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استان ها 5

 فرماندار رباط کریم : بودجه بیمارستان

 شهر پرند سال آیند تامین اعتبار می شود
ــری  ــا پیگی ــت : ب ــم گف ــاط کری ــتان رب ــدار شهرس فرمان
هــای انجــام شــده بودجــه بیمارســتان شــهر پرنــد ســال 
ــن  ــی ای ــکالت درمان ــا از مش ــود ت ــی ش ــن م ــد تامی آین

شــهر کاســته شــود.... 8 8

ــه  ــی ک ــت: نخبگان ــا، گف ــتیبانی نداج ــاد و پش ــده آم فرمان
می خواهنــد خدمــت ســربازی را آغــاز کننــد، در دانشــگاه های 

ــوند. ــه کار می ش ــوت ب ــایی و دع ــور شناس ــر کش معتب

حمایت هــای  راســتای  در 
ارتباطــات  شــرکت  راهبــردی 
شــرکت های  از  زیرســاخت 
ارتباطــات  حــوزه  در  داخلــی 
بــرای  اطالعــات،  فنــاوری  و 
یــک شــرکت  بــار  نخســتین 
تعمیــر  توانســت  ایرانــی 
ــی  ــوری دریای ــر ن ــای فیب کابل ه
دهــد. انجــام  را  بــرق  دارای 

پــی  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آســیب دیــدن کابــل فیبــر نوری 
دریایــی )GBI( در بســتر دریای 
ــل ســال  ــه اوای ــارس ک ــج ف خلی
جــاری رخ داد و منجــر به اختالل 
و کاهــش ظرفیــت ارتباطــات 
بیــن الملــل در کشــور شــد، یــک 
ــا حمایت هــای  ــی ب شــرکت ایران
ــاخت؛  ــات زیرس ــرکت ارتباط ش
بــرای نخســتین بــار موفــق شــد 
ــیب  ــوری آس ــر ن ــای فیب کابل ه
ــدا  ــا را ابت ــاق دری ــده در اعم دی
ــمت  ــپس قس ــی و س ــکان یاب م
آســیب دیــده را کــه طــول آن به 
ــید را در  ــر می رس ــار کیلومت چه
عملیات دشــوار و پیچیــده ترمیم 
و مرمــت کنــد. تعمیر کابــل فیبر 
نــوری دریایــی از جملــه فنــاوری 
می شــود  محســوب  پیشــرفته 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ک
جهــان  در  کشــور  پنجمیــن 
ــا  ــت ب ــته اس ــه توانس ــت ک اس
ــوری  ــر ن ــای فیب ــر کابل ه تعمی
خــود  بــه  دریــا،  اعمــاق  در 

ــد. ــی برس کفای
طبــق اعــالم شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت، دســتیابی بــه دانــش 
کابل هــای  تعمیــر  فنــاوری  و 
فیبــر نــوری در اعمــاق دریــا 
داخلــی  متخصصــان  توســط 
پیشــرفت ها  ســایر  کنــار  در 
ــوری  ــه جمه ــد ک ــان می ده نش

باشــگاه  بــه  ایــران  اســالمی 
کشــورهای توســعه یافتــه در 
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری وارد 
شــده و ایــن دســتاورد می توانــد 
انحصــار  خودکفایــی،  ضمــن 
ســلطه فنــاوری اطالعــات چنــد 
کشــور را در ایــن زمینــه بــه 
چالــش بکشــاند. خوشــبختانه 
بــا توجــه بــه رویکــرد مدیرعامــل 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
از شــرکت ها  جهــت حمایــت 
ــوزه  ــی در ح ــان ایران و متخصص
فنــاوری، می تــوان عــالوه بــر 
مقابلــه بــا تحریم هــای بیــن 
ــث  ــوزه، باع ــن ح ــی در ای الملل
و  زمــان  در  جویــی  صرفــه 
ــد. ــای ارزی ش ــش هزینه ه کاه

شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر 
موفقیــت شــرکت های دانــش 
بنیــان در حــوزه فنــاوری رابطــه 
ــه ارتقــای کیفیــت  مســتقیمی ب
خدمــات آنــان دارد و البتــه ایــن 
شــرکت نیــز همــواره بــه دنبــال 
راهکارهــای قابــل اطمینــان برای 

ــی  ــرکت های داخل ــت از ش حمای
ــه  ــتیابی ب ــت و دس ــرای موفقی ب
روز  فناوری هــای  جدیدتریــن 
ــی  ــش اعظم ــروزه بخ ــت. ام اس
از داده هــا از طریــق کابل هــای 
فیبــر نــوری در آب هــای جهانــی 
از  کــه  می شــود  داده  انتقــال 
امنیــت  و  کیفیــت  ســرعت، 
بســیار مناســبی برخوردار اســت.

ــر عامــل شــرکت ارتباطــات  مدی
زیرســاخت گفــت: بــا تعمیــر 
ایــن ناحیــه از کابــل فیبــر نــوری 
ــت  ــه ظرفی ــگ ب ــال ۷۲۰ گی عم

ــد. ــه ش ــت کشــور اضاف اینترن
الجــوردی-  محمــدزاده  امیــر 
ــر عامــل شــرکت ارتباطــات  مدی
یــک  در   - زیرســاخت 
ــاره  ــی درب ــوی تلویزیون گفت وگ
ــاوری اظهــار  ــن فن پیچیدگــی ای
فیبــر  ایــن  داخــل  از  کــرد: 
ولتــاژ عبــور می کنــد و بــرای 
تعمیــر آن بایــد ابتــدا نقطــه 
ــود  ــایی ش ــده شناس ــیب دی آس
کــه ۴ نقطــه بــه همیــن منظــور 
شناســایی شــد و کابــل در کــف 

دریــا از طریــق ربــات، بــرش 
ــد  ــیده ش ــاال کش ــه ب ــورد و ب خ
و از طریــق دســتگاه های خــاص، 
تخلیــه بــار الکتریکــی انجام شــد 
ــود. ــام ش ــر انج ــل تعمی ــا عم ت

و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
ــا اشــاره بــه  فنــاوری اطالعــات ب
ــن  ــت ای ــت و دق ــه کیفی ــن ک ای
ــن  ــد ناظــران بی ــه تایی ــر ب تعمی
المللــی رســیده اســت گفــت: 
ایــن شــرکت دانــش بنیــان کــه 
ایــن کار تعمیــر را انجــام داد 
ــداری  ــکار نگه ــوان پیمان ــه عن ب
خلیــج  دریایــی  کابل هــای 
ــرای جــام جهانــی  فــارس هــم ب
از ســوی کشــورهای خارجــی 
انتخــاب شــد.الجوردی گفــت: 
ایــن فنــاوری کــه در حــوزه 
کابــل کشــی و تعمیــر انجــام 
شــد ســاالنه ۲۰ میلیــون دالر 
صرفــه جویــی ارزی بــرای کشــور 
ــه  ــم ب خواهــد داشــت و می توانی
کشــورهای منطقــه هــم خدمــت 
دهیــم کــه بــه نوعــی درآمدزایــی 
ــت. ــد داش ــور خواه ــرای کش ب

خودکفایی ایران در زمینه فناوری تعمیر کابل فیبرنوری در اعماق دریا
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رئیس جمهور:  اساتید دانشگاه توفیقات کشور را 
برای عموم مردم تبیین کنند

رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت: 
ــل  ــه دلی ــت ب ــر کیفی ــران از نظ ــای ای چ
کشــاورزی  ســموم  از  اســتفاده  عــدم 
جایــگاه منحصربفــردی در جهــان دارد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی خانــه کشــاورز 
ایــران، حبیــب جهانســاز، رئیــس ســازمان 
چــای دربــاره وضعیــت فعلــی بــازار چــای 
گفــت: بــازار چــای خوشــبختانه بــازار 
ــد و واردات  ــر تولی ــت و از نظ ــی اس باثبات

ــازار نیســت. ــودی در ب کمب
ــن نیــاز  ــا بیــان اینکــه ۱۰۰ هــزار ت وی ب
بــازار و در واقــع مصــرف کل کشــور اســت، 
افــزود: حــدود ۲۵ تــا ۳۰ هــزار تــن تولیــد 
داخــل اســت و مابــه التفــاوت ســاالنه 
ــه  ــود، ب ــن وارد می ش ــزار ت ــا ۷۰ ه ۶۰ ت
ایــن ترتیــب بــازار بــه حــد کافــی تأمیــن 

اســت.
او خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
فصــل بهــره وری چــای در کشــور بــه 
اتمــام رســیده، امســال حــدود ۱۱۶ هــزار 
تــن بــرگ ســبز و بالــغ بــر ۲۶ هــزار تــن 
ــذا  چــای خشــک تأمیــن شــده اســت و ل

ــازار خــوب اســت. وضعیــت عرضــه و ب
جهانســاز دربــاره اقداماتــی کــه بــرای 
ــار  ــز اظه ــه نی ــازار صــورت گرفت ــود ب بهب
ــرده  ــی ک ــد کیف ــات تولی ــرد: کارخانج ک
ــبختانه از  ــته خوش ــاف گذش ــد و برخ ان
ــی  ــای داخل ــه چ ــا ب ــق ذائقه ه ــن طری ای
برگشــته اســت و بخــش عمــده ای از چــای 
ــع  ــازار توزی ــا در ب ــدی ه ــا در بســته بن م
ــادر  ــم ص ــی ه ــش کوچک ــود و بخ می ش

می شــود.
جهانســاز در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
مزیــت رقابتــی چــای ایــران در دیگــر 
ــع  ــرد: در واق ــوان ک ــت، عن ــا چیس بازاره
بخشــی از چــای ایــران بــه دلیــل جذبــه ای 
کــه دارد صــادر می شــود بــه ویــژه اینکــه 

ــت. ــموم اس ــاری از س ــران ع ــای ای چ
ایــن مقــام مســئول همچنیــن دربــاره 
ــای  ــت چ ــت: قیم ــز گف ــای نی ــت چ قیم
تغییــر  چنــدان  اخیــر  مــاه   ۶ طــی 
ــه ارز  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــرده اس نک
نمی دهنــد  واردات  بــرای  قیمــت  ارزان 
ــا ارز آزاد  ــی ی ــا ارز نیمای ــال ب ــای ح و چ
وارد می شــود در نتیجــه می بینیــم کــه 
فاصلــه قیمت هــا زیادتــر شــده اســت.

ــاده تر در  ــارت س ــه عب ــزود: ب ــاز اف جهانس
حــال حاضــر قیمــت چــای خارجــی بیــن 
۲۰۰ تــا ۲۵۰ هــزار تومــان اســت و قیمــت 
چــای ایرانــی تــا ۱۰۰ تــا ۱۵۰ هــزار 

ــود. ــت می ش ــازار یاف ــان در ب توم
وی گفــت: البتــه چــون کاالی پرمصرفــی 
نیســت مصــرف ســرانه حداکثــر یــک 
کیلوگــرم در ســال اســت بنابرایــن از نظــر 
تأمیــن چــای فشــاری بــه خانواده هــا وارد 

نمی شــود.
رئیــس ســازمان چــای کشــور در خصــوص 
اصلــی تریــن اقدامــات کارخانجــات در 
ــت:  ــول گف ــازی محص ــی س ــتای کیف راس
بخشــی از ایــن کیفــی ســازی مربــوط بــه 
ــرگ ســبز چــای اســت کــه طــی چنــد  ب
ســال اخیــر بــه واســطه حمایت هایــی 
از بحــث قیمــت گــذاری  کــه دولــت 
متناســب بــا تــورم داشــته و همچنیــن بــه 
واســطه برداشــت کیفــی بــرگ ســبز چــای 

ــه اســت. صــورت گرفت
دیگــر  ســوی  از  افــزود:  جهانســاز 
ــود  ــزات خ ــتند تجهی ــات توانس کارخانج
را بــه روز کننــد، برندســازی کننــد و 
همچنیــن محصــول خــود را بــا بســته 
ــا  ــد ت ــازار بدهن ــه ب ــر ب ــکیل ت ــدی ش بن
بازارپســندی بیشــتری داشــته باشــد و بــه 
ایــن ترتیــب توانســتند چــای کیفــی تــری 
ــه داد: عــاوه  ــد. وی ادام ــازار کنن ــه ب روان
ــه  ــدام ب ــای اق ــات چ ــن کارخانج ــر ای ب
ــه  ــد ک ــرده ان اســتفاده از دســتگاه هایی ک
ضایعــات چــای را جداســازی می کنــد 
و ماننــد دســتگاه »کالــر ســورتر« کــه 
ــد،  ــب می کن ــای را مناس ــگ چ ــت رن رؤی
بــه نحــوی پیــش رفتــه کــه کفــه تجــاری 
ــرای  ــد و ب ــل باش ــد داخ ــع تولی ــه نف ب
تولیــد کننــده تولیــد چــای کیفــی صرفــه 

ــد. ــته باش داش
رئیــس ســازمان چــای کشــور در خصــوص 
جایــگاه چــای ایــران در بازارهــای جهانــی 
ــور  ــک کش ــون ی ــت: چ ــار داش ــز اظه نی
ــر  ــتیم و کمت ــای هس ــده چ ــرف کنن مص
صــادر کننــده ایــم و از ســوی دیگــر تنهــا 
ــن  ــن در بی ــدران بنابرای ــان و مازن در گی
کشــورهای تولیــد کننــده چــای جایگاهــی 

ــاژ  ــد و تون ــر از دوازدهــم از نظــر تولی باالت
ــا  ــر ویژگی ه ــود از نظ ــن وج ــا ای ــم. ب داری
ــون  ــت چ ــرد اس ــه ف ــا منحصرب ــای م ج
سمپاشــی  ســالیانه  نیســت،  آلــوده 
کــه  آفاتــی  و  بیماری هــا  نمی کنیــم، 
زیــان اقتصــادی مــا را بــاال ببــرد در کشــور 
ــا  ــای م ــرای چ ــت بناب ــود نیس ــا موج م
ــموم و  ــده س ــی مان ــه باق ــاری از هرگون ع
ــوان  ــن می ت ــزات ســنگین اســت. بنابرای فل
گفــت چــای مــا تقریبــاً ارگانیــک اســت و 
تــا بــه حــال نشــده آزمایشــگاهی مــواردی 
کــه بیانگــر ســموم باقــی مانــده یــا فلــزات 
ســنگین اســت را گــزارش بدهند.جهانســاز 
در خصــوص میــزان صــادرات چــای ایــران 
نیــز اظهــار داشــت: ســاالنه بیــن ۸ تــا ۱۰ 
هــزار تــن چــای صــادر می کنیــم بــه 
عبارتــی یــک ســوم چــای تولیــدی کشــور 

صــادر می شــود.
ــادرات  ــم ص ــه حج ــح داد: اگرچ وی تصری
زیــاد نیســت امــا همیــن میــزان بــه 
جملــه  از  می شــود  صــادر  کشــور   ۲۷
عــراق،  اروپایــی  آمریــکا،  کشــورهای 
افغانســتان،  ازبکســتان،  تاجیکســتان، 
ــا  ــز ب ــا نی ــد و کنی ــه هن روســیه و بعضــاً ب

