی در اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستانهای استان تهران زیرساخت های مورد نیاز در شهرستان های 
استان از جمله پاکدشت با احداث زمین چمن مصنوعی، زمین فوتبال 
ساحلی، سالن های کوچک ایجاد شده و طی 2 مرحله لوازم ورزشی 

مورد نیاز در اختیار مدارس قرار گرفته است.
سطح  ارتقاء  هدف  با  مدارس؛  در  سالمت  سفیران  طرح  افزود:  وی 
سالمت جسم و روان دانش آموزان در حوزه های مخلتف اجرا می شود 
تا مهمترین نیاز جامعه در دستیابی به انسان های قوی و سالم محقق 

شود.
موضوع  همواره  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
سالمت را از اولویت های جامعه برشمردند و با توجه به خساراتی که 
شیوع ویروس کرونا به حوزه های مختلف جامعه وارد کرد، اگر به حوزه 
سالمت ورود و توجه جدی نداشته باشیم، قطعاجامعه با مشکالتی 

روبرو خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: امروز 
معاونت تربیت بدنی و سالمت و معاونت پرورشی این اداره کل تالش 
دارد تا با ورود جدی به حوزه های مختلف سالمت، دانش آموزان را در 
دستیابی به سالمتی جسم و روان یاری رسانند که در نخستین گام، 
توجه به ورزش را در اولویت خود قرار داده و گام های موثری در حوزه 

ورزش قهرمانی و همگانی در سطح استان تهران برداشته است.
ترین  شاخص  و  مهمترین  سالمت،  حوزه  در  کرد:  تأکید  بهرامی 
اقدام وزارت آموزش و پرورش، توجه به فعالیت سفیران سالمت به 
عنوان مشاورین امر سالمت است تا بتوانند با تأمین نیازهای سالمت 
دانش آموزان، همکاران فرهنگی، خانواده ها و مراقبت از بروز حوادث 

مختلف جامعه را به سمت سالمت همگانی سوق دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تصریح کرد: 
برای داشتن جامعه سالم، الزم است تا سالمت جسم، روان و سالمت 
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، موضوعاتی که دین مبین اسالم نیز به 
آن توصیه داشته و انسان ها را به فعالیت هایی که سالمتی را در ابعاد 

مختلف ارتقا می دهد ترغیب کرده است.
انسان  برای  ادامه داد: خوردن و آشامیدن غذاهایی که  این مسئول 
سالمتی ایجاد می کند و ممانعت استفاده از غذاهای نهی شده، توجه 
به سالمت روان و عمل به ارزش هایی همچون صبر، مقاومت، دوری 
جستن از دروغ و بداخالقی و کمک به همنوعان، از جمله توصیه هایی 
است که عالوه بر سالمتی جسم و روان، سالمت اجتماع را نیز ارتقا 
می دهد.در پایان این مراسم از تعدادی از سفیران سالمت تقدیر شد.

پاکدشت با 3۵0 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران 
واقع شده است.

 رئیس پلیس راه تهران بزرگ گفت: 
عابر  مانند  ممنوعه  وسایط  تردد 
پیاده و موتورسیکلت در آزادراه ها، 
مهمترین  خواب آلودگی  و  خستگی 
علت تصادفت های جاده ای محدوده 

تهران بزرگ است.
حاشیه  در  خادم  نوراهلل  سرهنگ 
مانور روز بدون حادثه شهرستان ری 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
در تهران بزرگ بیشتر محورها کمتر 
از 30 کیلومتر طول دارند و بر اساس 
نظرات کارشناسی پلیس راه، بیشتر 
کیلومتر   30 همین  در  ها  تصادف 

باقی مانده تا شهرها رخ می دهد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر اغلب 
تهران  محدوده  ارتباطی  های  راه 
بزرگ آزاد راه هستند و تردد وسایط 
ممنوعه در این مسیرها، حادثه ساز 

می شود.
در  راه  پلیس  داشت:  اظهار  خادم 
استان تهران در سه محدوده تهران 
بزرگ، ویژه غرب و ویژه شرق استان 

فعالیت می کند.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ گفت: 
پلیس  نصب  با  محدوده  این  در 
به  راهداری  همکاری  با  و  مجازی 
صفر  به  موفق  شب،  در  خصوص 
رساندن تصادفات فوتی طی سه ماه 

گذشته شده ایم.
این مسئول خاطرنشان کرد: با وجود 
در  خودرو  هزار   240 روزانه  تردد 

ماه  سه  طی  کرج،  تهران-  آزادراه 
شد  ثبت  تردد  میلیون  گذشته 21 
اما هیچ تصادف فوتی به ثبت نرسید.

زمستانه  اجرای طرح  آغاز  به  خادم 
در این محدوده پلیس راه اشاره کرد 
ادامه داد: پلیس راه تهران بزرگ  و 
قالب  در  گیر  برف  نقطه  چهار  در 
طرح زمستانی خدمت رسانی خواهد 
کرد و این چهار نقطه شامل گردنه 
قم،  تهران-  راه  آزاد  در  نعلبندان 
جاده قدیم تهران- قم کیلومتر ۶۵، 

شمال  تهران-  آزادراه   2۸ کیلومتر 
قوچک  میدان  و   1۶ تونل  از  قبل 

لواسان می شود.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ افزود: 
اقدامات الزم برای آغاز اجرای طرح 
محض  به  که  شده  انجام  زمستانی 
اعالم از طرف راهور فراجا، تا نزدیک 
خدمت  طرح  همین  قالب  در  عید 

رسانی خواهیم کرد.
تهران  راه  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
شده  تشکیل  قبل  سال  سه  بزرگ 

نقاط  زمینه  در  کرد:  اعالم  است، 
حادثه خیز 1۹ نقطه برایمان تعریف 
کرده بودند و ما روی این نقاط بحث 
آنها رفع شده  از  داشتیم و بسیاری 
مورد  هفت  به  آنها  تعداد  اکنون  و 

رسیده است.
این مانور که همراه با رژه خودرویی 
راهداری،  نیروهای  حضور  با  بود، 
پلیس راه، دژبانی ارتش، هالل احمر، 
شهرداری  و  نشانی  آتش  اورژانس، 
منطقه 1۹ و شهر آفتاب برگزار شد.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ: خواب آلودگی 

مهمترین علت تصادف در جاده های پایتخت است

گزارش

فرماندار رباط کریم: تفکری زالل و شفاف که 

امروز در همه میدان ها پابرجاست بسیج است

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: بسیج ماندگار ترین یادگار 
همه  در  زالل  و  پاک  تفکری  و  است  )ره(  انقالب  کبیر  معمار 

میدان ها که امروز پابرجاست بسیج است.
شهیری  سرهنگ  حضور  با  که  ای  جلسه  در  احمدی  امید 
ناحیه  سپاه  در  مسئوالن  از  وجمعی  کریم  رباط  سپاه  فرمانده 
برگزار شداظهار داشت: بسیج نهاد مقدس برپایه ایثار و تواضع 
و مجاهدت است و تفکر بسیجی ، امروزاز جایگاه ویژه ای در 

همه جهات جامعه برخوردار است. 
وی اظهار داشت: بسیجیان به واسطه پیام “ حفظ نظام از اوجب 
واجبات است” که از رهبر فرزانه انقالب دریافت کردندخود را 
موظف می دانندو با احساس تکلیف با تمام توان وجان برکف در 
همه عرصه ها برای اسالم مجاهدت و دفاع می کنند تا از انقالب 

شکوهمند اسالمی و مملکت پاسداری کند.
تفکر  و  بسیج  از  ترس دشمن  به  اشاره  با  کریم  رباط  فرماندار 
بسیجی تصریح کرد: دشمن روحیه و از خودگذشتگی بسیجیان 
را کامل شناخته است و می داند که توان ایستادگی در برابر این 

درخت تنومند انقالب اسالمی را ندارد.
بسزای  نقش  بسیج  اخیر،  اغتشاشات  در  گفت:  ادامه  در  وی 
داشته و بدون استفاده از سالح با برخورد مهربانانه مردم را به 

آرامش تشویق می کند.
سرمایه  کرد:بسیج  نشان  خاطر  پایان  در  کریم  رباط  فرماندار 
اجتماعی و انقالبی است و کارنامه بسیج برهمگان آشکار و به 
اثبات رسیده است و هر کجا تفکر بسیجی حاکم باشد بر همه 

مشکالت فایق خواهیم شد

فرماندار ورامین: نگاه دولت سیزدهم خدمت 

صادقانه با رویکرد جهادی و انقالبی است

دولت سیزدهم  اینکه  بابیان  ورامین  ویژه شهرستان  فرماندار   
در مسیر اهداف انقالب گام برمی دارد، گفت: این دولت نگاه 
و  مردم  مشکالت  حل  رویکرد  با  جهادی  و  صادقانه  خدمت 
مشکالت  مسیر  این  در  اگرچه  است،  داشته  جامعه  معضالت 

متعددی وجود دارد.
اداری  شورای  جلسه  در  درویشی  مجید  ایرنا،  گزارش  به 
برای  دولت  پیشروی  مشکالت  به  اشاره  با  ورامین  شهرستان 
اتفاقات ناگوار ، کم کاری های  اجرای برنامه ها اظهار داشت: 
مسئوالن و دیگر معضالت در 10 سال گذشته بر روند اجرای 

طرح های دولت سیزدهم تاثیر گذار بود
طرح  اجرای   ، دولت  های  بدهی  تسویه  کرد:  خاطرنشان  وی 
رتبه بندی معلمان و دیگر اقدامات گوشه ای از عملکرد دولت 
سیزدهم در یک سال گذشته و مدت کوتاه استقرار این دولت 

بود.
این مسئول توجه به مطالبات مردمی و دیدار چهره به چهره با 
شهروندان را مهم دانست و افزود: پیگیری مشکالت و مطالبات 
مردمی با محوریت مناطق کم برخوردار در دستور کار مجموعه 
فرمانداری ویژه ورامین قرار گرفت که در این مسیر بازدید های 

روستایی و شهری انجام شد.
که  مهمی  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  تهران  استاندار  معاون 
در مجموعه شهرستان پیگیری شد، اجرای طرح های متعدد 
در  بلند  گامی  که  است  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶0 با  آبرسانی 
ورامین محسوب  و روستایی شهرستان  آبرسانی شهری  مسیر 

می شود
این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات قابل توجهی که 
 200 که  بود  برق  حوزه  در  شد  انجام  ورامین  شهرستان  در 
کیلومتر خطوط برق به کابل خود نگهدار با ۷0 میلیارد تومان 
اعتبار مجهز شدند که پیش بینی می شود تا خرداد ماه سال 

آینده شبکه توزیع برق شهرستان ورامین نوسازی شود.
درویشی اقدامات صورت گرفته در حوزه راهداری و مهم خواند 
و اظهار داشت: در محور آب باریک - ورامین که هر روزه شاهد 
تصادف های متعدد بودیم با اصالح راه و روشن سازی این محور 

دیگر شاهد تصادف نیستیم.
به  توجه  و  رجوع  ارباب  به  احترام  و  تکریم  شد:  یادآور  وی 
و  مسئوالن  های  برنامه  اولویت  در  باید  مردمی  های  خواست 
مدیران شهرستان باشد و نسبت به این موضوع اهتمام الزم را 

داشته باشند.
نهایت  که  ادارات  روسای  از  برخی  از  مراسم  این  پایان  در 
همکاری و تالش را در بازدید های محلی و روستایی را داشتند 

قدردانی شد.
جنوب شرق  کیلومتری   3۵ در  جمعیت  هزار   300 با  ورامین 
تهران استان تهران واقع شده است و دارای دو بخش مرکزی و 

بخش جوادآباد است.