می کنیــم. صــادر  مختلــف  تناژهــای 
ــه ایــن  رئیــس ســازمان چــای در پاســخ ب
ســوال کــه بــرای توســعه بــازار چــای چــه 
اقداماتــی انجــام گرفتــه اســت نیــز اظهــار 
داشــت: در ابتــدا بایــد بدانیــد کــه اولویــت 
مــا صــادرات نیســت، بلکــه الویــت مــا ایــن 
اســت کــه تولیــدات مــا در دسترســی 
ــذا  مصــرف کننــده داخلــی قــرار بگیــرد. ل
در حالــی کــه در گذشــته ســالی ۲۰ تــا ۳۰ 
ــون  ــتیم االن چ ــادرات داش ــن ص ــزار ت ه
ــازار داخلــی رونــق پیــدا کــرده بنابرایــن  ب

ــه صــادرات کمتــری داریــم. تمایــل ب
او خاطــر نشــان کــرد: بــا ایــن وجــود 
تــا شــرایط  اقداماتــی صــورت گرفتــه 
تســهیل شــود و صــادر کننــده هــا بتواننــد 
بــه راحتــی چــای صــادر کننــد و همچنیــن 
ماشــین آالتــی آورده ایــم کــه کارخانجــات 

ــد. ــازی کنن ــای س ــد چ بتوانن
جهانســاز در خصــوص جدیدتریــن اقدامات 
صــورت گرفتــه در راســتای احیــای باغــات 
گفــت: ســاالنه تســهیات ارزان قیمــت 
ــاله  ــت ۴ س ــدت بازپرداخ ــا م ــد ب ۴ درص
ــد  ــم بتوانن ــه ه ــم ک ــه ای ــر گرفت در نظ
ــد و  ــام بدهن ــی را انج ــه زراع ــای ب بحث ه

ــد. ــد برگردن ــه تولی ــه چرخ مجــدداً ب
وی افــزود: از ســوی دیگــر تســهیاتی 
نیــز بــرای توســعه مکانیزاســیون و تأمیــن 
ماشــین آالت کشــاورزی وام هــای ۴ درصــد 
ــم.  ــا می کنی ــاله اعط ــت ۴ س ــا بازپرداخ ب
ــرگ  ــین های ب ــب االن ماش ــن ترتی ــه ای ب
ــرس و ماشــین های  ــن، ماشــین های ه چی
شــخم مــا دقیقــاً ماشــین االتــی اســت کــه 
می شــود  اســتفاده  کشــورها  دیگــر  در 
ــتیم.این  ــه روز هس ــب ب ــن ترتی ــه ای و ب
مقــام مســئول در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
محصــول چــای، متناســب بــا الگــوی 
منطقــه اســت و جــزو گیاهانــی اســت کــه 
غالبــاً در اراضــی شــیبدار کشــت می شــود 
ــا  ــی م ــد اراض ــه ۷۰ درص ــرایطی ک در ش
شــیبدار اســت، همچنیــن بــا حداقــل 
ــود.  ــت می ش ــم کش ــورت دی ــه ص آب و ب
ــیبدار از  ــی ش ــن اراض ــر ای ــوی دیگ از س
فرســایش خــاک جلوگیــری می کنــد و 
لــذا از هــر نظــر کــه بنگریــم متناســب بــا 
الگــوی منطقــه اســت و جایگزیــن دیگــری 

ــدارد. ن
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
نخست وزیر عراق و هیات همراه:

با تکیه بر مردم و نیروهای جوان 
و پرانگیزه مقابل دشمنان پیشرفت 

عراق بایستید

 رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: پیشرفت عراق دشمنانی 
دارد که شاید در ظاهر هم اظهار دشمنی نکنند اما دولتی همچون 
دولت شما را قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای پرانگیزه و 
جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و ُمهلک داعش پس 

دادند، در مقابل اراده دشمن، محکم بایستید.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار آقای محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق تأکید کردند: 
پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه واال و واقعی خود به نفع جمهوری 
توانایی  که  هستید  شخصی  جنابعالی،  معتقدیم  ما  و  است  اسالمی 
پیشبرد امور و ارتباطات عراق و رساندن این کشور به جایگاه مستقل 

و شایسته تمدن و تاریخ آن را دارید.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک انتخاب آقای شیاع السودانی به عنوان 
نخست وزیر عراق، وی را فردی مؤمن و توانا خواندند که قرارگرفتن او 

در رأس دولت عراق مایه خرسندی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ 
ثروت های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و 
تمدنی دانستند و گفتند: متأسفانه با وجود چنین پیشینه ای، عراق 
امید  و  قرار گیرد  واقعی خود  و  واال  است در جایگاه  نتوانسته  هنوز 
خود  واقعی  جایگاه  و  پیشرفت  به  عراق  جنابعالی،  با حضور  می رود 

دست یابد.
ایشان یکی از ضرورت های اساسی رسیدن عراق به جایگاه واقعی خود 
افزودند:  انسجام و وحدت مجموعه های داخل عراق برشمردند و  را، 
یکی دیگر از الزامات این پیشرفت، استفاده حداکثری از نیروهای جوان 

و پُر انگیزه عراق است.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: البته پیشرفت عراق دشمنانی 
دارد که شاید در ظاهر هم اظهار دشمنی نکنند اما دولتی همچون 
دولت شما را قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای پرانگیزه و 
جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و ُمهلک داعش پس 

دادند، در مقابل اراده دشمن، محکم بایستید.
اقتصادی،  عرصه های  در  عراق  پیشرفت  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از دولت به  ارائه یک چهره موّجه  خدماتی و حتی فضای مجازی و 
مردم عراق را منوط به استفاده از ظرفیت عظیم جوانان عراقی به عنوان 
لشکر واقعی حامی دولت دانستند و گفتند: دولت جدید عراق می تواند 
با چنین پشتوانه ای و با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی که در 
این کشور وجود دارد، در عرصه های مختلف به ویژه خدمات رسانی به 

مردم، تحول جدی ایجاد کند.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه طبق قانون 
اساسی به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن 
امنیت ایران را نمی دهیم، گفتند: متأسفانه اکنون این اتفاق در برخی 
مناطق عراق روی می دهد و تنها راه حل آن این است که دولت مرکزی 

عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق 
این است که اگر هر طرفی قصد بر هم زدن امنیت عراق را داشته باشد، 
ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه »امنیت عراق، امنیت ایران 
است، همچنانکه امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است«، به 
مذاکرات امروز نخست وزیر عراق در تهران اشاره کردند و افزودند: در 
دوره های قبل هم مذاکرات و تفاهم های خوبی انجام شد اما کمتر به 
باید در مورد همه تفاهم ها به ویژه در  بنابراین  مرحله عمل رسیدند 
بخش همکاری های اقتصادی و مبادالت کاال و ارتباطات ریلی به سمت 

عمل و اقدام پیش برویم.
ایشان با اشاره به برخی اراده ها برای پیش نرفتن تفاهم ها و همکاری ها 
میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل و اقدام بر این اراده ها غلبه کرد.

رئیس جمهور  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم  که  دیدار  این  در 
کشورمان نیز حضور داشت، آقای شیاع السودانی نخست وزیر عراق به 
روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق اشاره کرد و گفت: نمونه بارز 
کنار هم بودن ایران و عراق، جنگ با داعش بود که خون ایرانیان و 

عراقی ها در یک سنگر، در هم آمیخته شد.
نخست وزیر عراق با گرامیداشت یاد شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس، این دو شهید بزرگوار را نمونه دیگری از کنار هم بودن دو 

ملت ایران و عراق دانست.
آقای السودانی با اشاره به عزم و اراده دولت جدید عراق برای اجرایی 
کردن توافق ها میان دو کشور و گسترش روابط در زمینه های مختلف 
به ویژه در حوزه اقتصادی، گفت: امنیت ایران و عراق از یکدیگر جدا 
نیست و ما طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد که از 

خاک عراق برای خدشه دار کردن امنیت استفاده کند.

از  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
بازبینی الیحه الحاق ایران در معاهده 
آب و هوایی پاریس خبر داد و گفت: 
این الیحه به منظور تعیین و تکلیف 
که  است  دقیق  بازبینی  حال  در 
تاکنون نظرات کارشناسی دستگاه ها 
را احصاء کردیم و منتظر نظر نهایی 

مراجع تصمیم گیر هستیم.
گفت وگوی  در  دهقان   محمد 
آیا  اینکه  درباره  ایرنا  با  اختصاصی 
در  ایران  عضویت  الیحه  استرداد 
معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس 
در دستور کار این معاونت قرار دارد؟ 
این موضوع در زمانی که در  گفت: 
تصویب  به  داشتم  حضور  مجلس 
شورای  سوی  از  اما  بود،  رسیده 

نگهبان اشکال گرفته شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ آیین نامه ای 
در دولت تصویب شد که در آن یک 
سری تعهداتی پذیرفته شده است اما 
توجه کافی به اینکه ایران در شرایط 

تحریم قرار داریم، نشده است.
دهقان خاطر نشان کرد: با توجه به 
فشارهای بین المللی که در این سال 
های اخیر علیه ایران به  ویژه توسط 
امکان  است،  شده  طراحی  آمریکا 
عمل به بخشی از تعهدات مقرر در 

معاهده پاریس وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید 
کرد: معتقدیم که در فضای آرام و در 

صورت رفع تحریم ها، ایران پیشتاز 
زیست  به  مربوط  قواعد  رعایت 

محیطی است.
وی در ادامه به فشارهای بین المللی 
طراحی  ما  علیه  آمریکا  توسط  که 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  است،  شده 
اسناد  گونه  این  در  دقت  وضعیت، 
و  کند  می  بیشتر  را  المللی  بین 
پاریس  معاهده  الیحه  رو  این  از 
عنوان  به  و  است  بازبینی  حال  در 
معاونت حقوقی گفت وگوهای الزم و 
جلسه هایی را با بخش های مختلف 
به  الحاق  درخصوص  تصمیم گیر 
ایم  داده  انجام  پاریس  کنوانسیون 
را  دستگاه ها  کارشناسی  نظرات  و 
درخواست و احصاء کردیم و نظارت 

کارشناسی اعالم شده است.
نظرات  اکنون  اینکه  بیان  با  دهقان 
اخذ  زمینه  این  در  را  کارشناسی 
و  بندی  جمع  حال  در  و  کردیم 
منتظر نظر نهایی مراجع تصمیم گیر 
طبیعی  طور  به  که  گفت  هستیم، 
خصوص  در  نهایی  تصمیم گیری 
الحاق ایران به این معاهده، با دولت و 
مراجع ذیصالح است و بر اساس آن 

اقدام خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره 
استرداد  بحث  شدن  مطرح  علت 
الیحه گفت: ما می خواستیم آنچه که 
اتفاق می افتد کامال با نگاه تخصصی 

در  که  اتفاقاتی  به  توجه  با  و  دقیق 
عالم در حال رخ دادن است، الیحه را 
تدوین و اشکال های آن را در صورت 
نیاز برطرف و بیانیه ای در این زمینه 
تهیه کنیم که اگر قرار شد ایران به 
آن معاهده بپیوندد، حتما ما با نگاه 
همه جانبه این کار را انجام می دهیم.

به گزارش ایرنا، ۱۹۵ کشور جهان در 
سال ۲۰۱۵ در کنفرانس تغییر اقلیم 
که در پاریس برگزار شد، با مذاکره 
و اجماع به توافق بین المللی با عنوان 
چارچوب  در  پاریس  نامه  توافق 
تغییر  در  ملل  سازمان  پیمان نامه 
منظور  به   )UNFCCC( اقلیم 
و  انتشار گازهای گلخانه ای،  کاهش 
دست  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری 

یافتند.
امضای این توافق نامه در پاریس هر 
چند در نگاه نخست از سوی دولت 
حضور  و  بوده  بخش  مسرت  وقت 
کشورمان در میان کشورهای توافق 
کننده در حوزه محیط زیست مایه 
مباهات ملی بود، اما پس از تشریح 
تعهداتی که معصومه ابتکار به عنوان 
برای  معاهده  این  در  ایران  نماینده 
پیمان  این  به  کشورمان  پیوستن 
اعتراض  با  بود،  داده  بین المللی 
انرژی  حوزه  کارشناسان  از  بسیاری 
با  شد؛  روبرو  بین الملل  حقوق  و 
وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ مصادف 
با روز جهانی زمین طی مراسمی در 

توافق  این  تعهدات  پیش  نیویورک 
ظریف  جواد  محمد  سوی  از  نامه 
از  نمایندگی  به  خارجه  امور  وزیر 
طبق  اما  رسید  امضا  به  کشورمان 
عهدنامه ها،  اساسی  قانون   77 اصل 
موافقت  و  قراردادها  ها،  نامه  مقاوله 
نامه های بین المللی باید به تصویب 
تا  برسد  اسالمی  شورای  مجلس 

ماهیت اجرایی و قانونی پیدا کند.
شورای  که  ایراداتی  به  توجه  با 
نگهبان به این الیحه وارد کرده و به 
مجلس شورای اسالمی بازگردانده و 
تعیین  الیحه  این  مجلس  در  هنوز 
تکلیف نشده است، تعیین و تکلیف 
معاونت  کار  دستور  در  الیحه  این 
دولت  در  جمهوری  ریاست  حقوقی 

سیزدهم قرار گرفته است.
کمیسیون  علی خضریان سخنگوی 
اسالمی  شورای  مجلس   ۹۰ اصل 
درباره آخرین وضعیت الیحه الحاق 
هوایی  و  آب  کنوانسیون  به  ایران 
پاریس اعالم کرد: در مجلس دهم و 
که  بود  این  بر  اصرار  گذشته  دولت 
شود  پاریس  توافقنامه  عضو  ایران 
وزیران  هیات  مصوبه  با  بنابراین  و 
تولید  کاهش  مسیر  در  به  حرکت 
گازهای گلخانه ای در کشور اجرایی 
شد تا جمهوری اسالمی ایران مجبور 
در  خود  های  فعالیت  کاهش  به 
حوزه تولید برق شود که به تبع آن 

مشکالتی برای مردم ایجاد شد.
وی افزود: پس از این پروسه، دولت 
در  ایران  عضویت  برای  الیحه ای 
دهم  مجلس  به  پاریس  توافقنامه 
کرد  مصوب  را  آن  مجلس  و  ارائه 
ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار 
نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته 
و  مانده  باقی  وزیران کماکان  هیأت 
عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار 
آن را در خاموشی های سال گذشته 
این  کرد.  مشاهده  می توان  کشور 
بر  نماینده مجلس خاطرنشان کرد: 
که  آنجایی  از  اساسی  قانون  اساس 
مصوبات  می تواند  مجلس  رئیس 
رد  است،  قانون  که خالف  را  دولت 
و  کند  متوقف  را  آن  اجرای  و  کند 
با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای 
توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، 
تا  است  شده  درخواست  مجلس  از 
ضوابط  اساس  بر  و  بررسی  موضوع 

قانونی اقدام شود.

الیحه الحاق ایران به معاهده آب و هوایی 
پاریس بازبینی می شود

خبر

بکارگیری سربازان نخبه نیروی 
دریایی ارتش در عرصه های پژوهشی

فرمانده آماد و پشتیبانی نداجا، گفت: نخبگانی که می خواهند خدمت 
سربازی را آغاز کنند، در دانشگاه های معتبر کشور شناسایی و دعوت 

به کار می شوند.
 امیر علیرضا محمدی فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش 
با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات محور است و 
ویژگی های خاص خود را دارد، اظهار داشت: انبوهی از تجهیزات و 
ارتش  دریایی  نیروی  در  زیرسطحی  و  پروازی  سامانه های شناوری، 
وجود دارد و همه نوع دانش و فناوری در آن به کار گرفته شده است.

دارای سامانه های  ارتش  دریایی  نیروی  اینکه  بیان  با  امیر محمدی 
و  تجهیزاتی  فناوری های  این  گذشته  در  گفت:  است،  پیشرفته ای 
انقالب  پیروزی  از  بعد  اما  می شد،  وارد  دیگر  کشورهای  از  دانشی 
شکوهمند اسالمی و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، دوران سازندگی، 
نیروی دریایی  دانشگاه  با تشکیل  نیرو  این  و قطعه سازی در  تحول 

ارتش با سرعت بیشتری انجام شد.
تجهیزات  تولید  ادامه،  در  افزود:  نداجا  پشتیبانی  و  آماد  فرمانده 
از  استفاده  نیازمند  کاری  چنین  شروع  و  شد  آغاز  عمده  به صورت 
جوانان، نخبگان و شرکت های دانش بنیان بود. در این دوران اولین 
شناور پُرافتخار تمام ایرانی )جماران( توسط فرمانده معظم کل قوا 
رونمایی شد و به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق و دوران جدیدی 
اشاره  با  آغاز شد.وی  نیروی دریایی  تجهیزات  و  تولید سامانه ها  در 
به اینکه شرکت های دانش بنیان و نخبگان در بخش های مختلفی با 
نیروی دریایی ارتش همکاری دارند، خاطرنشان کرد: در دانشگاه امام 
نخبگان  از  فناوری،  و  رشد  مراکز  تشکیل  با  و  نوشهر  )ره(  خمینی 
استفاده  پژوهشی  حوزه های  در  همچنین  و  استادی  جایگاه  در 
می شود. دریادار دوم محمدی به بخش دیگری از حضور نخبگان و 
شرکت های دانش بنیان اشاره و عنوان کرد: اولین کارخانجات نوآوری 
صنایع دریایی در بوشهر توسط نیروی دریایی ارتش و با مشارکت 
شرکت های دانش بنیان در سال گذشته افتتاح شد و اولین محصولش 
موتور دریایی سنگین بومی بود که اکنون بر روی شناورهای ما در 

حال استفاده است.
فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در این 
نخبگان  و  دانش بنیان  شرکت های  از  انبوهی  نوآوری،  کارخانجات 
به عنوان  نیز  اظهار داشت: در بخش دیگر  فعالیت هستند،  در حال 
شرکت های همکار، در حال بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و 
مشارکت آن ها هستیم و در این راستا زمینه بهینه سازی و به روز کردن 

تکنولوژی ها و فناوری ها در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به بهره گیری از سربازان نخبه در زمینه های پژوهشی و 
دانشی در طول خدمت گفت: نخبگانی که می خواهند خدمت سربازی 
را آغاز کنند، در دانشگاه های معتبر کشور شناسایی و دعوت به کار 
می شوند. نخبگان وظیفه طرح های مشترک پژوهشی دریافت می کنند 
با تأیید  با نیازهای سازمان باشد  و اگر موضوع تحقیق شان منطبق 
از دوران خدمت  این طرح بخشی  نیروهای مسلح  سازمان نخبگان 
سربازی آن ها محسوب می شود. در حال حاضر تعداد زیادی از نخبگان 
در حوزه های پژوهشی، فنی و پشتیبانی کار تحقیقاتی انجام می دهند 

و استقبال خوبی از این طرح شده است.
امیر محمدی خاطرنشان کرد: امروز هر آنچه که نیروی دریایی نیاز 
دارد به کمک نخبگان، صنعت، دانشگاه، صنایع دفاعی، کارخانجات 

نوآوری و پژوهشگاه های دانشی در نوشهر و رشت ایجاد شده است.

مخبر: حمایت های غرب از اتفاقات 
اخیر در طول تاریخ بی سابقه است

تالش  و  کشور  اخیر  جریانات  درباره  جمهور  رئیس  اول  معاون 
گسترده دشمنان برای ضربه زدن به ایران گفت: حمایت های غرب 

از اتفاقات اخیر در کشور در طول تاریخ بی سابقه است.
نمایندگان  مجمع  با  دوشنبه  بعدازظهر  جلسه  در  مخبر  محمد 
مجلس شورای اسالمی در استان خوزستان، این استان را استانی 
پراهمیت و با کارکرد ملی توصیف کرد و گفت: استان خوزستان با 
وجود ظرفیت های متعدد و گسترده در بخش های مختلف نباید از 

مشکالتی نظیر بیکاری و فقر رنج ببرد.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم 
استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جریانات 
ایران  به  برای ضربه زدن  اخیر کشور و تالش گسترده دشمنان 
گفت: حمایت های غرب از اتفاقات اخیر در کشور در طول تاریخ 

بی سابقه است.
اقتصاد دریامحور از مزیت های کشور است

خاطر  و  برشمرد  کشور  مزیت های  از  را  دریامحور  اقتصاد  مخبر 
نشان کرد: ایران از ۲7۰۰ کیلومتر ساحل برخوردار است و ۴۰۰ 
این ظرفیت ها  به  اتکا  با  دارد که  اقیانوس دسترسی  به  کیلومتر 

می توان در کشور تحول ایجاد کرد.
این  برای  اشتغال  ایجاد فرصت های جدید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان ضرورت جدی دارد، افزود: برنامه دولت برای ایجاد شهرهای 
ظرفیت های  می تواند  کشاورزی  مولد  شهرهای  و  پتروشیمیایی 

اشتغالزایی را در این استان افزایش دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مسائل و مشکالت اصلی 
استان  نمایندگان  از  نیست،  پوشیده  کسی  بر  خوزستان  استان 
خواست چند پیشنهاد کلیدی و راهگشا را برای ایجاد تحول جدی 
در استان خوزستان طراحی کنند تا این پیشنهادات در دستور کار 

دولت قرار گیرد.
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مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس   
سال   ۴۳ در  که  طور  گفت:همان 
گذشته دیدیم اتکای به خود و روی 
پای خود ایستادن تنها راهی است که 
می تواند استقالل واقعی و سربلندی 

را برای کشور بیاورد.
سه  روز  محمدباقری  سرلشکر   

ملی  نمایشگاه  افتتاح  حاشیه  شنبه 
تهران  در  بسیج  دانش بنیان  فناورانه 
مختلف  بخش های  داشت: در  اظهار 
متعددی  نوآوری های  نمایشگاه  این 
که  کاالهایی  از  بسیاری  دیدیم؛  را 
بسیجیان  می شود  وارد  کشور  در 
قیمت  با  و  آن  از  بهتر  توانسته اند 

کمتر و فناوری به روزتر اینها 
را تولید کنند و ضمن آنکه به 
و  محیطی  زیست  جنبه های 
کاهش مصرف انرژی نیز توجه 

داشته اند.
از  بعضی  در  داد:  ادامه  وی 
دولتی،  دستگاه های  بخش ها 
مجموعه های  کارخانجات، 
امکانات  این  از  تولیدی 
بسیاری  اما  شدند  بهره مند 
قابل  که  هستند  بخش ها  از 
بهره برداری است و هنوز مورد 
نگرفته  قرار  چندانی  استفاده 

است.
نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
همه  به  من  کرد:  عنوان  مسلح 
تولیدکنندگان و شرکت های خصوصی 
و دولتی که اکنون در فرایند تولید در 
کشور حضور دارند توصیه می کنم که 
از این نمایشگاه بازدید کنند و با این 
قرارداد  وارد  دانش بنیان  شرکت های 

سازمان  و  مسلح  نیروهای  و  شوند 
بسیج مستضعفین تسهیل گر این کار 

خواهد بود.
سردار باقری ادامه داد: ما در نیروهای 
و  امکانات  این  از  بسیاری  از  مسلح 
ضمن  می کنیم  استفاده  توانمندی ها 
اینکه دستور مجدد و موکدی را صادر 
از همه دستاوردهای  خواهم کرد که 
این شرکت ها در خود نیروهای مسلح 
بیش از همه و پیش از همه استفاده 
کاملتری شود و گام اولیه ای باشد برای 
اینکه بقیه هم اعتماد کنند و بتوانند 

ورود کنند.
وی افزود: ما مطمئن هستیم همانطور 
که در ۴۳ سال گذشته دیدیم اتکا به 
تنها  ایستادن،  خود و روی پای خود 
راهی است که می تواند استقالل واقعی 
و  بیاورد  کشور  برای  را  سربلندی  و 
بحمداهلل در این مسیر این نمایشگاه و 
این کارهای عزیزان گام بسیار بزرگی 

است.

سرلشکر باقری: اتکا به توان داخلی، استقالل واقعی 
کشور را به ارمغان می آورد



اقتصاد
اخبار

طرح ملی »ایران جوان« با حضور بانک 
صادرات ایران آغاز شد

حضور  با  و  خرداد  پانزده  بنیاد  توسط  جوان«  »ایران  ملی  طرح 
به  ترغیب و تشویق زوج های جوان  با هدف  و  ایران  بانک صادرات 

فرزندآوری و جوانی جمعیت آغاز شد.
»ایران  ملی  طرح  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
بنیاد  توسط  سرزمینم«،  فرزندان  برای  »طرحی  شعار  با  جوان« 
پانزده خرداد و با عاملیت بانک صادرات ایران یکشنبه ٢٩ آبان ماه 
در سالن همایش های »سالم« آغاز شد و بنیاد پانزده خرداد و ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( برنامه های خود را برای برای 

جوان سازی جمعیت اعالم کردند.
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  هماهنگی  معاون  که  رویداد  این  در 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  امام خمینی)ره(، 
دانشگاه ها، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس و مسئوالن 
بنیاد پانزده خرداد و حضور ویژه زوج های جوان دانشجو دارای فرزند 
و خانواده های آنها حضور داشتند، بر حمایت از فرزندآوری و جوانی 

جمعیت تاکید شد.
بانک صادرات ایران به منظور تحقق سیاست های دولت برای حمایت 
از طرح جوانی جمعیت، در نیمه اول سال جاری بیش از ٥٢ هزار 

فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک شهر منصوب شد 
“دکتر  شهر،  بانک  مدیرعامل  احمدی  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 
رحیم طاهری” به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد. 
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر 
تحصیالت  دارای  و  بانکی  نظام  سابقه  با  مدیران  از  طاهری  رحیم 
مدیریت بانکداری می باشد؛ که سوابقی همچون عضویت در هیات 
و هیات  بانک شهر، عضویت در هیات مدیره  عامل  و هیات  مدیره 
بانک  بانک دی، عضویت در هیات عامل و معاون مدیرعامل  عامل 
نظارت  و  برنامه ریزی  مدیرکل  ملت،  بانک  شعب  امور  مدیر  ملت، 
و  ملت  بانک  تهران  مناطق  شعب  مدیرامور  ملت،  بانک  اعتباری 

مدیرامور شعب استان البرز بانک ملت را در کارنامه خود دارد.

در جلسه ای با حضور مدیرعامل بانک 

قرض الحسنه مهر ایران و معاون توسعه مدیریت و 

منابع گمرک؛ 

همکاری  بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
گمرک گسترش یافت 

در جلسه ای با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و »محسن جلواتی« معاون توسعه مدیریت و 
منابع گمرک، تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه مشارکت های بانکی 

بین ٢ نهاد امضا شد.
تقدیر  ضمن  بانک  مدیرعامل  شمسی نژاد«  سعید  »سید  دکتر 
پیشگامی  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  سازمان  اعتماد  از 
شاهد  نزدیک  آینده ای  در  کرد  امیدواری  ابراز  مهریار،  طرح  در 
همکاری های مشترک بیشتر در سایر حوزه ها بین ٢ مجموعه باشیم.

حقوق  پرداخت  مجوز  اعطای  به  توجه  با  کرد:  تصریح  شمسی نژاد 
سوی  از  قرض الحسنه  بانک های  به  دولتی  دستگاه های  مزایای  و 
خزانه داری کل کشور، تا کنون پرداخت حقوق و مزایای بسیاری از 

سازمان ها از سوی این بانک آغاز شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیس جمهوری مبنی بر اهمیت 
به  ایشان  ویژه  توجه  و  جامعه  آحاد  معیشت  وضعیت  به  توجه 
قرض الحسنه، بستر بسیار مناسبی برای تحقق بانکداری ناب اسالمی 

مهیا شده است.
منابع گمرک  و  توسعه مدیریت  ادامه »محسن جلواتی« معاون  در 
جمهوری اسالمی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه با تأکید بر سابقه 
همکاری مشترک بین ٢ مجموعه ابراز امیدواری کرد تا با عملیاتی 
شدن این تفاهم نامه، گامی بزرگ در راستای بهبود معیشت کارکنان 

خدوم گمرک برداشته شود.
الزم به ذکر است پیش از این با انعقاد تفاهم نامه در چارچوب طرح 
مهریار، امکان بهره مندی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بازنشستگی  سازمان  نفت،  شرکت  اتمی،  انرژی  سازمان  اطالعات، 
بانک  وام  از  کشور  فرودگاه های  ناوبری  شرکت  و  مسلح  نیروهای 

قرض الحسنه مهر ایران میسر شده است.
 

سامانه موبایل بانک مبتنی بر سیستم 

عامل Android بانک رفاه کارگران 

به روزرسانی شد 
خدمات  ارائه  و  دیجیتال  بانکداری  محصوالت  توسعه  راستای  در 
متمایز به مشتریان، نسخه موبایل بانک )نگارش 3.٢.1( بانک رفاه 

کارگران به روزرسانی شد.
این نسخه مبتنی بر سیستم عامل Android منتشر و از قابلیت ها 

و خدمات بسیار گسترده ای برخوردار است.
بر اساس این گزارش، “قابلیت اسکن کارت مقصد در خدمت انتقال 
“تشخیص  حساب”،  مستعار  نام  “ویرایش  کارت”،  به  کارت  وجه 
خودکار اپراتور تلفن همراه در خدمت خرید شارژ”، از جمله قابلیت ها 
An� 3.٢.1 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل  و خدمات نسخه

droid بانک رفاه کارگران است.
نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به 
نشانی اینترنتی www.refah�bank.ir و فروشگاه اینترنتی کافه 

بازار قابل دریافت است.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو   
با  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  اسالمی 
فراسرزمینی،  پاالیشگاه داری  سیاست 
داد،  تغییر  را  خام  نفت  فروش  سیاست 
اظهار داشت: سهامداری در پاالیشگاه های 
برای  راه  مهمترین  فراسرزمینی 

خنثی سازی تحریم ها است.
هادی بیگی نژاد در گفت و گو با خبرنگار 
دیوان  گزارش  به  اشاره  با  ایرنا  پارلمانی 
محاسبات در خصوص افزایش فروش نفت 
سیزدهم  دولت  گفت:  سیزدهم  دولت  در 

بر  را  تحریم ها  آمریکایی ها  که  دارد  باور 
نخواهند داشت؛ در این راستا برنامه ریزی 
دقیقی در حوزه نفت انجام داد که منجر به 
دور زدن تحریم ها و افزایش میزان فروش 

نفت در شرایط تحریمی شد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شد  سبب  دولت  باور  این  افزود:  اسالمی 
حوزه  در  درآمدزایی  شیوه های جدید  که 
جدیدی  مشتری های  و  شده  اتخاذ  نفت 
برای نفت ایران در جهان شناسایی شود تا 
درآمد کشور از صادرات نفت و محصوالت 

پتروشیمی افزایش یابد.
دولت  اینکه  بیان  با  مالیر  مردم  نماینده 
حوزه  در  قبولی  قابل  عملکرد  سیزدهم 
بخش  در  داری  بازار  و  داری  پاالیشگاه 
در  دولت  گفت:  است،  داشته  پتروشیمی 
بخش توسعه پتروشیمی و پاالیشگاه های 
کشور  و  کرده  عمل  موفق  فراسرزمینی 
ونزوئال نقطه آغاز راه اندازی پاالیشگاه های 
رسد  می  نظر  به  که  است  فراسرزمینی 
این  انجام شده  برنامه ریزی های  با  دولت 
هدف را در دیگر کشورها ادامه خواهد داد.