9

 علیرضا فخاری با پیشنهاد 
موافقت  با  و  کشور  وزیر 
عنوان  به  وزیران  هیأت 

استاندار تهران انتخاب شد.
از  پس  ایرنا،  گزارش   به 
منصوری  محسن  انتصاب 
به  تهران  سابق  استاندار 
اجرایی  معاون  عنوان 
سرپرست  و  جمهور  رئیس 
احمد  جمهور،  ریاست  نهاد 
وحیدی وزیر کشور، علیرضا 
فخاری را به عنوان استاندار 
دولت  هیأت  به  جدید 

معرفی کرد تا استانداری تهران بدون 
سکاندار نماند. این پیشنهاد وزیر کشور 
در جلسه هیأت وزیران بررسی و با آن 

موافقت شد.
جمله سوابق مدیریتی و اجرایی علیرضا 
مسئولیت هایی  به  می توان  فخاری 
فرماندار  تهران،  استاندار  معاون  چون 
سازمان  رئیس  دماوند،  شهرستان 
تهران  شهرداری  مستغالت  و  امالک 
و نماینده وزارت کشور در کمیسیون 
و  شهرداری ها  قانون   )۹۹( ماده 
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 

اشاره کرد.

با موافقت هیأت دولت؛ فخاری استاندار تهران شد
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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     140160301022001458
اسناد  به  رسیدگی  1401/07/28هیات 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی 
تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و 
تصرفات مالکانه متقاضی شهال عباسی فرزند 
حسینعلی به شماره شناسنامه 1430 صادره 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  ورامین  از 
 121/16 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1041 
 115 از  تفکیکی   - قطعه  از  مفروز  فرعی 
رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی 
کریم از مالکیت رسمی عربعلی صالحی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  
احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
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  : 29 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 14 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک 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     140160301022001454
اسناد  به  رسیدگی  1401/07/27هیات 

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی 
تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و 
تصرفات مالکانه متقاضی نسرین نورمحمدپور 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 608 صادره 
از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 94/05 مترمربع 
فرعی   1041 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
مفروز از قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
لذا  گردیده  محرز  معبودی  محمدباقر  رسمی 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
در صورتیکه  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اولین آگهی به مدت  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  مذکور 
در هر  در  و  مالکیت صادر خواهد شد  سند 

حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار اولین آگهی  : 29 /8 /1401
تاریخ انتشار دومین آگهی: 14 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک رباط کریم 

ولی  دلشاد  خانم  دادخواست  خصوص  در 
زاده به طرفیت همسر خود علی نامداری به 
فرضی  موت  حکم  صدور  تقاضای  خواسته 
تحت کالسه 0101145 که مراتب در شعبه 
کریم  رباط  دادگستری  خانواده  دادگاه  سوم 
تحت رسیدگی قرارگرفته علیهذا در راستای 
در  مراتب  مدنی  قانون   1023 ماده  اعمال 
می  اعالم  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی 
گردد تا چنانچه اشخاصی که از غایب مذکور 
این  اطالع  به  را  مراتب  باشد  اطالعی داشته 
محکمه برسانند. بدیهی است در صورت عدم 
اقدام  قانون  حسب  مطلع  افراد  شناسایی 

خواهد شد.
ابراهیم محمدزاده – رئیس شعبه 3دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

 مدیرعامل نیروگاه برق ری از ساخت 
الکترونیکی  قطعات  بومی سازی  و 
توربین های گازی به دست متخصصان 
توانمند این نیروگاه خبر داد و اعالم کرد: 
با وجود تحریم های  اخیر  در سال های 
ظالمانه، با استفاده از دانش، تخصص و 
تجربه ارزشمند متخصصان این نیروگاه، 
داخل  ساخت  حوزه  پیشگامان  جزو 

تجهیزات نیروگاهی بوده ایم.
به  باره  این  در  بادرستانی  حمید 
 ۵0 از  بیش  ساخت  گفت:  خبرنگاران 
های  سامانه  الکترونیکی  بوردهای  نوع 
گازی  های  توربین  حفاظت  و  کنترل 
ابزار  آزمایشگاه  در  ری  نیروگاه  متنوع 
دقیق این نیروگاه با اتکا به خودباوری، 
برگ زرینی از افتخارات صنعت برق به 

ویژه نیروگاه ری به شمار می رود.
وی اظهار داشت، تمام مراحل ساخت 
انجام  نیروگاه  داخل  در  ها  کارت  این 
رفع  بر  عالوه  ایم  توانسته  و  شود  می 
های  نیروگاه  به  خود،  واحدهای  نیاز 
ضمن  و  دهیم  ارائه  خدمات  نیز  دیگر 
بی نیازی به واردات این قطعات، صرفه 
جویی ارزی قابل توجهی داشته باشیم.

نیروگاه ری  اینکه  بیان  با  این مسئول 
و  متنوع  گازی  های  توربین  داشتن  با 
فنی  دانش  با  و  متخصص  نیروهای 
نیروگاه  بین  در  ای  ویژه  جایگاه  باال 
های کشور دارد، خاطرنشان کرد: گام 
داخل  ساخت  راستای  در  برداشتن 
از  یکی  خودباوری  به  اتکا  با  قطعات 

اهداف مهم این شرکت است.

قطعه های الکترونیکی توربین های گازی نیروگاه ری بومی سازی شد
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سالمت
خبر

تشکیل ستاد رصد تامین دارو/ وضعیت 
کمبود آنتی بیوتیک

کمبودهای  وضعیت  با  ارتباط  در  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
دارویی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

با  گفت:  محمدی  سیدحیدر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تشکیل ستاد رصد تأمین دارو و فعالیت شبانه روزی این ستاد، 
کمبودهای دارویی بررسی شدند که بخشی از این کمبودها که 
تعداد آنها کم است، سراسری بوده و نیاز به زمان بیشتری دارد 
اما کمبود برخی داروها، مقطعی بود که با جابجایی موجودی 

بین استان ها، مشکل برطرف می شود.
به  مربوط  دارویی  کمبودهای  از  بخشی  داشت:  اظهار  وی 
واردات  و  تولید  افزایش  با  که  بوده  ها خوراکی  بیوتیک  آنتی 

محموله ها، این کمبودها رفع می شود.
مانند  حمایتی  داروهای  برخی  مورد  در  افزود:  محمدی 
آنتی  و  هیدرامین  دیفن  شربت  بروفن،  استامینوفن، 
هیستامین ها، کمبودها در حدی نیست که نیاز به واردات این 
اقالم دارویی باشد و با افزایش ظرفیت تولید، وضعیت سامان 
می یابد. در بسیاری از استان ها مشکل کمبود این داروها برطرف 
دارو کمتر  به  آنها  استان ها که دسترسی  از  برخی  در  و  شده 
بوده و یا شرکت های پخش سراسری به آن مناطق دسترسی 
نداشته اند نیز از طریق جابجایی بین ذخیره های دارویی، مشکل 

برطرف می شود.
وی با بیان اینکه کمبودهای دارویی در حال کاهش است، گفت: 
برای پایداری و ثبات در بازار دارویی کشور، به چند هفته زمان 
نیاز است تا با تأمین به موقع شرکت های تولید کننده، واردات و 
کمک به اصالح مصرف دارو، مشکالت کمبود دارویی به حداقل 

برسد.
محمدی از تأمین پایدار دارو به عنوان یکی از مهمترین وظایف 
سازمان غذا و دارو یاد کرد و افزود: تا زمان رسیدن به وضعیت 
پایدار و رفع کمبودهای دارویی، عالوه بر تقویت ظرفیت تولید 
داخلی، واردات نیز ادامه پیدا می کند. خوشبختانه ظرفیت تولید 
داخلی نیز افزایش یافته به گونه ای که برخی شرکت ها، خطوط 
دیگر تولید دارو را در مسیر تولید آنتی بیوتیک به کار گرفته اند.

و  روزها  ظرف  که  می کنیم  بینی  پیش  کرد:  خاطرنشان  وی 
هفته های آینده، با افزایش ظرفیت تولید و توزیع منظم و مرتب، 
مشکل کمبود آنتی بیوتیک به طور کامل برطرف شود. در حال 
و در صورت  است  درمانی  مراکز  با  توزیع سرم  اولویت  حاضر 
تأمین نیاز مراکز درمانی، مشکل توزیع محدود سرم در داروخانه 

هم برطرف می شود.

رژیم  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
برای محیط  توانند  های غذایی گیاهی می 
یک  به  آنها  فایده  اما  باشند،  بهتر  زیست 

اندازه نیست.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی 
نیوز، بهترین نوع رژیم غذایی گیاهی برای 
سالمت و محیط زیست، رژیم هایی هستند 
میوه ها، سبزیجات،  کامل،  حاوی غالت  که 
چای  و  گیاهی  روغن های  حبوبات،  آجیل، 

/ قهوه هستند.
رژیم های  این مطالعه،  نویسندگان  به گفته 
نوشیدنی های  میوه،  آب  از  سرشار  گیاهی 
تصفیه شده،  غالت  قند،  با  شیرین شده 
سیب زمینی و شیرینی ها / دسرها با افزایش 
مرتبط  مزمن  بیماری های  به  ابتالء  خطر 
بوده و کمتر دوستدار محیط زیست هستند.

»آویوا موزیکاس«، نویسنده ارشد تحقیق از 
دانشگاه هاروارد بوستون، گفت: »تفاوت های 
گیاه  بر  مبتنی  غذایی  رژیم های  بین 
سالمت  به عنوان  اغلب  زیرا  بود،  شگفت آور 
جهانی و برای محیط زیست خوب به تصویر 

کشیده می شوند.«
وی در ادامه می افزاید: »ما ادعا نمی کنیم که 
رژیم های غذایی گیاهی کم سالمت تر نسبت 
به رژیم های حیوانی برای محیط زیست بدتر 
که  می دهد  نشان  ما  یافته های  اما  هستند. 
می توانند  گیاه  بر  مبتنی  غذایی  رژیم های 
زیست  محیط  و  سالمت  بر  متفاوتی  اثرات 

داشته باشند.«
داده  نشان  قبلی  تحقیقات  که  حالی  در 

گیاهی  رژیم های  مختلف  انواع  که  بود 
اما  هستند،  مختلفی  سالمتی  اثرات  دارای 
مختلف  اثرات  تعیین  برای  کمی  تحقیقات 
گازهای  انتشار  شامل  زیست محیطی 
با  زراعی  زمین های  از  استفاده  گلخانه ای، 
آب  و  کود  از  حاصل  نیتروژن  باال،  کیفیت 

آبیاری انجام شده است.
غذای  میزان  محققان  مطالعه،  این  برای 
بررسی  را  نفر   ۶۵۰۰۰ از  بیش  دریافتی 
کردند. این تیم رژیم غذایی شرکت کنندگان 

پیامدهای سالمتی  با  ارتباط  نظر  از  هم  را 
مانند بیماری قلبی و هم از نظر اثرات زیست 

محیطی تجزیه و تحلیل کردند.
براساس  غذایی  رژیم های  مثال،  عنوان  به 
کامل  غالت  یا  ناسالم  تصفیه شده  غالت 

سالم تر، امتیازدهی شدند.
که  شرکت کنندگانی  دریافتند  تحقیق  تیم 
از رژیم های گیاهی سالم استفاده می کردند، 
این  داشتند.  کمتری  قلبی  بیماری  خطر 
گازهای  انتشار  کاهش  با  همچنین  رژیم ها 

گلخانه ای و استفاده از زمین های زراعی، آب 
آبیاری و کودهای نیتروژن دار در مقایسه با 
و رژیم های  ناسالم گیاهی  رژیم های غذایی 

حیوانی مرتبط بودند.
که  کردند  خاطرنشان  مطالعه  نویسندگان 
را  قبلی  مطالعات  همچنین  یافته ها  این 
تقویت کرد که نشان می داد رژیم های غذایی 
و  قرمز  ویژه گوشت  به  غذاهای حیوانی،  با 
فرآوری شده، اثرات نامطلوب زیست محیطی 

بیشتری نسبت به رژیم های گیاهی دارند.

محققان دانشگاه هاروارد می گویند؛

تغذیه سالم برای کره زمین هم مفید است

معاون وزیر بهداشت، با اشاره به تجویز 
کشور،  در  دارو  غیرمنطقی  مصرف  و 
گفت: الزم است سازمان و غذا و دارو 
سیاستگذاری  بیماری ها  بار  مبنای  بر 

داشته باشد.
یونس  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
سمینار  نخستین  در  پناهی، 
تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با عنوان 
»چالش های دارویی در اقتصاد سالمت 
ارائه راهکارها برای آن«، افزود: دارو  و 
در حوزه های تولید، توزیع و تجویز در 
دنیا گایدالین دارد و در کشور ما نسبت 
به این محصول کم لطفی می شود و با 
توجه به اهمیتی که این کاال دارد، الزم 
است از این محصول به خوبی استفاده 

کنیم.
ریزی  برنامه  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
اصولی از سوی وزارت بهداشت در حوزه 
دارو، گفت: با وجود اینکه سازمان غذا 
ولی  است؛  دارویی  امور  متولی  دارو  و 
اگر با نگاه علمی و مبتنی بر شواهد به 
موضوع نگاه کنیم، می بینیم که معاونت 
و  منطقی  تجویز  در  می تواند  آموزش 

مصرف دارو نقش داشته باشد.
پناهی افزود: معاونت آموزشی می تواند 
دارو،  تجویز  حوزه  در  ما  کند  کمک 
شواهد معقول و منطقی داشته باشیم. 
همه  دارو،  مصرف  زمینه  در  همچنین 
بیمارستان ها و مراکز درمانی در اختیار 

معاونت  این  و  هستند  درمان  معاونت 
منطقی  تجویز  مصرف  در  می تواند  هم 
دارو کمک کند. ضمن اینکه بخشی از 
این موضوع نیز به معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت برمی گردد.
جدی ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
موضوعاتی که در دنیا برای تصمیم گیری 
توجه  می شود،  انجام  در حوزه سالمت 
سال  از  گفت:  است،  بیماری ها  بار  به 
۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ مقایسه ای انجام شده و 
بررسی ها نشان داده که رفتار بیماری ها 
در این مدت به شدت تغییر کرده است. 
نورولوژی،  عروقی،  قلبی  بیماری های 
سرطان و…، با این مدل تغییر داشته 
مثال در حال حاضر سرطان  برای  اند. 
سومین علت مرگ و میر در ایران است 
در حالی که در سال ۱۹۹۰ هشتمین 
الزم  که  می دهد  نشان  این  بود.  علت 
است سازمان و غذا و دارو بر مبنای بار 

بیماری ها سیاستگذاری داشته باشد.
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
در  ما  برنامه  اینکه  بیان  با  بهداشت 
هر  سنجی  ظرفیت  بهداشت  وزارت 
یک از معاونت های این وزارتخانه است، 
از  بیشتر  ما در کشور  خاطرنشان کرد: 
۹۰۰ مرکز تحقیقات داریم، ۸۳۰ مجوز 
دانشگاه های  در  هم  مرکز   ۱۰۰ داریم 
مجوز  گرفتن  منتظر  پزشکی  علوم 
تحقیقات  مرکز  همچنین  هستند. 

شبکه های  پژوهشکده،  دولتی،  غیر 
فعالیت  مشغول  نیز  غیره  و  تحقیقاتی 
تحقیقات  مرکز   ۱۳ همچنین  هستند. 
تحقیقات  مرکز   ۱۳ دارو،  حوزه  در 
تحقیقاتی  مراکز  دارویی،  گیاهان 
مقاومت آنتی بیوتیکی نیز وجود دارند 
و  هستند  ما  زیرساخت های  این ها  و 
کمک  سیاست گذاری ها  به  می توانند 

کنند.
برای  پیچیدن  یکسان  نسخه  پناهی، 
نامناسب دانست  اقدامی  را  همه کشور 
تصمیم  یک  اینکه  داد:  توضیح  و 
اقدامی  شود،  انجام  باال  از  کلی  گیری 
هر  شرایط  چون  است.  افتاده  مد  از 
غیره  و  بیماری ها  بار  فرهنگ،  استان، 
است.  متفاوت  مختلف  استان های  در 
بنابراین نمی توان در پایتخت برای همه 

استان ها تصمیم گیری کرد.
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
ذی  همه  و  مردم  کرد:  تاکید  بهداشت 
نفعان و سیاستگذاران در حوزه مسائل 

مربوط به داروسازی درگیر شوند.
این  دنبال  دارو  ما در حوزه  افزود:  وی 
همه  در  توسعه  و  تحقیق  که  هستیم 
مثال  برای  شود.  انجام  دارو  بخش های 
 ،۲۰ جمعیت  برای  ما  زیرساخت های 
اکنون  اما  شده،  دیده  میلیونی   ۳۰
امید  داریم.  جمعیت  نفر  میلیون   ۸۰
است.  یافته  افرایش  نیز  زندگی  به 

همینطور با افزایش سن بیماری ها هم 
فزایش پیدا کرده است. بنابراین تحقیق 
وجود  باید  بخش ها  همه  در  توسعه  و 

داشته باشد.
پناهی افزود: در دنیا درمان ها به سمت 
پیشرفته  درمان های  و  درمانی  ژن 
بوده  بیشتر  آنها  اثربخشی  که  رفته اند 
است. بنابراین باید به این سمت حرکت 

شود.
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
و  تحقیقات  اینکه  بیان  با  بهداشت 
گفت:  باشد،  دیده بان  باید  فناوری، 
و  است  دیده بان  سالمت  در  تحقیقات 
باید یافته ها را در اختیار سیاستگذاران 

قرار دهد.
مراکز  به  ما  کرد:  خاطرنشان  پناهی 
حل  به  که  می دهیم  مجوز  تحقیقاتی 
کنند.  کمک  نیازها  رفع  و  مشکالت 
اینکه تحقیقات انجام شود، مقاله نوشته 
دانشمندان  تعداد  افزایش  به  و  شود 
مراکز  ولی  است،  ارزشمند  بینجامد، 
دهند،  اطالعات  ما  به  باید  تحقیقاتی 

اولویت بندی کنند و جامع نگر باشند.
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
ضایعات  بحث  به  اشاره  با  بهداشت 
دارو،  بزرگ  حجم  این  گفت:  دارویی 
در کشور مصرف می شود، ولی در دنیا 
بیمار  اختیار  در  راحتی  همین  به  دارو 
نحوه  و  نگهداری  چون  نمی گیرد.  قرار 
مصرف دارو و غیره اهمیت زیادی دارد.

وی به اهمیت بار بیماری ها اشاره کرد 
و گفت: حتی توزیع دارو در کشور هم 
باید بر اساس بار دارو باشد. بار بیماری 
حتی در استان های مختلف هم بررسی 
کدام  در  بیماری ها  توزیع  که  شده 
این  است.  بیشتر  بیماری  کدام  استان 

برای سیاستگذار هم خیلی مهم است.
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
از  دعوت  ضمن  پایان  در  بهداشت 
پژوهشگران، اعالم کرد: در صورتی که 
مگا پروژه ای در حوزه تجویز و مصرف 
حمایت  آن  از  شود،  ارائه  دارو  منطقی 
می شود. همچنین مطالعاتی که بتوانند 
شوند  بیماری ها  بار  کاهش  به  منجر 
مختلف  جنبه های  که  طرح هایی  و 
مصرف دارو را بررسی کنند نیز حمایت 

می شوند.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
سیاستگذاری دارویی در کشور بر اساس بار بیماری ها باشد

رئیس گروه تغذیه و دارویی معاونت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
شهید بهشتی، به تبیین نکات مهم 

تغذیه بیماران دیابتی پرداخت.
فرشته  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
چرب  غذاهای  مصرف  گفت:  فزونی 
از  دهید.  کاهش  را  کرده  سرخ  و 
چربی های  از  غنی  غذاهای  مصرف 
فودها،  فست  نظیر  ترانس  و  اشباع 
روغن های نباتی جامد و نیمه جامد، 
سرخ  غذاهای  حیوانی،  روغن های 
شده، لبنیات پرچرب اجتناب کنید.

غذایی  منابع  از  بیشتر  افزود:  وی 
ماهی ها(  انواع  )مانند   ۳ امگا  حاوی 
و اسید چرب غیر اشباع )مثل روغن 
روغن های  انواع  سایر  یا  زیتون( 
مقدار  به  کنجد(  )آفتابگردان،  مایع 
تنظیم  غذایی  رژیم  و طبق  مناسب 

شده استفاده کنید.
از  متعادل  استفاده  گفت:  فزونی 
امگا ۳ و اسیدهای چرب غیر اشباع 
موجب پاسخ دهی بهتر گیرنده های 

سلول به انسولین می شود.
پروتئین های  دریافت  افزود:  وی 
حاوی چربی های اشباع مانند لبنیات 
پرچرب و گوشت قرمز باید در رژیم 
غذایی افراد دیابتی باید محدود شود.