باثبات و  بازارهای  وی تصریح کرد: ایجاد 
مهمترین  جمله  از  درازمدت  قراردادهای 
شده  ایجاد  شرایط  حفظ  برای  روش ها 

است.
در  سهامداری  کرد:  تاکید  بیگی نژاد 
راه  مهمترین  فراسرزمینی  پاالیشگاه های 

برای خنثی سازی تحریم ها است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس سهامداری 
را  فراسرزمینی  پاالیشگاه های  در  ایران 
از راهکارهای بی اثر کردن  به عنوان یکی 
طبق  گفت:  برشمرد  نفت  فروش  تحریم 
است،  رسیده  امضا  به  که  قراردادهایی 
پاالیشگاه های ونزوئال با صدور خدمات فنی 
و مهندسی کشورمان راه اندازی شد تا در 
به  و  گرفته  انجام  خام  نفت  پاالیش  آنجا 

فروش برسد.
توسعه  کرد:  خاطرنشان  نژاد  بیگی 
پاالیشگاه های فراسرزمینی با کشور ونزوئال 
آغاز شده و امیدواریم در کشورهای سوریه، 

کوبا دیگر کشورها هم ادامه یابد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با سیاست 
سیاست  فراسرزمینی،  پاالیشگاه داری 
فروش نفت خام را تغییر داد، اظهار داشت: 
به این شکل ابتدا ایران سهامدار پاالیشگاه 
با  فراسرزمینی مذکور خواهد شد، سپس 
پاالیشی  فرایند  در  جزئیات  برخی  تغییر 
پاالیشگاه مذکور، نفت خام ایران به عنوان 
فراسرزمینی  پاالیشگاه  ورودی  خوراک 

مورد استفاده قرار می گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اولین 
پاالیشگاه فراسرزمینی ایران در ونزوئال به 
سرانجام رسید، عالوه بر این بازسازی چند 
پاالیشگاه دیگر هم شروع شده و تا پایان 
سال از این طریق فروش نفت خام ایران باز 

هم افزایش می یابد.

دولت با سیاست پاالیشگاه داری فراسرزمینی، 

سیاست فروش نفت خام را تغییر داد

گزارش

رئیس سازمان خصوصی سازی :

سود سهام عدالت  دو برابر می شود

وزیر  که  تدبیری  با  امسال  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت 
واریز می شود که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته 

باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، قربانزاده اظهار کرد، در سه 
نشستی که با حضور فعاالن بخش خصوصی صنعت و اساتید دانشگاه 

برگزار شد در چند حوزه نکاتی بیان شد.
وی افزود: حوزه نخست، مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت 
تنظیم گری چه ورود و ظهوری دارد، حوزه دوم مبحث  در جایگاه 
اهلیت سنجی و صالحیت خریداران بود و حوزه سوم بحث باز شدن 
قفل سهامداری این خودروسازان بود که با توجه به سهام چرخشی 
و تودلی که هر دو شرکت دارند حتماً برای اینکه کارایی و بهره وری 
بیشتر شود و مداخله دولت کاهش و به صفر نزدیک شود الزم است 

حتماً واگذار شود.
خصوص  در  همچنین  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
قیمت گذاری این دو خودروساز حتماً باید تا انتهای سال به سمتی 
برویم که شاهد شیب نزولی باشیم و به تدریج شاهد کاهش قیمت 

گذاری در مورد قیمت خودروهای پرتیراژ باشیم.
بین  خودروسازان  انباشته  زیان  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  قربانزاده 
اقدامات  این  نتیجه  در  که  است  تومان  میلیارد  هزار  تا 1٥۰   13۰
عماًل خودروسازان از زیان خارج می شوند و به سمتی خواهیم رفت 

که جذابیت برای سهام ایجاد خواهد شد
ایران خودرو ٥  البته سهم دولت در  بیان کرد:  اقتصاد  معاون وزیر 
نگاه  باید  بلکه  درصد و در سایپا 1۷ درصد است که مالک نیست 
به  شرکت  دو  این  کل  زیرمجموعه های  و  داشت  این  به  جامع تری 
همین  و  بیاید  شرکت  داخل  نقدینگی  هم  که  شود  واگذار  نحوی 

شرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.
صمت  وزارت  و  اقتصاد  وزارت  بین  نهایی  جلسات  داد:  ادامه  وی 
اعالم  شفاف  صورت  به  را  مشترکی  سند  یک  و  می شود  تشکیل 
و  خودروسازها  حوزه  در  سیزدهم  دولت  برای  تعهدی  تا  می کنند 
سالیان  از کشاکشی  و پس  باشد  سایپا  و  ایران خودرو  شرکت های 
این پس  از  داشتیم  دو خودروساز  این  واگذاری  درباره  که  طوالنی 

اقدام عملی را شاهد باشیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آزادسازی سهام وثیقه گفت: 
در شورای عالی اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستوری که از سوی رئیس 
جمهور ابالغ شد که شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند سهام 
آنها آزاد شود و ظرف یک ماه باید این کار را انجام شود و اگر این کار 
صورت نگیرد این اجازه به وزارت اقتصاد داده شده است که از محل 

سایر سهام در لیست واگذاری آنها جایگزین شوند.
قربانزاده درباره واریز سود شرکت های غیربورسی هم اظهار کرد: این 
سود بعد از افزایش سرمایه ای که شرکت های غیر بورسی می دهند 

به حساب سهامداران واریز می شود.
افزود: طبق موضوع بند ٥ مصوبه شورای عالی  اقتصاد  معاون وزیر 
بورس، افزایش سرمایه این شرکت ها در کارگروه سهام عدالت قرار 
و  مطرح  مستقاًل  شرکت  به  شرکت  کارگروه  این  در  و  است  دارد 
و  شده  کم  سود  محل  از  می رسد  تصویب  به  آنها  سرمایه  افزایش 

مابقی واریز می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه سود امسال هم در حال جمع آوری 
است با آن ترکیب خواهد شد و با سود سهام عدالت پرداخت می شود.

وزیر  که  تدبیری  با  امسال  افزود:  هم  عدالت  درباره سهام  قربانزاده 
اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت 
واریز می شود که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته 

باشد.

ساخت اسکله های جدید در بنادر
بنادر  ایجاد ٩ اسکله جدید در  از  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
نیروی متخصص  برای جذب  بنادر  مسافری و آمادگی سازمان 
خبری  پایگاه  از  نقل  داد.به  خبر  دریانوردی  صنعت  در  بومی 
و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  صفایی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
دریانوردی بر تداوم حرکت آن سازمان برای تحقق سیاست های 
و گفت:  کرد  تاکید  دریامحور  اقتصاد  توسعه  و  دولت سیزدهم 
برای بنادر کوچک تا دهه فجر امسال خبرهایی خوبی خواهیم 
بنادر  سازمان  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  داشت.معاون 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  بازدید  حاشیه  در  دریانوردی،  و 
در  هرمزگان  بنادر  از  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 
اجرای  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  گفت:  خبرنگاران  جمع 
از  استفاده  و  محور  دریا  اقتصاد  توسعه  و  دولت  سیاست های 
و  خارجی  تجارت  برای  دریایی  حوزه  در  مناسب  ظرفیت های 
ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه اقدام کرده است و در 
ابعاد بین المللی نیز، این کار با جدیت در دستور کار قرار داده 
است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: نگاه مردمی 
اقتصاد  محلی،  اقتصاد  توسعه  می تواند  که  طرح هایی  به  دولت 
شهرهای ساحلی و حتی اقتصاد برخی از استان هایی که پسکرانه 
استان های ساحلی هستند را فراهم کند، نیز در دست اجرا است 
و برای بنادر کوچک تا دهه فجر امسال خبرهایی خوبی خواهیم 

داشت.

3

سراسری  اجالس  هفتمین  ویژه  تندیس 
»نشان عالی مدیر سال« طی مراسمی در 
تجلیل از مدیران دانش بنیان به سیدضیاء 
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل  ایمانی، 

اعطا شد.
صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
نشان  سراسری  اجالس  هفتمین  ایران، 
مدیران  از  تجلیل  با  سال  مدیر  عالی 
با حضور  مقاومتی  اقتصاد  در  دانش بنیان 
مجلس،  نمایندگان  مسئوالن،  برخی 
بخش های  فعاالن  بانکی،  نظام  مدیران 
اصحاب  و  کارشناسان  صنعت،  مختلف 
رسانه برگزار شد و نشان ویژه این اجالس 
به مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.

ایران در  عضو هیئت مدیره بانک صادرات 

این اجالس در تبیین شرایط نظام بانکی 
و  تولید  مختلف  بخش های  از  حمایت  و 
تصورات،  برخی  برخالف  گفت:  اشتغال، 
با  کشور  بانکی  نظام  در  تسهیالت  نرخ 
توجه به شرایط فعلی، ارزان تر از بسیاری 
به  تسهیالت  نسبت  و  است  کشورها  از 

تورم نصف است.
برای  تقاضا  فشار  افزود:  یوسفیان  امیر 
است  فراوان  کشور  در  بانکی  تسهیالت 
برخی  و  منابع  محدودیت  به  توجه  با  و 
تنگناهای بین المللی، امکان پاسخگویی به 
میسر  بانکی  نظام  توسط  تقاضاها  تمامی 
فروش  کاهش  دلیل  به  همچنین  نیست. 
اعتباری و نسیه فروشی در صنعت، اتکای 
ریال  از  استفاده  بر  بانکی  نظام  بیشتر 

برای  ایران  صادرات  بانک  است.  داخلی 
پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف 
استمرار  و  تولید  از  حمایت  و  صنعت 
تسهیالت،  اعطای  بر  عالوه  اشتغال، 
طرح  ویژه  به  نوین  طرح های  طریق  از 
و  اسنادی  اعتبارات  گام،  اوراق  طراوت، 
ضمانت نامه و سایر طرح های جدید بانک، 
از واحدهای  سهم برجسته ای در حمایت 
اقتصادی داشته و این ماموریت همچنان 

با قوت ادامه دارد.
ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  عضو 
همچنین با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی 
در  بانکی  نظام  که  ندارد  وجود  در کشور 
نکرده  ایفا  موثر  نقش  آن  توسعه  و  رشد 
باشد، افزود: نقش نظام بانکی در کمک به 

ایجاد و استمرار اشتغال بر کسی پوشیده 
سال  در  ایران  صادرات  بانک  نیست. 
اشتغال  استمرار  به  کمک  برای  گذشته 
هزار   ٨۰ ایجاد  و   نفر  هزار   ٥۰۰ حدود 
شغل جدید و در سال جاری برای استمرار 
ایجاد  و  نفر  هزار   31٥ از  بیش  اشتغال  
مختلفی  تسهیالت  جدید  شغل  هزار   ٢٥

پرداخت کرده است.
وی با اشاره به پرداخت دو میلیون و ٢۷۰ 
هزار میلیارد ریال )٢٢۷۰ تریلیون ریال( 
در  ایران  صادرات  بانک  توسط  تسهیالت 
 ٨۰۰ بخش  این  از  افزود:  گذشته،  سال 
هزار میلیارد ریال تسهیالت جدید و هزار 
تسهیالت  تجدید  ریال  میلیارد   ۴۷۰ و 

توسط این بانک انجام شده است. 

 اعطای »نشان عالی مدیر سال« به مدیرعامل 
بانک صادرات ایران

سال پنجم - شماره   158

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001532   مورخ 
مورخ   140160301022001911 شماره  اصالحی  رأی  و   1401/08/03
1401/08/22هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
صادره   46501 شناسنامه  شماره  به  کرامت  فرزند  عباسی  غالمرضا  متقاضی 
از میانه نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 195751/52 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 159 اصلی 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی اصغر خسروی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  شود در صورتیکه شخص 
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 
در صورت  بدیهی است  گردد.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  اقدامات  و 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 05 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 20 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001463   مورخ 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   1401/07/27
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 محمدعلی خداکرمی فرزند حمزه به شماره شناسنامه 2300 صادره از 
زنجان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 130/79 
از  تفکیکی   5 قطعه  از  مفروز  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
153 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی ابراهیم 
خسروی 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 هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 05 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 20 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001887   مورخ 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   1401/08/21
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 جهان محبوبی فرزند ارشد به شماره شناسنامه 581 صادره از هشترود 
 275/88 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از قطعه دوم تفکیکی از 
124 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی قربانعلی 
دلیر 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 هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 05 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 20 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 
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اجتماعی
خبر

ایجاد ۲۱۸ هزار فرصت شغلی توسط 
کمیته امداد از ابتدای امسال

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد ۲۱۸ هزار 
تاکنون  ابتدای سال  از  فرصت شغلی برای جامعه هدف، 

خبر داد.
کوشا  زارعی  اسماعیل  با  دیدار  در  فیروزآبادی  مرتضی 
استاندار کردستان گفت: از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص یافته برای توانمندسازی مددجویان، تاکنون ۱۴ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد، جذب شده 

است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به تسهیل گری 
بانک ها در پرداخت تسهیالت اشتغال اشاره کرد و گفت: 
طبق ابالغ بانک مرکزی اگر اعتبارسنجی متقاضی مناسب 
باشد با یک سفته تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان، تسهیالت 
پرداخت می شود و در غیر این صورت نیز یک ضامن کافی 

است.
و  پول  شورای  تصمیم  اساس  بر  کرد:  تاکید  فیروزآبادی 
اعتبار، میزان سقف تسهیالت مددجویان از ۱۰۰ میلیون 
تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که گشایش 

خوبی است.
در  امداد  کمیته  رویکرد  را  خرد  مشاغل  به  توجه  وی 
اشتغال زایی نام برد و تصریح کرد: تالش می کنیم سرمایه 
الزم را در اختیار نیروی آماده به کار قرار دهیم و در نهایت 
با وصل کردن مشاغل خرد به اقتصاد بزرگ تر، آن را به 

پایداری برسانیم.
فیروزآبادی، نوغان داری و فرش بافی را الگوی موفق کمیته 
تالش  داشت:  اظهار  و  دانست  اشتغال  زنجیره  در  امداد 
نهادهای پشتیبان  ایجاد  تولید،  زنجیره  ایجاد  با  کرده ایم 
و در نهایت توجه به فروش محصوالت در فضای مجازی و 

نمایشگاه ها، زمینه رونق مشاغل خرد را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تحقق ۵۰ درصدی برنامه اشتغال کمیته 
امداد در استان کردستان به میزان ۷۵۰۰ شغل، این استان 
در سطح  اشتغال زایی  زمینه  در  برتر  استان  پنج  جزو  را 

کشور نام برد.
همچنین اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان در این 
را طی  بالندگی  و  ارتقاء  امداد مسیر  دیدار گفت: کمیته 
کرده و در کنار حمایت از خانواده های تحت حمایت، در 
فعال  توانمندسازی مددجویان  و  اشتغال  به  حوزه کمک 

است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آمادگی 
این سازمان برای کمک به پژوهشگاه رویان و 

رفع مشکالت و موانع موجود خبر داد.
ذبیح اهلل خدائیان که در راستای نظارت بر 
از شرکت های  و حمایت  اجرای شعار سال 
از  را  مختلفی  بازدیدهای  بنیان،  دانش 
ادامه  در  است،  داشته  مختلف  شرکت  های 
حضور  رویان  پژوهشگاه  در  بازدیدها  این 

یافت.
با  پژوهشگاه  این  مدیران  جمع  در  وی 
کاظمی  سعید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 

آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان، از اقدامات 
جایگاه  ارتقای  راستای  در  گرفته  صورت 
علمی جمهوری اسالمی ایران ابراز خشنودی 

کرد.
بیان  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
اعتماد  ایجاد  موجب  اسالمی  انقالب  اینکه 
به نفس در جوانان و تحقق »ما می توانیم« 
دستاوردهای  دلیل  به  دشمنان  افزود:  شد، 
بی نظیر و چشمگیر جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های مختلف، به انحای گوناگون در 
جلوگیری  برای  ریزی  برنامه  و  تهدید  حال 

و  صنعتی  علمی،  پیشرفت های  سرعت  از 
به لطف خدا  فناوری کشورمان هستند که 

ناکام مانده و ناکام خواهند ماند.
خدائیان با اشاره به تالش نظام سلطه برای 
از وضعیت کشورمان،  نادرست  تصویرسازی 
خطاب به مسئوالن پژوهشگاه رویان تاکید 
و  اقدامات  هنرمندانه،  صورت  به  که  کرد 
سطح  در  را  پژوهشگاه  این  دستاوردهای 
عالوه  تا  بکشند  تصویر  به  جهان  و  کشور 
شده،  ارائه  خدمات  از  هموطنان  آگاهی  بر 

جهانیان نیز از این پیشرفت ها مطلع شوند.