از  است  بهتر  گفت:  فزونی 
شاخص  که  کربوهیدرات هایی 
گالیسمیک پایین تری دارند استفاده 

شود.
وی تاکید کرد: حتماً غذا را در حجم 
بیشتر )۵ وعده در  به دفعات  و  کم 
وعده ای  هیچ  در  و  کنید  میل  روز( 

بیش از حد غذا نخورید.
فزونی با عنوان این مطلب که مصرف 

نمک روزانه را کاهش دهید و حتماً 
از نمک یددار تصفیه شده به مقدار 
از  بعد  گفت:  کنید،  استفاده  کم 
روی  پیاده  کمی  غذایی  وعده های 

کنید.
قند  مرتب  طور  به  داد:  ادامه  وی 
خون را کنترل کنید و برای داشتن 
اندازه  به  بودن  و سالم  وزن مناسب 
روزانه  بدنی  فعالیت  و  بخورید  غذا 
طبق  روی(  پیاده  دقیقه   ۳۰-۴۵(

نظر پزشک معالج داشته باشید.
ساعات  کنید  سعی  گفت:  فزونی 
صرف غذا حتی المقدور منظم باشد 
جلوگیری  خون  قند  نوسان  از  تا 
شود. همچنین، غذا را به آرامی و در 

محیطی با آرامش میل کنید.
وی افزود: هر روز ۲ تا ۴ واحد میوه 
سبزی ها  گروه  از  واحد   ۵ تا   ۳ و 

استفاده کنید.
غذایی  منابع  مصرف  گفت:  فزونی 
)مرکبات   C ویتامین  روی،  حاوی 
 A ویتامین  و  تازه(  سبزی های  و 
)زردآلو، هلو، گوجه فرنگی، و هویج( 
بگنجانید.  خود  غذایی  رژیم  در 
تغذیه ای  رنگی  نشانگرهای  به 
و  کنید  توجه  غذایی  محصوالت 
روغن  و  نمک  قند،  که  محصوالتی 

کمتری دارد انتخاب کنید.
سفید  نان های  مصرف  افزود:  وی 
نان های  و  داده  کاهش  را  برنج  و 
ماکارونی  قهوه ای،  برنج  دار،  سبوس 
کامل  گندم  و  جو  دار،  سبوس 

)پوست نگرفته( مصرف کنید.
انواع  از  روزانه  فزونی،  گفته  به 
حبوبات در وعده های غذایی استفاده 
کنید و ۲ تا ۳ واحد لبنیات کم چرب 
مصرف  بیوتیک  پرو  نوع  از  خصوصاً 

کنید.
وی ادامه داد: چای یا دمنوش خود 
را با یک عدد توت یا کشمش یا یک 
عدد خرمای کوچک میل کنید و به 

اندازه کافی آب بنوشید.
دچار  که  صورتی  در  گفت:  فزونی 
برای  هستید  چاقی  یا  وزن  اضافه 
کارشناس  نظر  تحت  وزن  کاهش 

تغذیه اقدام کنید.
خدمات  ارائه  افزود:  پایان  در  وی 
تنظیم  جمله  از  تغذیه  مشاوره 
خدمات  مراکز  در  غذایی  برنامه 
افراد  و  است  رایگان  سالمت  جامع 
مراقبت های  انجام  برای  می توانند 
جامع  خدمات  مراکز  به  تغذیه ای 

سالمت مراجعه کنند.

نکات طالیی در تغذیه بیماران دیابتی

خبر

وزیر بهداشت: ورود بخش خصوصی به 
حوزه تولید دارو ضروری است

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت ورود بخش 
خصوصی به حوزه تولید دارو تاکید کرد و گفت: باید از کشور 
وارد کننده دارو به کشور صادرکننده دارو تغییر جهت دهیم و 

افزایش تولید و صادرات دارو در دستور باشد.
 بهرام عین اللهی در همایش معاونان غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
از ممنوعیت واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوصی 
خبر داد و گفت: باید سیستم های نوین نظارتی در سازمان غذا 
و دارو مورد استفاده قرار گرفته و نظارت ها مستمر باشد و هیچ 

داروخانه بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.
جلوی  طرح  این  داشت:  اظهار  دارویار  طرح  به  اشاره  با  وی 
و  منافع  تعارض  ترجیحی،  ارز  کتاب  و  بی حساب  تخصیص 

قاچاق دارو را گرفت.
کرد:  تصریح  هستیم،  قانون  تابع  اینکه  بیان  با  اللهی  عین 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شرط کرده بودند که قیمت 
سال  شهریور  مانند  باید  آن  نرخ  و  یافته  افزایش  نباید  دارو 
۱۴۰۰ باشد که بهترین راه برای تحقق آن اجرای طرح دارویار 

بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در طرح 
دارویار همه اجزا برنامه ریزی و پیش بینی شده بود، تصریح 
کرد: مبحث دارو، بسیار پیچیده است و  از همه کسانی که 
نگه داشتند، قدردانی  این شرایط سرپا  را در  صنایع دارویی 

می کنیم زیرا تحریم ها را بی اثر کردند.
عین اللهی ضمن تاکید بر اینکه در سازمان غذا و دارو تعارض 
منافع و سوءاستفاده، خط قرمز ما محسوب می شود، ادامه داد: 
مسئوالن غذا و دارو در مرکز و استان ها بدانند که کوچکترین 
سوءاستفاده تحمل نخواهد شود و اغماضی هم صورت نخواهد 

گرفت.
وزیر بهداشت بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه تولید 
دارو تاکید کرد و گفت: باید از کشور وارد کننده دارو به کشور 
صادرکننده دارو تغییر جهت دهیم و افزایش تولید و صادرات 

دارو در دستور باشد.
باید  اینکه برای داروسازان منافع ملی  با تاکید بر  عین اللهی 
در اولویت باشد نه منافع محلی افزود: فرآیند توزیع دارو باید 
براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد و در شرایط کنونی باید 
در همه زمینه های بهداشتی و درمانی، به صورت جهادی و 

شبانه روزی کار کنیم.
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دانشگاه های  امنای  هیئت  دبیر   
وزارت بهداشت از اجرای طرح تعالی 
خدمات حوزه سالمت توسط دولت 
سیزدهم خبر داد و گفت: محوریت 
این طرح برقراری عدالت در خدمات 

بهداشتی و سالمت است.
با  گفتگو  در  گلمکانی  ابراهیم 
وزارت  کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار 

از  کاملی  ارزیابی  بهداشت 
حوزه سالمت  از  مردم  رضایتمندی 

و بهداشت و درمان ندارد.
دانشگاه های  امنای  هیأت  دبیر 
وزارت بهداشت از اجرای طرح تعالی 
خدمات حوزه سالمت توسط دولت 
داشت:  بیان  و  داد  خبر  سیزدهم 
عدالت  برقراری  طرح  این  محوریت 

نیز  خدمات  این  است؛  خدمات  در 
باشد  درمان  به  نباید معطوف  صرفاً 
را هم  و سایر حوزه ها  آموزش  بلکه 

در بر می گیرد.
رویداد  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
فناوری سالمت در خراسان شمالی، 
افزود: عالوه بر جذب سرمایه گذار، 
و  طرح ها  از  نیز  بهداشت  وزارت 

ایده ها حمایت خواهد داشت.
ساختارها  راستایی  هم  گلمکانی 
سالمت  در  فناوری  ارتقا  برای 
گفت:  و  کرد  عنوان  ضروری  را 
نزدیک  باید  مرتبط  ساختارهای 
مرتبط  غیر  ساختارهای  و  شوند 
مانند نمایندگان مجلس برای جذب 

سرمایه گذار کمک کنند.

دولت سیزدهم به دنبال برقراری عدالت بهداشتی در کشور است

دولت مشوق های ویژه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  مدیرکل 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
دولت مشوق های ویژه ای برای حمایت از 
افراد خالق و سرمایه گذاران در حوزه دانش 

بنیان ها در نظر گرفته است.
ملی  رویداد  در  بنفشه  رضا  حمید  دکتر 
خراسان  سالمت  حوزه  گذاری  سرمایه 

شمالی اظهار داشت: دولت سیزدهم معافیت 
شرکت  گذاران  سرمایه  برای  مالیاتی  های 
با  و  است  گرفته  نظر  در  بنیان  دانش  های 
این مشوق ها توسعه سالمت بهبود می یابد.

براساس سیاست های  افزود: همچنین  وی 
آمدهای  در  درصد  یک  بهداشت  وزارت 
های  طرح  به  وزارتخانه  این  اختصاصی 

اختصاص  محور  محصول  فناورانه  پژوهشی 
می یابد.

وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  مدیرکل 
ادامه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
داد: جدای از این مشوق ها اگر برای طرح 
پژوهش محور سالمت در رویداد های ملی 
پژوهش کشور، سرمایه گذاری پیدا نشد با 

بعد  و  بهداشت  وزارت  به  ارسال طرح خود 
این  مالی  های  حمایت  از  اولیه  ارزیابی  از 

وزارتخانه بهره مند شوند.
وی گفت: دانشگاه های نسل چهارم ارزش 
و  علمی  مراکز  این  در  و  هستند  آفرین 
رفع  و  جامعه  بومی  مسایل  بر  آموزشی 

مشکالت آن منطقه توجه می شود.
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فناوری
اخبار

رمز ارزهای زیرزمینی در خأل قانونی 
جوالن می دهند

مدیر یک مرکز فناوری شتاب دهنده بر این باور است که رمز ارزهای 
زیرزمینی در نبود قانون جوالن می دهند و سبب بروز مشکالتی شدند 

که امروز شاهد آن هستیم.
محمد ذوالفقاری پور در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: 
باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشور ما در حال فعالیت هستند، 
اما هنوز دراین رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به عنوان یک 
فعال در این زمینه هنوز نمی دانیم که فعالیت در این بخش قانونی 

است یا نیست.
ارزها  رمز  خصوص  در  قوانین  نشدن  تصویب  اینکه  بیان  با  وی 
برخی  تا  این مسئله سبب شده  اظهار داشت:  است  مشکل ساز شده 
به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن شاهد مسائلی از 

جمله کالهبرداری هستیم.
مشخص شدن  با  که  است  حالی  در  این  کرد:  تأکید  پور  ذوالفقاری 
دیگر  مشخص،  صرافی های  و  واحدها  به  مجوز  دادن  و  قوانین 
صرافی های آنالین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری 
از جمله فرارهای مالیاتی و  امروز شاهد آن هستیم  از مشکالتی که 

کالهبرداری ها قابل پیگیری است.
وی گفت: دراین بین صرافی های آنالین و کیف پول هایی که هیچ کدام 
وارد  نیز  ناآگاه  مشتری های  و  کرده  تبلیغ  به  اقدام  نیستند  قانونی 
ادامه داد: در خصوص رمز  بازار می شوند.این فعال حوزه رمزارز  این 
دراین رابطه،  قانون  تکلیف  مشخص شدن  صورت  در  داخلی  ارزهای 
داریم که  را  ارائه خدمات  و  آنالین  برای صرافی  زیرساخت های الزم 
بر همین اساس تمام فعالیت ها در آن در بستر قانونی صورت خواهد 
گرفت. ذوالفقاری پور گفت: همچنین با مشخص شدن قانون رمزارزها 
در کشور، عدم شفافیت در این حوزه، میزان تخلف و زیرزمینی شدن 
حذف و اقدام های مشکوک قابل ردیابی خواهد بود. اما وقتی مشکل 
قانونی داریم و هر شرکتی بدون مجوز در این حوزه فعالیت می کند 
مشکالتی از جمله پول شویی، کالهبرداری و فرار مالیاتی پیش خواهد 

آمد.

فناوری  و  ارتباطات  ارتباطات  وزیر 
با  خانه  وزارت  این  گفت:  اطالعات 
همکاری سایر دستگاه های مسئول، 
بین  مراجع  در  را  الزم  پیگیری های 
المللی به منظور احقاق حق نخبگان 
کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

زارع  عیسی  ایسنا،  گزارش  به 
پیام  یک  در  پستی  انتشار  با  پور 
اخیر  اقدامات  درباره  داخلی  رسان 
چند  حذف  به  نسبت  پلی  گوگل 
اخیرا  کرد:   اظهار  ایرانی،  اپلیکیشن 
در  خدماتی  که  ایرانی  سکوی  چند 
ارائه  نقل  حمل  و  رسانی  پیام  حوزه 
افزاری  نرم  فروشگاه  از یک  می کنند 
که  زمانی  از  شده اند،  حذف  خارجی 
گرفتم  قرار  موضوع  این  جریان  در 
در  دادم  دستور  مربوطه  معاونین  به 
دانش بنیان  های  شرکت  با  تعامل 
مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی 
اقدامات  اجرای  برای  را  موضوع  این 

مقتضی بررسی کنند.
مطرح  های  پلتفرم  برخی  صاحبان 
دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه 
طول  در  میدانند،  اطالعات  فناوری 
سیاست  اتخاذ  با  متمادی  سالیان 
استاندارهای  و  انحصارگرایانه  های 
چندگانه، تالش کرده اند مانع از رشد 
و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند 
و این اولین باری نیست که به بهانه 
تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی 
از  استفاده  نعمت  از  را  دنیا  سرتاسر 
جوانان  ساخته  که  محصوالتی 
متخصص همین مملکت است محروم 

می کنند.
های  بهانه  با  موضوع  این  اگرچه 
است،  شده  انجام  دفعات  به  مختلف 
که  فعلی  شرایط  در  آن  تکرار  اما 
های  زمینه  در  ایرانی  سکوهای 
و  کرده  پیدا  خوبی  توسعه  مختلف 
رغبت  آنها  از  استفاده  به  هم  مردم 
بودن  سیاسی  شائبه  داده اند،  نشان 
می بخشد.  قوت  را  تصمیماتی  چنین 

از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی 
تالش  و  ندارند  هم  را  یافته  توسعه 
وابستگی  برای  ابزاری  هر  از  میکنند 

ایران و ایرانی استفاده کنند.
چندی پیش دولت آمریکا اعالم کرد 
که تحریم های حوزه فناوری اطالعات 
را برای کشور ایران برداشته تا مردم 
آمریکایی  فناورانه  خدمات  از  ایران 
حال  همین  در  اما  ببرند!  بهره 
محبوب  سرویس های  به  دسترسی 
جوانان  تالش  حاصل  که  را  ایرانی 
نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان 

است را محدود می کنند!؟
این  سیاسی  اقدامات  دست  این 
پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه 
انحصاری هم در فضای مجازی دارد 
ملت های  همه  برای  خطری  زنگ 
محسوب  دنیا  نوآور  و  مستقل 
شرکت  این  مدیران  اگر  می شود. 
طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق 
ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم 
جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال 
های  شرکت  به  متعلق  خصوصی  و 
زندگی  ابزار  که  ایرانی  بنیان  دانش 

می  محدود  را  هستند  مردم  روزانه 
کنند؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با 
همکاری سایر دستگاه های مسئول، 
بین  مراجع  در  را  الزم  پیگیری های 
المللی به منظور احقاق حق نخبگان 
کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

 تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی 
داخلی  افزاری  نرم  های  فروشگاه 

نداشتیم!
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته 
مانند  هایی  اپلیکیشن  که  شد  اعالم 
ایرانی  رسان  پیام  تپسی، سه  اسنپ، 
از گوگل پلی  بله و آی گپ  سروش، 
حذف شده اند و بررسی ها نشان می 
دهد که نه تنها خود اپلیکیشن ها از 
به  بلکه  اند  شده  حذف   پلی  گوگل 
طور کلی اکانت متعلق به این شرکت 
ها هم از گوگل پلی حذف شده است.

محدودیت  ایجاد  است  گفتنی 
فروشگاه های  و  خارجی  شرکت های 
اپلیکیشن های  آنالین آمریکایی برای 
ایرانی حدودا از سال ۱۳۹۶ آغاز شد؛ 
از  پس  ماه  چند  تنها  اپل  که  زمانی 

گشودن درهای فروشگاه آنالین خود 
سپتامبر  در  ایرانی  اپلیکیشن های  به 
ترامپ،  دونالد  فرمان  با   ،۲۰۱۶
تحریم  برای  آمریکا  رییس  جمهوری 
اپلیکیشن های  برخی  ایران،  علیه 
کرد.  حذف  اپ استور  از  را  ایرانی 
ایرانی  اپلیکیشن های  حذف  موضوع 
از اپ استور حل نشده بود که گوگل 
نیز به فاصله ی دو هفته پس از اپل و 
در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی 
آنالین  -فروشگاه  گوگل پلی  از  را 
توجیه  با  اندرویدی-  نرم افزارهای 
مشابه تحریم های دولت آمریکا علیه 

ایران حذف کرد.
جو  جمهوری  ریاست  آغاز  با  گرچه 
امریکا  بازگشت  احتمال  و  بایدن 
وجود  امیدواری  این  برجام  به 
متفاوتی  سرنوشت  شاید  که  داشت 
ایران  در  فناوری  شرکت های  برای 
و  پلتفرم ها  حذف  اما  بخورد،  رقم 
اپلیکیشن های ایرانی نشان می دهد 
این مشکالت ناعادالنه تحریمی علیه 
ادامه  همچنان  ایرانی  شرکت های 

دارد.

 واکنش وزیر ارتباطات به اقدام گوگل برای حذف
 چند سکوی ایرانی

گزارش

طراحی سامانه ای برای کاهش هزینه های 
تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی

محققان یک شرکت دانش بنیان توانستند برای بهبود فرآیندهای تعمیر 
و نگهداری تجهیزات کارخانه ها و مجموعه های صنعتی سامانه ای طراحی 

کنند.
تقوایی حسین زاده، مدیر  نوآوری و شکوفایی، مرتضی  از صندوق  نقل  به 
عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت در حوزه بهره وری صنایع 
و تحول دیجیتالی صنعتی در حال فعالیت است و توانسته طرحی را برای 
تعمیر و نگهداری تجهیزات در مجموعه های صنعتی و کارخانه ها با کاربرد 

هوش مصنوعی آغاز کند.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش قیمت ارز، میزان جبران خسارات 
تجهیزات صنعتی بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. عالوه بر این وقتی 
به توقف  تا مدتی  نیز  تولید  یا تجهیز خراب می شود فرآیند  یک ماشین 
می انجامید و این خود خسارتی بزرگتر بود. همچنین در تعمیر قطعات در 
برخی شرکت ها یا سازمان ها سیستم ارائه خدمات عمومی مانند آب رسانی 

و برق رسانی قطع می شد.
مطالعات  با  را  طرح  این  ما  کرد:  بیان  دانش بنیان  شرکت  عامل  مدیر 
گسترده ای آغاز و پس از بررسی استانداردهای مختلف حوزه نت و امکانات 
ظرفیت  محصول  این  دادیم.  توسعه  خارجی،  و  داخلی  مشابه  محصوالت 
سوئیس  کشور  در  دفتر  یک  ما  راستا  این  در  دارد.  صادرات  برای  خوبی 

تاسیس کرده  و به دنبال توسعه بازارهای خود هستیم.
سامانه  این  از  نفت  وزارت  مدیران  پیش  مدتی  افزود:  تقوایی حسین زاده 
دیگر  نمونه های  به  نسبت  سامانه  این  که  داشتند  اظهار  و  کردند  بازدید 
بسیار جامع تر و کارآمدتر است و امکان استفاده از آن با سهولت بیشتری 

انجام می پذیرد.
مدیر عامل شرکت اظهار کرد: ما این سامانه را در قالب یک طرح کالن ملی 
طراحی کرده ایم و باور داریم که استفاده آن در بخش های مختلف سبب 

کاهش قابل توجه هزینه های نگهداری و تعمیرات می شود.
وی افزود: سامانه کاهش هزینه های تعمیر تجهیزات صنعتی، نوعی سامانه 
مدیریت دارایی های فیزیکی است که در حوزه  بهره برداری و نگهداری و 

تعمیرات پیشگیرانه کاربرد دارد.
به گزارش مهر، میزان سرمایه ای که این شرکت دانش بنیان دریافت کرده 
۴.۵ میلیارد تومان بوده که سه میلیارد تومان از این مقدار را صندوق نوآوری 
استان  فناوری  و  پژوهش  نیز صندوق  را  باقی  میلیارد  و ۱.۵  و شکوفایی 

خراسان رضوی تامین کرده است.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ     140160301022001464 شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/07/28هیات 
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 سید ابومحمد خدائی 
فرزند سیدرحمان به شماره شناسنامه)کدملی5409882636( صادره از خورنسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 617/87 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 127 فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 157 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی سیروس آقازاده محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است  به  اقدامات موکول  و  احاله  دادگاه صالحه  
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  : 28 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 13 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم
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مورخ     140160301022001467 شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/27هیات 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 فرحناز صفری فرزند مختار 
به شماره شناسنامه 1165 صادره از بیله سوار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 455/24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی مفروز 
از مالکیت  از قطعه - تفکیکی از 153 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
رسمی لطف اله منوچهر محامدی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 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  : 28 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 13 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت(
خانم مریم محمودی )مالک( طبق درخواست به شماره وارده 12089 مورخ 1401/07/27 
اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 6746 فرعی از 165 اصلی)که عبارتست از سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع قطعه 125 تفکیکی پالک 
6746 فرعی از 165 اصلی مفروز از 1 فرعی از اصلی با سریال چاپی 107207 ج 93 به 
نام مسیح اله نفیسی خواه ذیل ثبت 131334 صفحه 302 دفتر جلد 589 ثبت و صادر 
شده است.و در ادامه برابر سند قطعی 10397-1394/02/02 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 62 شهرپرند استان تهران به نام خانم مریم محمودی منتقل گردیده است به علت 
جابجایی مفقود گردیده لذا تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
نامه اصالحی ق.ثبت مصوب 8/11/1380  آئین  است در همین راستا وفق ماده 120 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
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

آگهی موضوع تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در رابطه با پالک ثبتی 2541 
فرعی از 147 اصلی

مورخ   13539 و   1401/07/30 مورخ   12113 وارده  شماره  به  درخواست  به  نظر 
1401/08/18 آقای بابک زاهدی و خانم ها شیدا و ایران شهرت هر دو زاهدی مبنی 
اصلی  از 147  فرعی  ثبتی 2541  پالک  از  خود  االرث  سهم  سند  صدور  درخواست  بر 
قطعه  مربع  بمساحت 1000متر  زمین  قطعه  یک  مالکیت ششدانگ  میدارد: سند  اعالم 
325تفکیکی پالک 2541 فرعی از 147 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 545 فر عی 
از اصلی مذکور با حدود شمال بطول 50 متر پی به قطعه 324 تفکیکی شرقا بطول 20متر 
پی به خیابان 10متری احداثی جنوبا به طول 50 متر پی به قطعه 326 تفکیکی غربا به 
طول 20متر پی به قطعه 345 تفکیکی ذیل ثبت 60148 صفحه 36 دفتر امالک جلد 248 
به شماره چاپی 147572 به نام بنیاد شهید انقالب اسالمی ثبت صادر و تسلیم گردید 
در ادامه تمامی مورد ثبت برابر سند انتقال شماره 49477 مورخ 1383/05/31 دفتر 
8رباط کریم به آقای علی زاهدی فرزند حسین منتقل گردیده که برابر گواهی حصر وراثت 
شماره 9909972691900599 مورخ 1399/05/25 شعبه 9 شورای حل اختالف کرج 
و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره 49771 مورخ 1400/12/14 اداره امور مالیاتی 
فوت نموده و وراث حین الفوت وی عباتند از:1 – ایران زاهدی 2 – شهرزاد زاهدی 3 – 