انقالب  معظم  رهبر  بیانات  یادآوری  با  وی 
در دیدار با صدها نفر از مردم اصفهان مبنی 
بر تالش برای پیشرفت در همه عرصه های 
علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و 
معنوی، اظهار کرد: پژوهشگاه رویان باید با 
برنامه ریزی صحیح، نقش و  تالش بیشتر و 
دانش  مرزهای  گسترش  در  مهمی  جایگاه 

بشری در سطح جهان داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح 
بر  نظارت  حوزه  در  سازمان  این  اقدامات 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به 
نقش پژوهشگاه رویان در فرزندآوری و تحقق 
اشاره  کشور  جمعیتی  سیاست های  اهداف 
کرد و گفت: این پژوهشگاه نقش مهمی در 
زندگی  احیای  و  نابارور  زوجین  فرزندآوری 
آن ها دارد و این موضوع خدمت بزرگی است 

که باید تبیین و پاس داشته شود.
خدائیان آمادگی سازمان بازرسی برای کمک 
به پژوهشگاه رویان و رفع مشکالت و موانع 

موجود را اعالم کرد.
نشست  این  ابتدای  در  گزارش،  بنابراین 
پژوهشگاه  رئیس  شاهوردی  عبدالحسین 
پژوهشکده  رئیس  بهاروند  حسین  و  رویان 
سلول های بنیادی این پژوهشگاه به تشریح 
اقدامات و دستاوردهای رویان در حوزه های 
مختلف پرداختند و مسائل و موانع پیش رو 
را مطرح کردند. خدائیان نیز پس از نشست 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همراه  به  فوق 
سازمان بازرسی، بازرس کل امور آموزشی و 
مدیرکل حوزه ریاست این سازمان از مرکز 
پیشرفته محصوالت سلولی پژوهشگاه رویان 

بازدید کرد

خدائیان مطرح کرد:آمادگی سازمان 
بازرسی برای رفع موانع پژوهشگاه رویان

عضو مجمع تشخیص نظام با تشریح 
موضوعاتی  درباره  دیدگاههایش 
چون شکاف نسلی، فضای مجازی 
تغییر  لزوم  از  بودجه ریزی؛  نظام  و 
ساختار سیاسی کشور سخن گفت.

درباره  مقدم  مصباحی  غالمرضا 
اغتشاشات اخیر و اینکه این حوادث 
برخاسته از گسل  میان نسلی و در 
شکاف ها  سایر  شدن  فعال  ادامه 
است، گفت: تعبیر گسل های نسلی 
را چند دهه است می شنوم. به نظرم 
نیستیم،  نسلی  گسل های  شاهد 
بلکه در شرایط کرونایی دو تا سه 
دانش آموزان  ارتباط  گذشته  سال 
از  آموزشی  مراکز  با  دانشجویان  و 
طریق فضای مجازی برقرار شد که 

عمال دست بیگانگان بود.
فضای مجازی دست بیگانه ها است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
افزود: فضای مجازی، فضای ویژه ای 
این  بر  از خانواده ها  بسیاری  است. 
موضوع  این  و  نیستند  فضا مسلط 
موجب شد معلم نتواند نقش مهمی 
در تربیت نسل جدید ایفا کند. در 
این شرایط فضای جامعه، دانشگاه و 
مدرسه و خانواده هم نتوانست نقش 
ایفا  جدید  نسل  تربیت  در  مهمی 
کنند و آنچه که توانست تاثیرگذار 
باشد همین فضای مجازی بود که 
قوه قاهر و غالب آن دست بیگانگان 

است.
کرد:  خاطرنشان  مقدم  مصباحی 
مجازی  فضای  از  اندکی  درصد 
و  آموزش  نهاد  خانواده،  اختیار  در 
دیگر  که  اکنون  و  است  حاکمیت 
مدرسه  نیست  گیر  همه  کرونا 
و  آموزان  دانش  برای  دانشگاه  و 
محیطی  به  تبدیل  دانشجویان 

بیگانه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین مساله گسل  
بلکه  ندارد  موضوعیتی  بین نسلی 
افتاده  خاصی  اتفاق  من  اعتقاد  به 
است و در شرایط جدید »دیگران« 
و  ایده ها  آرمان ها،  توانسته اند 
ایران  فرزندان  به  را  خود  اطالعات 
انتقال دهند و دیکته کنند و تحت 
پدید  هم  هیجاناتی  فضا  این  تاثیر 

بیاورند.
موافق فیلترینگ نیستم

شد:  یادآور  خبرگان  مجلس  عضو 
طرفدار مسدود شدن فضای مجازی 
نیستم بلکه باید این فضا مدیریت 
مدیریت  فکر  به  دیر  اگرچه  شود. 
باید  شاید  افتادیم.  مجازی  فضای 
فکر  این  به  قبل  سال   ۱۰ بیش 
جدید  فضای  این  از  تا  می بودیم 
بهره برداری  فرصت  یک  عنوان  به 
در  می توانست  جدید  نسل  کنیم. 
این فضا توسط هنرمندان، معلمان 
و استادان تربیت شوند. در این باره 
به طور قطع در تولید محتوا ضعیف 

عمل کرده ایم.
کرد:  خاطرنشان  مقدم  مصباحی 
در  آموزشی  سیستم  و  خانواده 
فضای مجازی باید بر مبنای هویت 
ملی و دینی به شکل نرم و فرهنگی 
برعهده  را  جدید  نسل  تربیت 
می گرفت تا این نسل متاثر از فضای 

بیگانه قرار نگیرد.
مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
کشور درباره نحوه مواجهه اعضای 
خانواده اش با فضای مجازی، گفت: 
عالی  تحصیالت  من  فرزندان  همه 
در  حقیقتا  و  دارم  نوه   ۸ دارند. 
است  شده  کار  آنها  با  مدت  این 
بیگانه  فضای  تاثیر  تحت  بطوریکه 
قرار نمی گیرند. کوچکترین نوه من 
گاهی  دارد.  نیم سال سن  و  چهار 
اشتیاق  همراه  تلفن  گرفتن  برای 
اما مادرش مدیریت  نشان می دهد 
فرهنگ  مبنای  بر  کامال  و  می کند 

خودمان تحت نظارت است.
باید مانع هزینه تراشی مجلس شد

شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
هزینه  بارکردن  درباره  اسالمی 
سوی  از  بودجه  الیحه  بر  اضافه 
در  گفت:  مجلس  نمایندگان 
مجمع  سیاست گذاری های 
که  بودیم  این  به دنبال  تشخیص 
هزینه  بودجه  در  نتواند  مجلس 
اما  کند  ایجاد  دولت  برای  اضافی 
نه  البته  نشدیم.  موفق  متاسفانه 
تصویب  نکردیم،  تصویب  اینکه 

کردیم اما نهایی و ابالغ نشد.

اگر  افزود:  مقدم  مصباحی 
ها  طرح  بررسی  در  نمایندگان 
کنند،  ایجاد  دولت  برای  هزینه 
 ۷۵ اصل  مطابق  نگهبان  شورای 
قانون اساسی به آن ایراد می گیرد و 
برمی گرداند اما زمانی که در بودجه 
هزینه اضافه بوجود می آورند آن را 
بر نمی گرداند. این موضوع از سوی 
شورای نگهبان تبدیل به رویه شده 
همین جا  مناقشه  من  اعتقاد  به  و 

است.
سیاستی  باید  یا  کرد:  عنوان  وی 
مانع  سیاست  آن  که  کنیم  وضع 
دولت  برای  مجلس  هزینه تراشی 
شود مگر اینکه منبع هزینه تراشی 
اساسی  قانون   ۷۵ اصل  مطابق  را 
متاسفانه  که  کند  ایجاد  و  معرفی 
در حال حاضر چنین چیزی وجود 

ندارد.
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نظام ادامه داد: نمایندگان مجلس 
باید توجیه شوند که کسری بودجه 
منشاء  و  درآورده  را  مملکت  پدر 
تضعیف ارزش پول ملی شده است. 
کسری بودجه موجب شده که پول 
ملی ما در ۵۰ سال گذشته از نظر 

رشد نقدینگی، یکصد هزارم شود.
نمایندگان برای هزینه اضافه، منبع 

درآمد معرفی کنند
راهکار  بیان  در  مقدم  مصباحی 
خاطرنشان  مشکل  این  برای  خود 
کرد: مجلس باید انگیزه قوی داشته 
باشد که اجازه ندهد بودجه، بدون 
داشتن منبع قابل اعتماد، به بودجه 

تورم زا تبدیل شود یا الاقل تدبیری 
می خواهد  کجا  هر  که  بیندیشد 
منبع  بالفاصله  کند،  ایجاد  هزینه 
معتبر و محکمی را برای آن ایجاد 

کند.
این نماینده ادوار مجلس افزود: به 
یاد دارم زمانی که نماینده مجلس 
هشتم بودم مالیات بر ارزش افزوده 
موضوعاتی  از  یکی  شد.  تصویب 
که یک تا دو سال بعد مطرح شد 
افزودن یک درصد بر مالیات ارزش 
افزوده برای بهداشت و درمان بود. 
مالیات  »بهترین  شعار من همواره 
که  بود  خدمات«  بهترین  برای 
درصد  یک   همان  و  شد  تصویب 

بسیار تاثیرگذار بود.
وی یادآور شد: بنابراین اگر مجلس 
باید  کند  تراشی   هزینه  می خواهد 
اگر هنر دارند  و  ایجاد کند  درآمد 
این دوطرف را با هم در نظر بگیرند 
چیزی  صورت  این  غیر  در  چراکه 
جز دردسر برای کشور نخواهد بود.

موافق واردات خودرو هستم
برآورده  دولت  تالش  درباره  وی 
خواست مردم برای واردات خودروی 
اقتصادی و با کیفیت، گفت: مجلس 
خودرو  واردات  برای  مصوبه ای 
زیرا  بودم  مخالف  آن  با  که  داشت 
بدون سیاستگذاری بود. جالب است 
مجمع  در  مصوبه  این  بدانید  که 
تشخیص مصلحت نظام اصالح شد 
و من رئیس کمیسیونی بودم که آن 
مصوبه را اصالح کرد تا مطابق آن 

واردات خوردو انجام گیرد.

غالمرضا مصباحی مقدم  : موافق فیلترینگ نیستم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی توضیحاتی درباره نحوه تغییر 

برخی کتب درسی ارائه داد.
در  لطیفی  علی  االسالم  حجت 
خصوص ایجاد تغییرات محتوایی در 
کتاب های درسی گفت: اینکه هر سال 
کتاب ها را بتوانیم تغییر دهیم امکان 
پذیر نیست و این موضوع تغییر کتاب 
درسی مختص ایران هم نیست و در 

کشورهای دیگر هم این موضوع یکی 
هر  در  آموزشی  نظام  برنامه های  از 

کشور است.
لطیفی با اشاره به کتاب هایی که در 
تغییر خواهند شد؛  آینده دچار  سال 
پایه  در  فناوری  و  کار  کتاب  گفت: 
امسال  که  است  کتاب هایی  از  ششم 
تغییر خواهد کرد و در حال باز طراحی 
آن هستیم. کتاب دیگری که کاندید 

تغییر کردن بوده اما هنوز تغییراتی در 
آن نهایی نشده است کتاب های علوم 
ابتدایی  پایه های  از  برخی  تجربی در 
پایه  اجتماعی  مطالعات  کتاب  است. 
پایه  اجتماعی  مطالعات  کتاب  سوم، 
چهارم،  پایه  فارسی  کتاب  چهارم، 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم، 
پایه ششم  اجتماعی  مطالعات  کتاب 
از  پنجم  پایه  تجربی  علوم  کتاب  و 

منظره های  از  که  است  کتاب هایی 
مختلف در حال بررسی هستند.

النه  اسناد  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
به  که  است  موضوعاتی  از  جاسوسی 
آن  به  درسی  کتب  در  کافی  میزان 
پرداخته نشده است؛ گفت: کار گروه 
ویژه ای را تشکیل دادیم که متشکل از 
برخی صاحب نظران معاصر و صاحب 
زیرا  است  درسی  کتب  تألیف  نظران 
کلیه اسناد را مجدداً مرور کنند و آن 
بخش از اسناد را که متناسب با فضا 
و روحیه دوره کودکی و نوجوانی است 

به مطالب درسی اضافه کنند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
مورد النه  در  تاکنون  افزود:  آموزشی 
جاسوسی ۱۴ مطلب در کتب درسی 
به نگارش در آمده است. این مطالب 
در  عمدتاً  دوم  متوسطه  مقطع  در 
تاریخ  یا  اجتماعی  مطالعات  کتاب 
فنی  رشته  کتاب های  در  اما  است 
و  تاریخ  از  غیر  کتب  در  حرفه ای  و 
مطالعات اجتماعی هم این مباحث را 
داریم. به عنوان مثال در کتاب تفکر و 
سواد رسانه ای به نقش مخرب آمریکا 

اشاره شده است.

چه کتاب هایی در سال آینده تغییر می کنند؟

خبر

افزایش ۱00درصدی مدال آفرینی 
زنان ایرانی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تالش 
دشمن برای سیاه جلوه دادن وضعیت زنان در ایران، گفت: زنان 
ایرانی در حوزه های مختلفی مانند عرصه های علمی و ورزشی 

بسیار توانمند هستند.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 
نشست توانمندسازی زنان برای آینده پایدار که در کمیسیون 
ملی یونسکو ایران برگزار شد، اظهارداشت: در حال حاضر موضوع 
پیشرانی زنان در امور مطرح است و به نوعی توانمندسازی زنان 
انجام گرفته هر چند که باز هم می توان به این مسئله پرداخت.