شیدا زاهدی 4 – امنه زاهدی 5 – بابک زاهدی 6 – علیرضا زاهدی.
و آقای بابک زاهدی و خانم ها شیدا و ایران شهرت هر دو زاهدی طی تقاضای مذکور و 
ضمن درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود از پالک مذکور اعالم نموده که اصل 
سند مالکیت نزد علیرضا زاهدی احدی از ورثه می باشد که مراتب با استناد به تبصره 
3ماده 120 آئین نامه قانون ثبت طی اخطاریه شماره 12720 مورخ 1401/08/09 به 
ابالغ و مهلت 10 روزه مقرر  نامبرده  به  تاریخ 1401/08/10  آقای علیرضا زاهدی در 
در اخطاریه منقضی و لذا مراتب مجدداو با استناد به ماده قانونی مورد اشاره یک نوبت 
در روزنامه منتشر میگردد تا چنانچه دارنده سند مالکیت ظرف مهلت 10 روز بدون مجوز 
قانونی سند مورد مطالبه را ارائه ننماید اداره ثبت نسبت به صدور سند به نام متقاضیان 

اقدام مینماید.
بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

صورتمجلس افراز قسمتی از پالک 1047 فرعی از 115 اصلی
احتراما در اجرای دستور ذیل تقاضای بوارده شماره 10990 مورخ 1401/07/12 آقای 
با  مالرد   13 دفتر   1401/05/30 مورخ   49447 وکالتنامه  برابر  جعفری  حاجی  حسین 
وکالت مع الواسطه برابر وکالتنامه های شماره 27625 مورخ 1383/12/03 و 27844 
مورخ 1382/12/01 و 27562 مورخ 1382/11/27 دفتر 12 رباط کریم مبنی بر افراز 
سهم مشاعی موکل خود )اصغر حیدری کمال( از 1047 فرعی از 115 اصلی اعالم میدارد:

1 – سند مالکیت یک سهم مشاع از 8سهم از 168 سهم ششدانگ یک قطعه اول تفکیکی 
پالک 1047 فرعی از 115 اصلی ذیل ثبت 63511 صفحه 346 دفتر امالک جلد 270 
بشماره چاپی 399253 سری ت به نام آقای اصغر حیدری کمال ثبت،صادر و تسلیم گردید.

2 – سند مالکیت یک سهم مشاع از 8سهم از 168سهم ششدانگ یک قطعه اول تفکیکی 
پالک 1047 فرعی از 115 اصلی ذیل ثبت 63508 صفحه 358 دفتر امالک جلد 270 
بشماره چاپی 399255 سری ت به نام آقای رضا حیدری کمال ثبت صادر و تسلیم گردید.

3 – سند مالکیت یک سهم مشاع از 8سهم از 168 سهم ششدانگ یک قطعه اول تفکیکی 
 270 جلد  امالک  دفتر   374 صفحه   63515 ثبت  ذیل  اصلی  از115  پالک1047فرعی 
بشماره چاپی 399297 سری ت به نام آقای اکبر حیدری کمال ثبت صادر و تسلیم گردید.
4 – سند مالکیت مقدار چهار سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
قطعه اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم 
ذیل ثبت 23554 صفحه 297 دفتر 145 بنام علی صمیمی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است سپس مساحتهای زیادی از پالک مذکور در اجرای ماده 147 قانون اصالحی 
ثبت و قانون تعیین تکلیف تحت پالکهای مفروزی به غیر منتقل و سند مالکیت صادر و 

تسلیم گردیده است حدود و باقیمانده نامعلوم است. 
– سند مالکیت مقدار 12سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه   5
اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم ذیل 
ثبت 23532 صفحه 181  دفتر 145 بنام قربانعلی میرزایی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است سپس طی دادنامه شماره 78-738 مورخ 78/6/7 شعبه 4دادگستری رباط 
کریم قربانعلی میرزایی فوت نموده و وراث وی عباتند از مرتضی و مصطفی و خسرو و 
پرویز )پسران( مریم و زهرا و اعظم و فاطمه )دختران( و خانم قمرتاج معصومی )همسر 
دائمی( که نسبت به سهم االرث هر یک سند جداگانه ذیل ثبت صفحات 181 و 334 و 

342 و 313و338و326و322و330 دفاتر 145 و 313 کما فرض اله ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده است سپس از مالکیت نامبرده و وراث وی مساحت های زیادی در اجرای 
ماده 147 قانون اصالحی ثبت و قانون تعیین تکلیف تحت پالکهای مفروزی در مالکیت افراد 

غیر مستقر و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است.
6 – سند مالکیت 12سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 
اول تفکیکی پالک1047 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم ذیل 
و تسلیم  و سند صادر  ثبت  احمد معصومی  بنام  ثبت 23525 صفحه 153 دفتر 145 
گردیده است سپس مساحتهای زیادی از پالک مذکور در اجرای ماده 147 قانون اصالحی 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است  به غیر منتقل و سند  ثبت تحت پالکهای مفروزی 
سپس برابر گواهی حصر وراثت به شماره 422/4/77 مورخ 76/05/26 فوت نموده 
است و وراث حین الفوت وی عبارتند از معصومه و لیلی و حسن و محسن و حسین و آذر 

همگی معصومی معرفی شده اند.
7 – سند مالکیت مقدار دو سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
االرد بخش  واقع در قریه  از 115 اصلی  تفکیکی بشماره پالک 1047فرعی  اول  قطعه 
حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 23688 صفحه 287 جلد146 بنام عباسعلی فرمانی فرزند 
قربان ثببت و صادر گردیده است ودر اجرای مواد 147اصالحی قانون ثبت و قانون تعییت 
تکلیف مقادیری از مورد ثبت به اشخاص واگذار گردیده و سند مالکیت جداگانه صادر 

گردیده است و باقیمانده نامعلوم است./.
8 – سند مالکیت مقدار 12 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 
کریم  رباط  بخش  االرد  قریه  در  واقع  اصلی   115 از  فرعی   1047 پالک  تفکیکی  اول 
بنام قربانعلی میرزایی ثبت و سند صادر و  ذیل ثبت 23532 صفحه 181 دفتر 145 
ماده 147  اجرای  در  زیادی  مساحتهای  نامبرده  مالکیت  از  سپس  است  گردیده  تسلیم 
قانون اصالحی ثبت تحت پالکهای مفروزی در مالکیت افراد غیر مستقر و سند مالکیت 
صادرو تسلیم گردیده است سپس طی دادنامه شماره 78-738 مورخ 78/6/7 شعبه 
4 دادگستری رباط کریم قربانعلی میرزایی فوت نموده است و وراث وی عباتند از مرتضی 
و مصطفی و خسرو پرویز )پسران( مرم و زهرا و اعظم و فاطمه )دختران( و خانم قمرتاج 
معصومی )همسر دائمی( که نسبت به سهم االرث هریک سند جداگانه ذیل ثبت صفحات 
181و334و342و313و338و326و322و330 دفاتر 145و3131 کما فرض اله ثبت و 

سند صادر و تسلیم گردیده است.
9 – سند مالکیت مقدار 4سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
قطعه اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم 
نام آقای عیسی فالحی ثبت و سند صادر  به  ذیل ثبت 28746 صفحه 437 جلد 154 
به  اسناد متعدد  برابر  ثبت  از مورد  زیادی  و تسلیم گردیده است سپس مساحت های 
غیر واگذار گردیده سپس مساحت های زیادی مجددا در اجرای مقررات ماده 147 قانون 
اصالحی ثبت تحت پالکهای مفروزی در مالکیت غیر مستقر و سند مالکیت ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و هم چنین مقدار 3/45هزارم سهم از مالکیت عیسی فالحی برابر 
سند انتقال اجرائی شماره 14874 مورخ 1389/04/31 دفتر 31 رباط کریم به آقای 
حسین مظفری راد منتقل که سند مالکیت آن ذیل ثبت 142494 صفحه 253 دفتر امالک 

جلد 673 به نام وی صادر گردید.
10 - سند مالکیت 12سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 
اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم ذیل 
ثبت23525 صفحه 153 دفتر 145 بنام احمد معصومی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
ثبت  قانون اصالحی  ماده 147  اجرای  در  از پالک مذکور  زیادی  است سپس مساحتهای 
تحت پالکهای مفروزی به غیر منتقل و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نموده  فوت   1376/05/26 مورخ   422/4/77 شماره  به  وراثت  حصر  گواهی  برابر 
است و وراث حین الفوت وی عبارتند از معصومه و لیلی و حسن و محسن و حسین و آذر 
همگی معصومی معرفی شده اند سپس برابر سند انتقال اجرایی شماره 30876 مورخ 
1386/12/24 دفتر خانه 12 رباط کریم مساحت 4875 متر مربع مشاع به آذر و لیلی و 
معصومه همگی معصومی بالسویه منتقل که سند مالکیت ذیل ثبت صفحات 382 و 385 و 

388 دفتر 399 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است.
11 - سند مالکیت 12سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 
اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم ذیل 
ثبت23525 صفحه 153 دفتر 145 بنام احمد معصومی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
ثبت  قانون اصالحی  ماده 147  اجرای  در  از پالک مذکور  زیادی  است سپس مساحتهای 
تحت پالکهای مفروزی به غیر منتقل و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نموده  فوت   1376/05/26 مورخ   422/4/77 شماره  به  وراثت  حصر  گواهی  برابر 
است و وراث حین الفوت وی عبارتند از معصومه و لیلی و حسن و محسن و حسین و آذر 
همگی معصومی معرفی شده اند سپس برابر سند انتقال اجرایی شماره 30876 مورخ 
1386/12/24 دفتر خانه 12 رباط کریم مساحت 4875 متر مربع مشاع به آذر و لیلی و 

معصومه همگی معصومی بالسویه منتقل که سند مالکیت ذیل ثبت صفحات 382 و 385 و 
388 دفتر 399 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است.