وی افزود: جهت تحول در جامعه و ارتقا در سطح علم، فرهنگ، 
سیاست و موضوعات دیگر، زنان باید پیشگام در جامعه باشند. ما 
در این زمینه اقداماتی را مدنظر قرار داده ایم و دربرنامه ششم هم 

این موضوعات مورد توجه بوده است.
بحث  داد:  ادامه  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
توانمندسازی زنان در چهار بحث دیده شده که شامل مددرسانی 
و مشاوره برای زنان سرپرست خانوار است که روز به روز تعداد 
آنها رو به افزایش بوده چرا که در ابتدای برنامه ششم توسعه 
تعداد این زنان ۳ میلیون نفر و اکنون به حدود ۶ میلیون نفر 

رسیده است.
خزعلی گفت: مسئله دوم حمایت حقوقی و اجتماعی، مسئله 
سوم آموزش و مهارت آموزی و مسئله چهارم اشتغال زنان است.

وی اعالم کرد: برای ۱۸ استان اعتباری اختصاص داده شده و 
گرفته ایم که تسهیالتی به زنان کارآفرین ارائه شود. این برنامه 
در قالب طرح کسب و کارهای پایدارمحور برای زنان اجرا شده 

است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان داشت: نخبگان، 
استعدادها  و شکوفایی  پرورش  در  بنیان ها  دانش  و  هنرمندان 
می توانیم  افراد  این  از  مندی  بهره  با  ما  و  مؤثر هستند  بسیار 

الگویی برای زنان دیگر کشورهای جهان باشیم.
آموزش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  خزعلی 
می توانند  ایرانی  زنان  گفت:  است،  بوده  موفق  منطقه  زنان 
توانمندی های علمی خود را به زنان دیگر کشورهای جهان ارائه 
دهند. وی با بیان اینکه دو واکسن در کشور توسط زنان تولید 
با این وجود مشکل جدی ما اکنون این است که  شده گفت: 
توانمندی های زنان ایرانی به جهانیان نشان داده نشده و مشکل 

ما ضعف رسانه ها در این زمینه است.
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وزیر کشور: روند ساخت و ساز در مناطق زلزله زده خوی مطلوب است

های  فعالیت  از  رضایت  ابراز  با  کشور  وزیر 
صورت گرفته برای کمک به ساخت و ساز در 
مناطق زلزله زده خوی گفت: این روند مطلوب 

بوده است.
مناطق  از  بازدید  از  پس  وحیدی  احمد 

خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  خوی  زلزله زده 
افزود: اقدامات بسیار خوبی در راستای ساخت 
منطقه  این  در  مسکونی  واحدهای  دوباره 

صورت گرفته است.
اعتبار  دولت،  ویژه  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
خوبی نیز برای ساخت و ساز در این مناطق 

به تصویب رسیده و پرداخت هم شده است.
وی اظهار کرد: مردم این مناطق نگرانی نداشته 
باشند و مسووالن نهادهای دخیل، همواره در 

کنار زلزله زدگان هستند.
صورت  اقدامات  از  قدردانی  با  کشور  وزیر 
استاندار  مدیریت  با  مناطق  این  در  گرفته 
های  ریزی  برنامه  داد:  ادامه  آذربایجان غربی 
که  گرفته  صورت  خصوص  این  در  خوبی 

همچنان ادامه می یابد.
وحیدی حجم خسارات زلزله ۱۳ مهر امسال 
در این منطقه را باال عنوان کرد و گفت: نیاز به 
تخریب و بازسازی بیش از هزار و ۱۰۰ واحد، 
نیاز به تعمیر افزون بر  چهارهزار واحد مسکونی 
و همچنین بیش از ۵۰۰ واحد دامی رقم قابل 
برای  خوبی  بسیار  کار  البته  که  بود  توجهی 

بهبود وضعیت منطقه صورت گرفته است.
این  و ساز در همه  تقریبا ساخت  افزود:  وی 
واحدها شروع شده، برخی به سقف رسیده و 

سقف برخی واحدها نیز احداث شده است.
از  قبل  تا  امیدواریم  کرد:  اضافه  کشور  وزیر 
پایان سال بر اساس گزارشی که ارایه شد، کل 

کار بازسازی به اتمام برسد.
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اخبار

۴۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز 
کارگاه های فنی و حرفه ای 

گچساران نیاز است

رئیس اداره فنی و حرفه ای گچساران گفت: برای 
تجهیز و تعمیر و به روز رسانی کارگاه های فنی و 
حرفه ای این شهرستان ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است که متاسفانه کمبود اعتبار داریم.
افشین محمودی نژاد روز دوشنبه در گفت و گو 
نظری  های  آموزش  امروز  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 
کمتر نیاز به فضاهای کارگاهی و تجهیزات دارند 
و بودجه ای که برای تعمیر و تجهیز کارگاه های 
با وضع موجود  آموزشی اختصاص داده می شود 

تناسبی ندارد.
وی بیان کرد: ۷۵ درصد از تجهیزات آموزشی فنی 
فرسوده  شهرستان  این  دولتی  مرکز  ای  حرفه  و 

است.
محمودی نژاد اظهار داشت: تجهیزات کارگاه های 
این مرکز دارای قدمتی بیش از۲۰ می باشد که 
مجموعه  این  فعالیت  مشکل  مهم ترین  به عنوان 

است.
وی تصریح کرد: ۱۱ کارگاه آموزشی در این مرکز 
قرارد دارد و آموزش کارآموزان فنی و حرفه ای این 
با  هم اکنون  های  کارگاه  از  برخی  در  شهرستان 

امکاناتی که به روز نیستند، انجام می شود.
محمودی نژاد با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای تجهیز این تعداد کارگاه های نیاز 
بودجه،  میزان  این  نشدن  محقق  با  گفت:  است 
مرکز  این  در  تجهیزات  بودن  قدیمی  مشکالت 

همچنان باقی است.
را  ای گچساران  و حرفه  فنی  آموزشی  تعهد  وی 
۳۳۰ هزار نفر ساعت اعالم کرد و تصریح کرد: ۱۶۱ 
هزار و ۳۳۰نفر ساعت آموزش های مختلف امسال 

در این شهرستان برگزار شده است.
محمودی نژاد ابراز کرد: ۸۳۶ نفر مهارت جوی مرد 
و زن امسال در این شهرستان زیر پوشش آموزش 
های فنی وحرفه ای قرار گرفتند که از این تعداد 

۶۳۳ نفر مرد هستند.
وی گفت: این آموزش ها در مراکز ثابت )دولتی( 
در  و  گچساران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  اداره 
بخش های زندان ها، پادگان ها، روستایی، صنایع، 
صنوف و کار در محیط واقعی در قالب ۴۰ رشته و 

۸۱حرفه به متقاضیان ارایه شد.
محمودی نژاد افزود: ۳۸ نفر از مهارت آموزان که در 
واحدهای صنعتی و صنفی این شهرستان امسال 
دوره آموزشی دیدند، با کسب تجربه وارد بازار کار 

شدند.

استاندار کردستان از تصفیه خانه 
آب سنندج بازدید کرد

استاندار کردستان از تصفیه خانه آب سنندج بازدید کرد 
و در جریان آخرین وضعیت سامانه انتقال آب سد آزاد به 

سنندج قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا  همراه با جمعی 
خانه  تصفیه  از  اجرایی  دستگاه های  مرتبط  مدیران  از 
سنندج واقع در ناحیه منفصل شهری ننله بازدید و در 
جریان آخرین اقدامات عمرانی برای بهره برداری کامل 
از پروژه انتقال آب سد آزاد به سنندج در چند روز آینده 

قرار گرفت.
هم اکنون فاز اول این طرح به میزان هزار و ۲۰۰ لیتر 
بر ثانیه در مدار توزیع قرار گرفته است و جمعیت ۳۵۰ 
تحت  قدیمی شهر سنندج  بافت های  در  را  نفری  هزار 

پوشش قرار می دهد.
به گفته مدیران حوزه آب و فاضالب استان در فاز دوم 
و نهایی این طرح نیز که طی روزهای آینده اجرایی و 
عملیاتی می شود آب سد آزاد به طور کامل در مدار توزیع 
قرار می گیرد و کل جمعیت شهر سنندج را تحت پوشش 
سنندج  شهر  آب  مشکل  همیشه  برای  و  می دهد  قرار 

مرتفع می شود.
طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج از سال 
۱۳۹۹ آغاز و بیش از ۸۰ درصد آن با تامین اعتبار ۸۵۰ 
میلیارد تومانی در دولت سیزدهم تکمیل و اکنون آماده 

بهره برداری است.

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت : با پیگیری 
پرند  شهر  بیمارستان  بودجه  شده  انجام  های 
سال آیند تامین می شود تا از مشکالت درمانی 

این شهر کاسته شود.

پایگاه  زنی  کلنگ  مراسم  در  احمدی  امید   
عبادتی  گفت:هیچ  پرند  شهر  در  بهداشتی 
باالتر از خدمت به خلق نیست و مسئولین در 
شهرستان آن را سرلوحه کار خود قرار داده و 

در راه خدمت به مردم از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهند کرد.

وی افزود: موضوعات مورد نیاز مردم به صورت 
جدی مورد بررسی قرار گرفته و توسط مسئولین 

در شهرستان پیگیری می شود.
از  بیمارستان  تامین  اینکه  بیان  با  احمدی 
نیازهای اساسی شهروندان در رباط کریم است 
تخت   ۳۲۰ بیمارستان  اندازی  راه  کرد:  تاکید 
نیازهای ضروری  از  یکی  پرند  شهر  در  خوابی 
حال  در  جدی  صورت  به  که  است  شهروندان 
پیگیری است و در اعتبارات ملی ۱۴۰۲ دیده 

خواهد شد.
فرماندار رباط کریم خاطر نشان کرد :سازوکار 
دولت انقالبی، رسیدگی به مناطق محروم است 
و ما هم خدمات را به فازهای محروم که از لحاظ 
زیر بنایی و  امکانات کمتر رسیدگی شده آوردیم 
 ۱۷۱۰ مساحت  به  اورژانس  پایگاه   ۳ وامروز 
این  در  ریال  میلیارد  اعتبار ۲۰۰  با  مترمربع  
منطقه  شروع شده ودر کمترین زمان ممکن به 
بهره برداری خواهد رسید  وهدف ما هم  تامین 

بودجه دولت در مناطق فاقد امکانات است .
و  درمانی  کادر  جذب  گفت:  ادامه  در  وی   
امکانات درمانی بیمارستان از مهمترین دغدغه 
است  افتتاح  از  بعد  درمانی  های  چالش  و  ها 
که توجه ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 

پزشکی را می طلبد.
فرماندار رباط کریم در پایان خاطر نشان کرد 
که  هستند  موضوع  این  شاهد  مردم  :وقتی 
مسئولین و خدمتگزاران اجرایی شهرستان در 
راستای برطرف کردن نیازها و درخواست های 
آنان قدم بر می دارند باعث نشاط و امیدواری 

می شود.

 فرماندار رباط کریم : بودجه بیمارستان
 شهر پرند سال آیند تامین اعتبار می شود

اخبار

امام جمعه قصرشیرین: حضور 
خانواده های شهدا باعث استحکام 

انقالب اسالمی شده است

اینکه جانفشانی و  بیان  با  امام جمعه قصرشیرین   
فداکاری شهدا و خانواده های شهیدان واال مقام باعث 
استحکام انقالب اسالمی و رسیدن به عزت و اقتدار 
های  جانفشانی  و  فداکاری  این  گفت:  است،  شده 
خانواده های معظم شهدا باعث شده که امروز شاهد 

درخشش کشور بر قله افتخار دنیا باشیم.
»صادق  االسالم  حجت  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
شهدا  خانواده  با  دیدار  در  دوشنبه  روز  صالحی« 
یاد  گرامیداشت  با  انتظامی  شهدای  از  تجلیل  و 
افزود: ما همیشه مدیون شهدا و خانواده  شهیدان، 
های معظم آنها هستیم و رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیز بارها خانواده شهدا را تکریم کرده است.
از  انقالب اسالمی  وی اظهار داشت: شهدای بزرگ 
تا  گرانبهاترین هستی یعنی جان خویش گذشتند 
یک  در  کشورمان  و  باشیم  داشته  اقتدار  ما  امروز 

جایگاه واال قرار گیرد.
امام جمعه قصرشیرین در ادامه گفت: امروز استکبار 
و استعمار دنیا را تحریک کرده تا به نظام اسالمی 
ضربه بزند اما با همت و فداکاری شهیدان و رهبری 
های داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی تمام نقشه 

های دشمن یکی پس از دیگری خنثی می شود.
حجت االسالم صالحی ادامه داد: خداوند متعال در 
قرآن کریم می فرماید شهیدان زنده اند و بر اعمال 
ما ناظر هستند از این رو ما باید در مسایل اخالقی 
و خودسازی روحی به درجه ای برسیم که بتوانیم 

رفتار و سیره شهدا را سر لوحه خود قرار دهیم.
انتظامی  فرمانده  محمدی«  »محمد  سرهنگ 
با دلجویی از خانواده های شهدا و  قصرشیرین نیز 
جانباز انتظامی گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شهدا چیزی کمتر از شهادت نیست از این رو ما باید 
تالش کنیم هدف شهدا را دنبال کنیم و در مسیر 

شهدا برای پیشرفت و تعالی نظام گام برداریم.
و  جانبازان  و  شهدا  خانواده  از۱۲  مراسم  این  در 
حسینه  در  قصرشیرین  انتظامی  نیروی  آزادگان 

نیروی انتظامی این شهرستان تجلیل شد.
شهرستان قصرشیرین به عنوان نقطه آغاز و پایان 
 ۸۶۰ مقدس  دفاع  سال  هشت  در  تحمیلی  جنگ 
انقالب  تقدیم  آزاده  یکصد  و  جانباز  ۲هزار  شهید، 

اسالمی کرده است.
 ۱۸۶ از  بیش  کرمانشاه  غرب  در  شهرستان  این 
دارای  و  دارد  عراق  با کشور  مرز مشترک  کیلومتر 

بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت است.

کرمانشاه قهرمان رقابت های 
چندجانبه جام پیشکسوتان غرب 

کشور شد

 دبیر هیات کشتی استان کرمانشاه گفت: تیم کشتی 
این استان در رقابت های چندجانبه جام پیشکسوتان 
برگزار شد  بسیج  مناسبت هفته  به  غرب کشور که 

توانست به مقام قهرمانی دست پیدا کند.
»منصور کیانی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: در این رقابت ها که به میزبانی شهرستان بروجرد 
کردستان،  همدان،  تهران،  از  هایی  تیم  شد  برگزار 
و  بروجرد  های  شهرستان  و  قزوین  البرز،  لرستان، 

مالیر نیز حضور داشتند.
با  کرمانشاه  تیم  مسابقات  این  پایان  در  افزود:  وی 
۱۰۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های 

بروجرد و مالیر نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
دبیر هیات کشتی استان کرمانشاه اضافه کرد: در این 
رقابت ها در وزن ۵۷ کیلوگرم محمدرضا حسینی و 
پژمان نجفی به مدال برنز، در وزن ۶۱ کیلوگرم متین 
زارعی برنز، در وزن ۶۵ کیلوگرم علیرضا نمک شناس 
نقره، در وزن ۸۶ کیلوگرم محمد مرادی نقره، در وزن 
۹۲ کیلوگرم ارشک محبی طال و در وزن ۹۷ کیلوگرم 

نیز علی آرین پور به مدال برنز دست یافتند.
کیانی یادآور شد: در این مسابقات همچنین فردین 
و  سرپرست  نوری،  یوسف  داور  عنوان  به  رشتیانی 
جعفر دلیری، فرزاد غیبی و یوسف یوسف نیا نیز به 

عنوان مربی این تیم را همراهی می کردند.
از  یکی  دیرباز  از  کرمانشاه  کشتی  ایرنا،  گزارش  به 
قطب های مهم کشتی کشور به شمار می رفته است 
که تاکنون قهرمانان زیادی را به جامعه ورزش کشور 

معرفی کرده است.

5استان ها

کردن  برطرف  گفت:  لرستان  استاندار   
اولویت کاری قرار دارد،  مشکالت مردم در 
بنابراین تالش مدیران دستگاه های اجرایی 

در این راستا ضروری است.
روز  زیویار  فرهاد  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
مردم  با  چهره  به  چهره  دیدار  در  دوشنبه 
اظهار داشت: عمده مطالبات مطرح شده در 
خصوص مشکالت اقتصادی، اشتغال، فرزند 
العالج  صعب  و  خاص  های  بیماری  آوری، 
این  پیگیری  که  بود  مشابه  موارد  سایر  و 

موضوعات در دستور کار قرار گرفت.
در  موضوعاتی  موارد  برخی  در  افزود:  وی 
درخواست  مانند  زیرساختی  های  حوزه 
مرمت راه های دسترسی و پل های ارتباطی 
از طرف اهالی روستاها نیز مطرح شده بود 
اتخاذ  الزم  تصمیمات  رابطه  همین  در  که 

شد.
وی ادامه داد: با توجه به طرح مشکالت هم 
استانی ها در حوزه های مختلف، در همین 
مرتبط  اجرایی  دستگاه های  مدیران  راستا 

در  حضور  ضمن 
مکلف  برنامه،  این 
رفع  و  پیگیری  به 
مطرح  مشکالت 

شده می باشند.
اشاره  با  زیویار 
را  خود  اینکه  به 
خدمت  به  مکلف 

تاکید  دانیم،  می  ها  استانی  هم  به  رسانی 
کرد: الزم است مدیران دستگاه های اجرایی 

در راستای انجام وظایف ذاتی آن دستگاه، با 
بررسی و شناسایی مشکالت مردم در حوزه 

کاری خود، اقدام کنند.

استاندار لرستان: برطرف کردن 
مشکالت مردم در اولویت قرار دارد

طی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استاندار 
سال های گذشته نسبت به ایجاد شهربازی، شهر 
کتاب و نمایشگاه بین المللی استان بی توجهی 
ساخت  زمینه  در  کرد:  عنوان  است،  شده 
سرمایه گذار  یک  با  ای  تفاهم نامه  شهربازی، 
این  اجرایی  عملیات  است  قرار  و  شده  منعقد 

پروژه بزرگ به زودی آغاز شود.
از  تجلیل  آیین  اولین  در  امیری مقدم«  »بهمن 
افتخارآفرینان بین المللی و ملی کودک و نوجوان 
کانون  اجتماعات  سرسرای  در  کرمانشاه  استان 
و  کودکان  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
که همه  دانست  آینده سازان کشور  را  نوجوانان 
ادامه  در  و  کنند  کمک  آن ها  بالندگی  به  باید 
به  را  کانون  در  کارت عضویت  باید  گفت: همه 
عنوان یک افتخار داشته باشند و همه کودکان و 

نوجوانان عضو این مجموعه باشند.
و  مستعد  باهوش،  بسیار  را  جدید  نسل  وی 
شایسته دانست و افزود: در بیانیه گام دوم انقالب 
بر توجه ویژه به این نسل تاکید شده و باید از 
نوآوری ها و خالقیت های این عزیزان در قالب 

تشکیل اتاق های فکر و اندیشه استفاده شود.
وی اظهار کرد: متاسفانه طی سال های گذشته 
شهر  شهربازی،  مجموعه های  ایجاد  به  نسبت 
کتاب و نمایشگاه بسیار بی توجهی شده اما اکنون 
ارشد  مدیریت  الویت  در  ها  آن  شدن  اجرایی 

استان است و قطعا انجام می شود.
ساخت  زمینه  در  کرد:  عنوان  مقدم  امیری 
سرمایه گذار  یک  با  تفاهم نامه  یک  شهربازی، 
این  اجرایی  عملیات  است  قرار  و  شده  منعقد 

پروژه بزرگ به زودی آغاز شود.
خواهان  استان  ارشد  مدیریت  داد:  ادامه  وی 
برای  نشاط  با  و  پرتحرک  زیبا،  ایجاد شهرهای 
تمام مردم استان کرمانشاه است و این برنامه را 

اجرایی خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش بر ضرورت 
و  کرد  تاکید  جامعه  در  اجتماعی  نشاط  ایجاد 
و  زیبا  پیروزی  از  ما  سرزمین  دشمنان  گفت: 
مقتدرانه جوانان تیم ملی کشورمان و شادی و 
شعف مردم آزرده خاطر هستند. تیم ملی در قطر 
گل کاشتند و با پیروزی خودشان یک شادی و 
نشاط را در کشور ایجاد کردند و دعا می کنیم در 
ادامه رقابت ها با برد تیم آمریکا و صعود به مرحله 
بعد، یک خوشحالی مضاعفی را در کشور ایجاد 

خواهند کرد.
کودکان  در  نشاط  ایجاد  بر  کرمانشاه  استاندار 
و نوجوانان تاکید کرد و و با بیان اینکه تمامی 
نشاط  با  باید  ساز  آینده  نسل  این  های  برنامه 
برنامه  همراه باشد، خواستار تهیه و پخش یک 
شبکه  از  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  تلویزیونی 

آنان  خود  اجرای  و  محوریت  با  و  شد  زاگرس 
تاکید کرد.

امیری مقدم ادامه داد: مهارت آموزی یکی دیگر 
که  فردی  هر  و  است  نسل  این  اولویت های  از 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  وارد 
باید در راستای  و یا آموزش و پرورش می شود 
کاربردی  مهارت  یک  صاحب  استعدادهایش، 

شود.
وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در میان دانش آموزان باید با اولویت دنبال شود تا 
زمینه بستر کار و فعالیت علمی در فضایی مفید و 
سازنده، جدا از شبکه های مخرب اجتماعی برای 

این نسل آینده ساز فراهم شود.
وی در پایان والیتمداری، انقالبی بودن، پاکدستی، 
تالش و خالقیت را یکی از ویژگی های یک مدیر 

ویژگی ها،  این  بر  عالوه  افزود:  دانست  ممتاز 
مخاطبین  و  همکاران  با  تعامل خوب  و  ارتباط 
و خالقیت در کار می تواند موجب موفقیت یک 
این  خوشبختانه  و  شود  عمل  عرصه  در  مدیر 
ویژگی در مدیریت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان دیده می شود چنانچه طی ماه های 
اخیر شاهد یک تحول مثبت در کانون بوده ایم 

که قابل تقدیر است.
در این مراسم کودکان و نوجوانان برگزیده استان 
کرمانشاه با اهدای لوح از تالش ها و پیگیری های 
استاندار کرمانشاه برای توسعه استان و حمایت از 

نخبگان کودک و نوجوان تجلیل کردند.
افتخارآفرینان  از  تقدیر  این مراسم  پایان بخش 
استان  نوجوان  و  کودک  ملی  و  المللی  بین 

کرمانشاه و عکس یادگاری با استاندار بود.

استاندار: تفاهم نامه احداث شهربازی کرمانشاه امضا شد
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سالمت
خبر

نقش پروبیوتیک ها در بهبود اختالالت 
گوارشی و عفونت های تنفسی

دکترای تخصصی علوم تغذیه، با اشاره به نقش موثر پروبیوتیک ها 
بهبود  در  را  مواد  این  بدن، مصرف  در سالمت  پره بیوتیک ها  و 
التهابی  بیماری های  و  تنفسی  عفونت های  گوارشی،  اختالالت 

روده موثر برشمرد.
را  میکروبیوم  اسالمیان،  غزاله  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
از همه میکروب ها )باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و  مجموعه ای 
ژن های آنها( عنوان کرد که به طور طبیعی روی پوست و درون 

بدن انسان زندگی می کنند.
به گفته وی، میکروبیوم ها با میکروسکوپ قابل رؤیت هستند و 

از جهات مختلف به سالمت و تندرستی انسان کمک می کنند.
روده  افزود:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار  این 
بزرگ محیطی با اکسیژن کم و مناسب برای رشد میکروبیوم ها 
بیفیدوباکتریوم،  استروپتوکوک،  مانند  بی هوازی(  )باکتری های 

الکتوباسیلوس و کلستریدیوم است.
این دکترای علوم تغذیه خاطرنشان کرد: این میکروب ها از رشد 
بیش از حد باکتری های مضر جلوگیری می کنند که برای مواد 
محل  که  روده  مخاطی  غشاهای  به  اتصال  مکان های  و  مغذی 
است،  ضدمیکروبی  پروتیین های  تولید  و  ایمنی  فعالیت  اصلی 

رقابت می کنند.
به گفته وی، میکروب های مذکور از این طریق سیستم ایمنی را 
تحریک می شود، ترکیبات غذایی بالقوه سمی را تجزیه می کنند 
و ویتامین ها از جمله ویتامین های B، ویتامین K و اسید آمینه 

خاصی را سنتز می کنند.
این استادیار دانشگاه، پروبیوتیک ها را میکروب های مفید عنوان 
کرد که مصرف آنها در تنظیم میکروبیوم روده نقش مؤثری داشته 

و برای بدن مفید است.
)اغلب  غذایی  مواد  به  پره بیوتیک ها  کرد:  خاطرنشان  اسالمیان 
عنوان  به  که  می شود  گفته  هضم(  غیرقابل  کربوهیدرات های 
سوخت در دسترس میکروب های مفید روده قرار می گیرند و به 

تقویت آنها کمک می کنند.
معنای  به  یونانی  زبان  در  پروبیوتیک  که  این  بیان  با  وی 
و  زنده  ارگانیسم های  به  پروبیوتیک  افزود:  است  بخش  حیات 
مقادیر  مصرف  صورت  در  که  می شود  اطالق  غیربیماری زایی 

کافی، اثرات سالمت بخشی ویژه ای برای میزبان دارند.
اسالمیان یادآور شد: پروبیوتیک ها به شکل مکمل های غذایی یا 
به طور طبیعی در برخی مواد غذایی وجود دارند که مواد غذایی 
کیمچی،  تخمیری،  ترشی های  ماست،  کفیر،  شامل  تخمیری 

پنیرهای پروبیوتیک و چای تخمیری از آن جمله هستند.

رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛

ماجرای تقسیم بودجه کارانه پرستاری
خبر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد؛

سیاست گذاری ها در حوزه تجهیزات 
پزشکی باید تغییر کند
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تغییر  ضرورت  بر  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
سیاست گذاری ها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور 

تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محسنی بندپی، توضیح 
می دهد که کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است 
که مهم ترین بخش آن به عدم مدیریت درست بر بخش تأمین، 
برمی گردد. آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات  توزیع  و  تجهیز 

ارز ترجیحی و عدم پوشش آن که  وی، موضوع دوم را حذف 
توضیح  و  می داند  بود،  شده  مصوب   ۱۴۰۱ سال  مجلس  در 
می دهد: چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار 
است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کاالهای اساسی 
ترجیحی در  ارز  برگردد، عماًل حذف  به شهریور سال ۱۴۰۰ 
نظارت  که  است  این  نکته  اما  گرفت،  قرار  دولت  کار  دستور 
نگرفت و قیمت هیچ کدام  توزیع تجهیزات صورت  و  بازار  بر 
از تجهیزات پزشکی به قیمت های تعیین شده در سال ۱۴۰۰ 
برنگشت.محسنی بندپی تاکید می کند که سومین موضوع قابل 
طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضا است، چراکه با شروع 
فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری های ویروسی 
بستری ها باال می رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 

بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه در این بخش مدیریت دچار مشکل است، 
ادامه می دهد: بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و 
آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید 

و توزیع کاالها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی گردد.
همزمان با افزایش تحریم ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو 
و تجهیزات پزشکی به شدت افزایش داشته، این موضوعی است 
که محسنی بندپی به آن اشاره و تاکید می کند: ما می دانیم 
مطرح  تولید  برای  که  اولیه ای  مواد  و  کاالها  قیمت  نوسانات 
است، جوابگوی قیمت های مصوب نخواهد بود. مجلس مصوب 
کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت ها به روز شوند. 
نیست.  مردم  بر  فشار  افزایش  معنای  به  ترجیحی  ارز  حذف 
قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل 
وارد  مردم  به  فشار مضاعف  قیمت ها  افزایش  با  اما  برنخورند، 
تجهیزات  بخش  در  اندیشید.  تدبیری  آن  برای  باید  و  شده 
پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه رو شدیم که سبب 
شد نه واردات صورت بگیرد، نه تولیدکننده توان تأمین کاال را 
داشته باشد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: 
کمیسیون  داشتیم،  دارو  و  غذا  سازمان  با  که  جلسه ای  در 
دارو  قیمت  که  کرد  مکلف  را  سازمان  این  درمان  و  بهداشت 
تجهیزات  تمام شده،  قیمت  احصای  از  بعد  و  کند  احصا  را 
با  برابر  قطعاً  قیمت  افزایش  این  شود.  قیمت گذاری  پزشکی 
با  را  تمام شده  قیمت  بود.  نخواهد  مردم  برای  قیمت  افزایش 

کارشناسان ببندند.

بیماری کرونا و آنفلوانزا شباهت و تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند که باید برای تشخیص این بیماریها 

و بررسی دقیق هریک به پزشک مراجعه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جامعه علمی و پزشکی 
آنفلوانزا دارای  بیماری کرونا و  معتقد است که 
شباهت های زیادی با یکدیگر بوده به طوری که 
در برخی موارد این دو بیماری ممکن است به 

اشتباه گرفته شود.
این در حالی است که باید پس از بررسی دقیق 

عالئم، نسبت به تشخیص آنها اقدام شود.
شباهت های کرونا با آنفلوانزا:

هر دو بیماری تنفسی هستند.
در  است  ممکن  و  دارند  یکسانی  تقریباً  عالئم 

مواردی بی عالمت، خفیف و یا شدید باشند.
نوع گسترش پیدا می کنند  بیماری یک  هر دو 
آلوده  فرد  تنفسی  ترشحات  طریق  از  این  که 
هنگام صحبت، عطسه، سرفه و غیره رخ می دهد.

اقدامات حفاظتی در هر دو بیماری یکسان است 
باید رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست ها  و 

و … انجام شود.
هر دو بیماری گروه های در معرض خطر یکسان 

دارد که این افراد شامل سالمندان، افراد دارای 
بیماری زمینه ای، نقص ایمنی و غیره می شود.

برای بیماری کرونا و آنفلوانزا واکسن وجود دارد 
که به منظور پیشگیری از موارد شدید بیماری و 
کاهش مرگ و میر ناشی از آن صورت می گیرد.