12 - سند مالکیت مقدار 8 سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
به شماره 1047 فرعی از 115 اصلی ذیل ثبت26797 صفحه 145 دفتر 147 بنام مسلم 
بنائی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده فوت نموده است و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از 1-محمد2-احمد3-عباس)پسران( هریک نسبت به 2 سهم مشاع 
هریک  بنائی   همگی  ناز  7-اصل  خدیجه  6-خانم  5-شهرزاد  4-صغری  و  سهم   10 از 
نسبت به 1 سهم مشاع از 10 سهم و 8-فاطمه خانم معصومی )همسر متوفی( نسبت 
به ثمینه اعیانی تقاضای سهم االرث خود را نموده که اسناد مالکیت نامبردگان در صفحات 
290و298و294و446و310و306و314و318 دفاتر 296و293 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده که در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت از مالکیت نامبردگان مقادیری به غیر 

واگذار گردیده که منجر به سند مالکیت مفروزی گردیده.
13 - سند مالکیت مقدار چهار سهم مشاع از 168 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
قطعه اول تفکیکی پالک 1047 فرعی از 115اصلی واقع در قریه االرد بخش رباط کریم 
ذیل ثبت 23570 صفحه 361 دفتر 145 بنام محمد قاسمی فرزند حسن ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده است سپس مساحتهای زیادی از مورد ثبت برابر اسناد متعدد به 
غیر واگذار گردیده سپس مساحت های زیادی مجددا در اجرای مقررات ماده 147 قانون 
اصالحی ثبت تحت پالکهای مفروزی در مالکیت غیرمستقر و سند مالکیت ثبت و صادر و 

تسلیم گردیده است.
14 - سند مالکیت مقدار 4 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه اول 
تفکیکی بشماره پالک 1047 فرعی از 115اصلی واقع در قریه آالرد حوزه ثبتی رباط کریم 
ذیل ثبت 23568 صفحه 353 دفترامالک جلد 145 بنام محمدعلی قنبری ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و از مالکیت نامبرده مقادیری در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت و 

قانون تعیین تکلیف به غیر منتقل و منتهی به سند مالکیت ششدانگ گردیده.
15 - سند مالکیت مقدار 4 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه اول 
تفکیکی بشماره پالک 1047 فرعی از 115اصلی واقع در قریه آالرد حوزه ثبتی رباط کریم 
ذیل ثبت 23568 صفحه 353 دفترامالک جلد 145 بنام محمدعلی قنبری ثبت و صادر 
و تسلیم گردید و از مالکیت نامبرده مقادیری در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت و 

قانون تعیین تکلیف به غیر منتقل و منتهی به سند مالکیت ششدانگ گردیده.
16 – سند ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 1047 فرعی از 115 اصلی واقع در 
االرد بخش حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت و صفحه 132 دفتر جلد 20 شهریار بنام حسن 
مشرف نفیسی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس پالک مرقوم مشمول قانون 
اصالحات ارضی گردیده و در اجرای قانون مذکور برابر اسناد قطعی به 32 نفر از زارعین 
صاحب نسق واگذار از جمله برابر سند شماره 48935 مورخه 48/10/23 دفترخانه 17 
تهران مقدار 8سهم از 168 سهم ششدانگ به آقای حسین علی قدیمی انتقال که نسبت 

به نامبرده سند صادر نگردیده است.
و اسناد مالکیت به صورت مشاعی به نام مالکین مشاعی متعددی صادر گردیده.لذا حسب 
تقاضای مذکور و ارجاع امر به اینجانب سعید هوشنگی نماینده ثبت گزارش ماده 2آئین 
مورد  پالک  اینکه  اعالم  با  و  تنظیم  فوق  بشرح  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  نامه 
گزارش جزء امالک ثبت شده و در بین مالکین صغیر یا محجوری وجود ندارد وپالک فاقد 
را دارد  افراز  قابلیت  اینکه پالک مذکور  اعالم  و  میباشد  مالکیت معارض  هرگونه سند 
در ادامه به آقای ساالر جهت تعیین وقت و بازدید از محل ارجاع که نهایتا وقت معاین 
محل و بازدید بتاریخ 1401/08/01 ساعت 11 تعیین و به تعدادی از مالکین مشاعی 
پالک1047 فرعی از 115 اصلی ابالغ و همچنین مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه 
کائنات بشماره 4227 مورخ 1401/07/22 منتشر گردید و از طرفی شهرداری طی نامه 
در   1401/04/05 مورخ   8931 شماره  نامه  و   1401/07/25 مورخ   20572 شماره 
پاسخ به نامه شماره 140185601022011231 مورخ1401/07/25 موافقت خود را 
با افراز سهمی آقای اصغر حیدری کمال اعالم نموده که با این وصف مساحت و حدود قطعه 

مورد افراز بشرح ذیل میباشد:
پالک  مربع  متر   15355/94 بمساحت  افرازی  اول  قطعه  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
13463 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی از اصلی مذکور 
با حدود شماال بطول 182/82 متر پی به باقیمانده پالک 1047فرعی از 115 اصلی شرقا 
در دوقسمت اول بطول 65/43 متر پی به باقیمانده پالک 1047 فرعی از 115 اصلی 
دوم بطول 16/57 متر پی به خیابان 16 متری احداثی جنوبا بطول 203/28 متر پی به 
باقیمانده پالک 1047 فرعی از 115 اصلی غربا بطول 80 متر پی به باقیمانده پالک 1047 
فرعی از 115 اصلی . که این قطعه در سهم آقای اصغر حیدری کمال قرار گرفت لذا این 
صورتمجلس افراز به مالکین مشاعی ابالغ تا چنانچه ادعائی دارند ظرف مهلت 10روز از 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک میباشد. 
بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم
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و  تودیع  روز:آیین  اتفاق  گزارش  به 
پلیس  جدید  و  سابق  رییس  معارفه 
راهور غرب استان تهران در محل ستاد 
با حضور سردار کیوان  و  استان  راهور 
ویژه  انتظامی  محترم  فرمانده  ظهیری 

غرب استان تهران برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سرهنگ حامد 
بازنشستگی  افتخار  به  که  محمودی 
قباد  سرهنگ  و  تقدیر  آمدند  نائل 
رییس  سمت  در  قباًل  که  قیطاسی 
اند  بوده  پلیس راه غرب استان تهران 
غرب  راهور  پلیس  رییس  عنوان  به 

استان تهران معرفی شدند.
ویژه  انتظامی  فرمانده  ظهیری  سردار 
غرب استان تهران در این مراسم ضمن 
تقدیر از زحمات سرهنگ محمودی و 
قیطاسی  سرهنگ  برای  توفیق  آرزوی 
اظهار داشت : پلیس راهور نماد اجرای 

در  ترافیکی  انضباط  برقراری  و  قانون 
اهمیت  واسطه  به  که  است  جامعه  
راهور  پلیس  ماموران  موضوع  این 
را  سنگین  و  خطیر  بسیار  مسئولیتی 
برعهده دارند. سرهنگ قیطاسی رییس 
جدید پلیس راهور غرب استان تهران 
کرد  خاطرنشان  مراسم  این  در  نیز 
ترافیکی  بخشی  انضباط  برقراری   :
کنترل   ، مرور  و  عبور  در  تسهیل   ،
جان  و  سوانح   کاهش  و  آمد  و  رفت 
و  ترین  اصلی  رانندگی  باختگان 
مهمترین وظیفه این پلیس بوده که در 
راستای تحقق آن طرح های همچون: 
رفع  و  ، شناسایی  ترافیک  آرام سازی 
نقاط حادثه خیز ، ایمن سازی گذرگاه 
ارتقاء  و  اشاعه  و  پیاده  عابرین  های 
نظر  مد  رانندگی  صحیح   فرهنگ 

می باشد.

سرهنگ قباد قیطاسی رییس جدید 
پلیس راهور غرب استان تهران شد

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اسالمشهر از کشف 9قبضه سالح 
جنگی و 7 قبضه سالح شکاری 
امنیت  ارتقاء  طرح  در  غیرمجاز، 

اجتماعی خبر داد.
سرهنگ”  روز،  اتفاق  گزارش  به 
علی کارخانه” درتشریح جزئیات 
این خبر اظهار داشت: در راستای 
پیشگیری از وقوع جرایم خشن، 
و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
های  سالح  دارندگان  با  برخورد 
جرم  و  آلوده  نقاط  در  غیرمجاز، 
به  اسالمشهر   شهرستان  خیز 

اجرا درآمد.
و  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
دارندگان  از  نفر   16 دستگیری 
این  در  غیرمجاز  های  سالح 
رابطه  این  در  تصریح کرد:  طرح 
متهمان طی چند عملیات ضربتی 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 

آنها 16 قبضه سالح گرم شامل 
انواع سالح های جنگی و شکاری 

غیرمجاز کشف شد.
خاطرنشان  انتظامی  مقام  این 
کرد: پلیس جهت حفظ آسایش 
های  طرح  شهروندان  آرامش  و 
پاک سازی و برخورد با دارندگان 
سالح های غیرمجاز را به صورت 
اجرا  توان  تمام  با  و  مستمر 

خواهد کرد.
با  پایان  در  کارخانه  سرهنگ 
به  متهمان  معرفی  به  اشاره 
شهروندان  از  قضائی  مراجع 
امنیت  ارتقاء  منظور  به  خواست 
هر  از  اطالع  صورت  در  عمومی 
در  افراد  غیرقانوني  فعالیت  گونه 
و  حمل  فروش،  و  خرید  زمینه 
نگهداری سالح غیرمجاز، مراتب 
تلفن  از طریق  وقت  اسرع  در  را 

110 به پلیس اطالع دهند.

کشف 16 قبضه سالح غیرمجاز 
دراسالمشهر

خبر

فناوری  سازمان  رئیس 
رویکرد  گفت:  ایران  اطالعات 
مصنوعی  هوش  از  استفاده 
زمین  سامانه  فعالیت های  در 
و به ویژه در زیرسامانه پایش 
از  استفاده  با  کشور  اراضی 
طور  به  ماهواره ای  تصاویر 
گرفته  قرار  نظر  مد  جدی 
ایسنا، اجرای  است.به گزارش 
الکترونیکی  دولت  پروژه های 
اقدامات  مهم ترین  از  یکی 
امسال  شعار  اجرای  برای 
بنیان  دانش  »تولید  نام  به 
عینیت  آفرین«  اشتغال  و 
حفاظت  سازمان  است.  یافته 
همگام  نیز  زیست  محیط 
دولتی  دستگاه های  دیگر  با 
راستای  در  غیردولتی  و 
اجرای  و  هدف  این  تحقق 
با  سال  زیستی  محیط  شعار 
مردم  زیست  »محیط  عنوان 
فناورانه«،  و  هوشمند  پایه، 
را  الکترونیک  دولت  موضوع 
خود  برنامه های  سرلوحه  در 
قرار داده است. بر این اساس، 
مدیریت  واحد  پنجره  سامانه 
پروژه   ۲۳ از  یکی  زمین، 
الکترونیک  دولت  اولویت دار 
ایجاد  منظور  به  که  است 
خدمات  ارایه  در  سهولت 
و  محور  زمین  مجوزهای  و 
مدیریت و پایش بهینه اراضی 
راه اندازی شده است.   و  ایجاد 
مجوزهای  صدور  و  ثبت 

در  ساز  و  ساخت  با  مرتبط 
و  خصوصی  امالک  و  اراضی 
و  ثبت  مربوطه،   استعالمات 
واگذاری بهره برداری از اراضی 
و امالک ملی، دولتی و وقفی، 
گزارش های  پیگیری  و  ثبت 
مردمی زمین خواری و نظارت 
با  مرتبط  قوانین  اجرای  بر 
اهداف چهارگانه   زمین،  حوزه 
دیگر  عبارت  به  است.  سامانه 
که  است  سامانه ای  زمین، 
و  درخواست  ثبت  امکان 
الکترونیک  به صورت  پیگیری 
حضوری  مراجعه  بدون  و 
فراهم  متقاضیانی  برای  را 
اقداماتی  قصد  که  می کند 
تفکیک،  کاربری،  تغییر  نظیر 
و  ساخت  و  واگذاری  تجمیع، 
ساز در اراضی و امالک کشور 
دارای  زمین  دارند.سامانه  را 
درگاه  عنوان  با  زیرسامانه  دو 

اراضی  پایش  و  متقاضیان 
نشانی  به  اکنون  هم  و  است 
 https://iraneland.ir
قابل دسترس و استفاده برای 
پایش  سامانه  است.  کاربران 
دو  از  یکی  عنوان  به  اراضی 
»پنجره  سامانه  اصلی  بخش 
واحد مدیریت زمین« با رصد 
اصفهان،  استان های  کردن 
شروع  زنجان  و  قزوین  البرز، 
به کار کرده است و ماموریت 
تخریب  از  جلوگیری  ویژه 
حفظ  و  کشاورزی  اراضی 
دنبال  را  مراتع  و  جنگل ها 
می کند. ذینفعان سامانه پایش 
اراضی را طیف قابل توجهی از 
دستگاه هایی تشکیل می دهند 
که به نوعی تکلیف قانونی برای 
مدیریت  و  نگهداری  حفظ، 
آنها  عهده  به  کشور  اراضی 
گذاشته شده است که در این 

خصوص می توان به وزارت راه 
محیط  سازمان  شهرسازی،  و 
و  راهداری  سازمان  زیست، 
حمل و نقل جاده ای، سازمان 
امور اراضی، سازمان جنگل ها، 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
رابطه  همین  در  کرد.  اشاره 
دولت  معاون  پیش  چندی 
فناوی  سازمان  الکترونیکی 
از  تسهیل  از  ایران  اطالعات 
تسهیل فرآیند صدور مجوزها 
و  داد  خبر  زمین  حوزه  در 
ارتباط  برقراری  با  بود  گفته 
و  زمین  سامانه های  میان 
درگاه ملی مجوزها از این پس 
صدور  خدمت  دو  متقاضیان 
جوازهای تغییر کاربری اراضی 
و تاسیس شهرک می توانند به 
به  صورت غیرحضوری نسبت 
ثبت و پیگیری درخواست های 

خود اقدام کنند.

رصد اراضی کشور با هوش مصنوعی توسط پنجره 
واحد مدیریت زمین

خبر
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کاخ سفید: دیپلماسی بهترین راه برای پایان 
دادن به جنگ اوکراین است

نوشتار

ارتباطات  کننده  هماهنگ   
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ 
سفید اعالم کرد:  تیم امنیت ملی 
آمریکا معتقد است که دیپلماسی 
"راه درست" برای پایان دادن به 

جنگ اوکراین است.
هماهنگ کننده  کربی،  جان 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت 
وقت  به  جمعه  روز  آمریکا  ملی 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  محلی 
گفت که همه اعضای تیم امنیت 
رئیس  بایدن  جو  دولت  ملی 
که  معتقدند  کشور  این  جمهور 
دیپلماسی راه درستی برای پایان 

دادن به جنگ اوکراین است.
ارتباطات  کننده  هماهنگ 
ملی  امنیت  شورای  راهبردی 
در  درگیریها  به  اشاره  با  آمریکا 
تیم  اعضای  همه  گفت:  اوکراین 
صرفه  که   معتقدند  ملی  امنیت 
اوکراین،  از  روسیه  خروج  از  نظر 

درستی  راه  دیپلماسی  و  مذاکره 
برای انجام این کار)پایان جنگ در 

اوکراین( است.
این مقام کاخ سفید ادامه داد که 
هستند  موافق  روسیه  و  آمریکا 
که جنگ هسته ای پیروز نخواهد 
داشت و چنین جنگی نباید شروع 

شود. 
تصمیم  گفت  همچنین  کربی 
و  زمان  خصوص  در  گیری 
چگونگی مذاکره با روسیه بر عهده 
رئیس جمهور  زلنسکی  ولودیمیر 
که  کرد  تاکید  و  است  اوکراین 
آغاز  برای  را  زلنسکی  هیچ کس  
مذاکره تحت فشار قرار نمی دهد.

اوکراین  به  ما  کرد  تصریح  کربی 
مذاکرات،  در  که  می کنیم  کمک 
در موضع قدرتمندتری قرار گیرد 
اما تصمیم برای انجام مذاکره در 
دستان خود اوکراینی ها قرار دارد.

پیشنهاد  روز چهارشنبه  زلنسکی 

بین  مذاکره  هرگونه  که  کرد 
اوکراین و روسیه به صورت علنی 

برگزار شود.
بود  تاکید کرده  این  از  وی پیش 
پوتین  والدیمیر  که  زمانی  تا  که 
کار  سر  بر  روسیه  جمهور  رئیس 
مذاکره  وارد  ها  روس  با  است، 

نخواهد شد.
وزیرامور  معاون  ریابکوف  سرگئی 
خارجه روسیه گفت: پیش شرط 
یف  کی  از سوی  شده  ارائه  های 
مسکو  با  مذاکرات  آغاز  برای 

غیرقابل قبول است.
معاون  ریابکوف  ایرنا،  گزارش  به 
گو  و  گفت  در  خارجه  امور  وزیر 
گفت:   )RTVI( روسی  شبکه  با 
وارد شدن به مذاکره با پیش شرط 
های معکوس در مقابل شما به این 
معنی است که مردم مذاکره نمی 

خواهند و نتیجه نمی خواهند.
ریابکوف در ادامه افزود: این دقیقاً 

در  اکنون  که  است  همان چیزی 
آنها  بینیم،  یف می  موقعیت کی 
همین  به  خواهند،  نمی  مذاکره 
را مطرح  دلیل پیش شرط هایی 

می کنند.
ایوان نچایف معاون اداره اطالعات 
و مطبوعات وزارت خارجه روسیه 
خواسته های  فهرست  گفت:  نیز 
ولودیمیر  سوی  از  شده  مطرح 
اوکراین  رئیس جمهور  زلنسکی 
در تماس ویدیویی با رهبران گروه 
آرزوها«  »لیست  جز  چیزی   ،۲0
ادامه  برای  وی  قصد  بر  که  نبود 
دادن به درگیری ها تاکید می کرد.

رهبری  که  کرد  تاکید  نچایف 
طلبانه  جنگ  فکر  طرز  اوکراین 
هیچ  است،  داده  نشان  را  خود 
صحبتی از آتش بس نشده است. 
کی یف به دنبال تشدید درگیری 
است و لفاظی های آن روز به روز 

تهاجمی تر می شود.

خبر

ضرورت شفاف سازی و سالم سازی در 
حوزه رمزارزها/ از اقدام های فسادزا 

در قالب پولی، تجاری و یا ارزی

نوشتار

 کارشناس اقتصادی با اشاره 
به ضرورت فعال سازی بستر 
فعالیت در رمزارزها، از جمله 
برای مبادالت تجاری داخلی 
و خارجی در عین حال تأکید 
بر پیامدهای منفی آن گفت: 
و  سازی  شفاف  است  الزم 
سالم سازی کنیم و از اقدام 
پولی،  قالب  در  فسادزا  های 
تجاری و یا ارزی ممانعت و 
ضمنا از ارزش پول ملی هم 

صیانت شود.
ساسان شاه ویسی در گفت 
اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و 
این  در  داشت:  اظهار  ایرنا 
حوزه چالش های بزرگی هم 
مدیریت  در  ضعف  جمله  از 
مخاطره  و  رمزارزها  کالن 

در  مردم  گذاری  سرمایه  باالی 
این بازار همانند بازار سرمایه را 

داریم.
یا  رمرزارزها  داشت:  اظهار  وی 
رمزارزش ها امروز قابلیت های 
برنامه  مفاد  بر  مبتنی  متفاوتی 
دولت دارند که ضروری است از 
بعد سرمایه گذاری، تحقیق  و 
فناوری  و  علم  تولید  و  توسعه 
نگاه جدید به آن داشته باشیم 
و کشور را در منطقه برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تحقیق 
دفتر  های  فناوری  کاربرد  برای 

کل توزیع شده برتر کنیم.
با  اقتصادی  کارشناس  این 
اشاره به قانونی شدن استخراج 
رمرزارها در کشور گفت: دستگاه 
ارز  های  مزرعه  در  که  هایی 

دیجیتال فعالیت می کنند می 
تواند بستری را فراهم می کند 
باال  افزوده  ارزش  به  منجر  که 

شود.
می  که  این  ضمن  ویسی  شاه 
روی  را  چشم  توان  نمی  گوید 
رمزارزها بست این را هم گفت 
بازاری که مشاهده پذیر و قاعده 
آن  معامله  و  نگهداری  و  پذیر 
باید  است  گیری  اندازه  قابل 

شناسایی شود.
اقتصادی،  کارشناس  گفته  به 
شکل  به  حوزه  این  در  البته 
و  مبادالت  مبهم  یا  مشکوک 
گیرد  می  معامالتی هم صورت 
شناسایی  باید  نیز  ها  این  که 

شود. 
شاه ویسی گفت: جریان پولی ما 
بویژه در حوزه بین الملل تحریم 

پذیر و تحریم پذیر است لذا به 
نظر می رسد در مبادالت پولی 
دو جانبه یا چند جانبه هر ابزاری 
از جمله فناوری های نوآور مانند 
فناوری کل دفتر توزیع شده می 
تواند کمک کند و اتفاق هایی را 

صورت دهد.
حالت  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
سلبی  و  دستوری  و  انفعالی 
ها  کشی  کانال  و  کارها  کردن 
روی  تنها  که  این  خارج شویم. 
متمرکز  رمزارزها  استخراج 
باید  است.  اشتباهی  کار  شویم 
تمام ابعاد فناوری زنجیره بلوکی 
مورد نظر قرار گیرد و فکر می 
کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه 
که  متمرکز  استنادپذیر  های 
مبتنی  شده  توزیع  خدمات  به 
می  شده  توزیع  کل  دفتر  بر 

رویکردهای  از  و  بپردازد  تواند 
است  حوزه  این  تخصصی 
شود. پرداخته  بیشتر  باید 

به  ایجابی  نگاه  که  ویسی  شاه 
مقوله رمزارزها دارد با تاکید بر 
ضرورت استفاده و بهره مندی از 
ظرفیت های راهبردی در حوزه 
پرداخت و تبادل داخلی و بین 
المللی اظهار داشت: اصرار دارم 
کارگروه اقتصاد دیجیتال که در 
مسوول  و  شده  تعریف  دولت 
تکفل این حوزه با حضور بیش 
بانک  از  اعم  دستگاه   1۵ از 
مرکزی و وزارت اقتصاد، وزارت 
و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
صمت است همه باید دست به 
بخش  البته  و  دهند  هم  دست 
را  مولد  و  سازنده  و  خصوصی 

درگیر کنند.
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