 تفاوت های کرونا و آنفلوانزا:

درمان این دو در موارد شدید متفاوت است.
برای بیماری آنفلوانزا باید از داروهای ضدویروس 
از اکسیژن و  اما در بیماری کرونا  استفاده کرد 

کورتیکواستروئیدها و غیره استفاده می شود.
واکسن های این دو بیماری با هم متفاوت است 
و واکسن هر یک مانع ابتالء به دیگری نمی شود.

شباهت ها و تفاوت های کرونا و آنفلوانزا

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در آستانه 
و  مسائل  ترین  مهم  تشریح  به  پرستار،  روز 

مشکالت جامعه پرستاری کشور پرداخت.
میرزابیگی،   محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نظام  سازمان  محل  در  که  نشست خبری  در 
روز  مسائل  تشریح  به  شد،  برگزار  پرستاری 
ماهیت  گفت:  و  پرداخت  کشور  پرستاران 
مراقبت های  فعل  پرستاری،  نظام  سازمان 
پیش  سالمندی  سمت  به  ما  است.  پرستاری 
می رویم و باید در حوزه حفظ ارتقای سالمت 
نحو  به  را  خودش  وظیفه  کسی  هر  جامعه، 
از  یکی  هم  پرستاران  که  دهد  انجام  احسن 

همین گروه ها است.
خدمات  بیمارستان ها  در  اگر  افزود:  وی 
از  ناشی  نمی شود،  ارائه  درستی  به  پرستاری 
موانع خدمتی است که اجازه نمی دهد پرستار 

به وظایف خود به درستی عمل کند.
میرزابیگی ادامه داد: ما دنبال ارائه مراقبت های 

پرستاری علمی و ایمن برای مردم هستیم.
ما  افزود:  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر پرستار داریم که 

از دانشجو تا بازنشستگان را شامل می شوند.
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ادامه  در  وی 
سازمان نظام پرستاری پرداخت و گفت: الزم 

است همگان از نقش خود در قبال پرستاری، 
گزارش کار بدهند.

به  پرستاری  مسائل  حل  افزود:  میرزابیگی 
مراقبت های پرستاری از مردم وابسته است.

وی گفت: اگر استانداردهای نیروی پرستاری 
از  مراقبت  شود،  رعایت  بیمارستان ها  در 
و  شد  خواهد  ارائه  درست  شکل  به  بیماران 
نظام  هزینه های  کاهش  باعث  حال،  عین  در 

سالمت کشور خواهد شد.
سازمان  مأموریت  داشت:  اظهار  میرزابیگی 
و  حرفه ای  صنفی،  مأموریت  پرستاری،  نظام 

آموزشی است.
وی افزود: پرستاران از ۲۴ ساعت شبانه روز، 
اداره  مشغول  مستقل  صورت  به  ساعت   ۱۶
از  پرستاری  خدمات  و  هستند  بیمارستان ها 

کار نمی افتد.
نظام  قلب  پرستاری،  داد:  ادامه  میرزابیگی 

سالمت است که شبانه روز می تپد.
دور  کار  و  فعالیت  از  مردم  وقتی  افزود:  وی 
بیشتر  پرستاران  فعالیت  برعکس  می شوند، 
می شود. به طوری که در دوران کرونا، شاهد 

این ادعا بودیم.
رئیس  دستور   ۲۲ از  بیش  گفت:  میرزابیگی 
پرستاران  برای  دولت  همین  در  جمهوری 

صادر کرده که شامل بحث های مختلفی بوده 
موضوع  با  رابطه  در  آنها  بیشترین  که  است 

تعرفه گذاری بوده است.
و  شده  وضع  قوانین  رغم  به  افزود:  وی 
شاهد  همچنان  جمهوری،  رئیس  دستورات 
برخی  شدن  اجرا  بد  از  پرستاران  مندی  گله 

قوانین هستیم.
قاصدک،  طرح  انحالل  داد:  ادامه  میرزابیگی 
پرستاری  نظام  سازمان  فعالیت  اقدام  اولین 
معوقات  است. همچنین،  بوده  پنجم  در دوره 
پرستاری برای مقطعی تأمین بودجه شد و از 
۲ سال تأخیر به ۵ ماه رسید که شامل اضافه 

کار و کارانه پرستاران بود.
تعرفه گذاری  قانون  عملیاتی شدن  افزود:  وی 
بعد از ۱۵، یکی دیگر از دستاوردهای سازمان 
بوده  فعالیت  از  دوره  این  در  پرستاری  نظام 

است.
درآمد  از  پرستاران  برخورداری  افزود:  وی 
بیمارستان ها، یکی از مزیت های تعرفه گذاری 
محل  از  پرستاری  کارانه  که  طوری  به  است، 

بازتوزیع پرداخت می شود.
میرزابیگی ادامه داد: در برخی از بیمارستان ها، 
باعث  و  نشده  ثبت  پرستاری  خدمات  هنوز 
دچار  پرستاران  کارانه  پرداخت  روند  گردیده 

اشکال شود.
کارانه  الحساب  علی  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
قانون  اجرای  دنبال  همه  گفت:  پرستاری، 
که  باشند  داشته  توجه  پرستاران  و  هستیم 
۵,۲۰۰ میلیارد تومان بودجه از مجلس برای 
 ۱۴۰۱ سال  در  پرستاری  تعرفه های  اجرای 
گرفته ایم که سازمان بیمه سالمت می بایست 
سهم پرستاران از تعرفه ها را به صورت کامل 

پرداخت کند.
مطمئن  پرستاران  کرد:  تاکید  میرزابیگی 
و  هستیم  آنها  مطالبات  پیگیر  که  باشند 
دستگاه قضائی نیز به این موضوع ورود گرده 
که اگر دستگاهی در مسیر اجرای قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرستاری کم کاری کند، دچار 
ترک فعل شده و با آن دستگاه برخورد قانونی 

خواهد شد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: ۴ کار 
از  یکی  که  داریم  پیگیری  دست  در  اساسی 

آنها، بازگشت به کار پرستاران طرحی است.
وی گفت: اطالع موثق دارم که رئیس جمهور 
طرحی  پرستاری  نیروهای  اخراج  مخالف 
هستند، اما همچنان برخی مدیران رده پایین 
نسبت به بازگشت به کار این نیروها مقاومت 

می کنند.
اشاره  العاده خاص  فوق  اعطای  به  میرزابیگی 
کرد و افزود: جامعه پرستاری هم باید از این 
العاده خاص برخوردار شوند و مه پیگیر  فوق 

هستیم تا به نتیجه برسد.
بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  گفت:  وی 
پرستارانی که دچار بیماری هستند، یکی دیگر 
که  است  پرستاری  نظام  سازمان  اقدامات  از 
این  است  قرار  که  طوری  به  می شود.  دنبال 
پوشش  تحت  بازنشسته  پرستاران  از  دسته 

صندوق بیماری های خاص قرار بگیرند.
که  گذاری  تعرفه  بودجه  مورد  در  میرزابیگی 
شود،  واگذار  مختلف  بیمه های  به  است  قرار 
افزود: از اول بنا بود این بودجه فقط در اختیار 
سازمان  که  بگیرد  قرار  بیمه سالمت  سازمان 
را  بودجه  این  گرفت  تصمیم  بودجه  و  برنامه 

خودش در اختیار بیمه ها قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، بودجه تعرفه ها 
توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه 
سالمت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای 

مسلح قرار می گیرد.
بودجه  از  می کنیم  تالش  گفت:  میرزابیگی 
سرانه  وارد  پرستاری  مراقبت های   ،۱۴۰۲
شود. یعنی برای آن مثل سایر گروه ها، سرانه 

اختصاص داده شود.
پرستاران  مهاجرت  آمار  خصوص  در  وی 
مهاجرت  افزایش  شاهد  کرونا  با شروع  افزود: 
پرستاران بودیم به طوری که هر ماه ۱۰۰ تا 
اما  ۱۵۰ پرستار درخواست مهاجرت داشتند. 
این موج مهاجرت در یکی دو ماه اخیر فروکش 

کرده است.

با  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
و  تولید  شده  اندیشیده  تمهیدات 
واردات داروهای ضروری در وضعیت 
تمام  زودی  به  و  دارد  قرار  مطلوبی 
رفع  داروها  این  زمینه  در  کمبودها 

خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر 
در  ماه  مهر  اواخر  از  افزود:  محمدی 
داشتیم  کمبودهایی  اقالم  از  برخی 
توانستیم  تولید  افزایش  با  که سریعاً 
کشور  سطح  در  را  کمبود  مشکالت 
عنوان  به  کنیم؛  رفع  نسبی  طور  به 
تولید  از  استامینوفن  شربت  مثال 
۳۷۰ هزار عدد در ماه به ۴ میلیون و 
۳۷۰ هزار عدد در آبان ماه رسید که 
با دپوهایی که از قبل داشتیم مجموع 

موجودی ها به ۶ میلیون رسید.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به 
تأمین سرم از مسیر تولید و واردات 
بتواند  تولید  که  زمانی  تا  گفت: 
باشد،  بازار  در  تقاضا  پاسخگوی 

واردات سرم را ادامه می دهیم.
میزان  کاهش  به  اشاره  با  محمدی 
اخیر  سال های  طی  دارو  صادرات 
بر  گفت:  ترجیحی،  ارز  دلیل  به 
اساس قوانین تجاری و ارزی کشور، 
کاالهایی که با ارز ترجیحی به کشور 
اجازه  عنوان  هیچ  به  می شوند  وارد 

صادرات ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: 
تأمین دارو از زمان تولید یا واردات تا 
رسیدن به انتهای زنجیره زمان بر است 
و ممکن است از زمان تولید تازمانی 
که دارو به دست مصرف کننده نهایی 
طول  به  هفته  سه  الی  دو  برسد 
به  فعلی  کمبودهای  برخی  انجامد؛ 
همین دلیل است و هیچ ارتباطی به 

وجود نقص در روند تولید ندارد.
محمدی با بیان اینکه در هیچ نقطه از 
کشور قطع دسترسی به دارو نخواهیم 
داشت، افزود: در صورت بروز کمبود، 
در کمتر از ۲۴ ساعت دارو با هواپیما 

اما  می شود،  ارسال  مربوطه  شهر  به 
کمبودهای مقطعی داروهای ضروری 
که در حال حاضر در برخی از شهرها 
شاهد آن هستیم نهایتاً تا پایان هفته 
جاری به طور کامل رفع خواهند شد.

که  زمانی  تا  دارو  واردات  افزود:  وی 
کمبود به طور کامل رفع شود و تولید 
داخل به تنهایی بتواند نیاز را تأمین 

کند، ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص 
توزیع داروهای SMA، اظهار داشت: 
در سراسر جهان به تجمیع واحدی در 
ندارد  این دارو وجود  اثرات  خصوص 
ماه گذشته  از حدود دو  این حال  با 
از  و  تأمین  کشور  در  داروها  این 
چهارشنبه هفته گذشته توزیع آن در 
بین بیماران کمتر از ۱۰ سال کشور 

آغاز شد.
به گفته وی، توزیع این داروها در دو 
بخش که اولویت اول بیماران زیر ۱۰ 
سال بودند به صورت رایگان در حال 

انجام است و اولویت دوم که بیماران 
باالی ۱۰ سال هستند پس از تأیید و 
بررسی اثربخشی مصرف آن، خواهد 

بود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر 
اینکه داروهای SMA به هیچ عنوان 
تا پیش از این در کشور وجود نداشت، 
در  توزیع  مرحله  اولین  کرد:  اظهار 
تاریخ کشور است، مطالعات در زمینه 
برای   SMA داروهای  اثربخشی 
اولویت دوم یعنی بیماران باالی ۱۰ 
سال همچنان در حال انجام است و 
به محض آماده شدن نتایج مطالعات، 
توزیع را در بین بیماران آغاز خواهیم 

کرد.
برخی  کرد:  خاطرنشان  محمدی 
آزاد و بدون  داروهایی که به صورت 
نگهداری،  خاص  شرایط  به  توجه 
فروخته  مردم  به  خیابان  در  و  وارد 
فاقد  و  نبوده  تأیید  مورد  می شوند، 

اثربخشی هستند.

SMA تشریح جزئیات توزیع داروی بیماران
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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 
140160301022001922   مورخ 1401/08/23 هیات 
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 
فرزند  زاده  نباتعلی  ناصر  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی 
منوچهر به شماره شناسنامه 1314 صادره از تهران نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 124/08 
از  مفروز  فرعی   76 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
قطعه - تفکیکی از 155 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
محرز  نوروزی  محمدابراهیم  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  توانند 
تا به دادگاه  خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
ارائه حکم قطعی دادگاه  به  اقدامات موکول  و  احاله  صالحه  
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد. 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 07 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 22 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
140160301022001910   مورخ 1401/08/22 هیات 
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 
فرزند  حسینی  سیدوحید  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی 
از  صادره   4360096704 شناسنامه  شماره  به  سیدتقی 
خدابنده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  به مساحت 116/10 
1041 فرعی مفروز از قطعه اول تفکیکی از 115 اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمدنبی 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردیده  محرز   معبودی 

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 
اخذ  رسید  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
ارائه  به  اقدامات موکول  و  احاله  دادگاه صالحه   به  تا  نماید 
حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
از  خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 07 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 22 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
140160301022001951   مورخ 1401/08/24 هیات 
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 مجید علیلو فرزند اسماعیل 
به  نسبت  خوی  از  صادره   46589 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 149/94 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1292 فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی عباس جندقی 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 
از تاریخ  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار 
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 هر حال صدور 
سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 07 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 22 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

سه شنبه 8  آذر 1401



هنری
گزارش

»شهباز« در جستجوی هکر بین المللی/ 
پایان تصویربرداری سریال

تهیه  و  لوافی  حمیدرضا  کارگردانی  به  »شهباز«  تلویزیونی  سریال  تصویربرداری 
کنندگی امیر حسین آشتیانی پور و مهدی علینقی پور به پایان رسید.  

به  نقل  از معاونت سیما، این سریال به نویسندگی مینا خدیوی در ژانر پلیسی 
معمایی با موضوع فضای مجازی و پلیس سایبری در۳۰ قسمت ۴۲ دقیقه ای تهیه 

و تولید شده است.
بین  دنبال هکری  به  است که  درباره یک گروه سایبری  تلویزیونی  این مجموعه 
المللی هستند. پلیس سایبری با اشراف به این فضا با مجرمین برخورد می کند 
و به داستان مردمی هم که از آنها سوء استفاده شده و مورد طمعه افراد خالفکار 

قرار گرفته اند، می پردازد.
در خالصه داستان سریال شهباز آمده است: شهباز دو سال در انتظار چنین روزی 
راحتی  به  نفسی  ارغوان،  کردن  پیدا  با  است  قرار  همه  که  روزی  است،  نشسته 

بکشند. غافل از این که این بازی چرخشی دیگر در پیش دارد.
رضا  آرا،  علیرضا  مجیدی،  آرش  نظیر:  هنرمندانی  شهباز  تلویزیونی  مجموعه  در 
داودنژاد، میالد میرزایی، مهدخت موالیی، نیما نادری، فاطیما بهارمست، غزال نظر، 
سیروس همتی، پاوان افسر، مهسا باقری، مریم سرمدی، رحمان باقریان، سیامک 

اشعریون، ابتسام بغالنی، فیلیپ ساپرکین، یوفی تیان و... نقش آفرینی می کنند.
تصویر برداری شهباز از بهمن سال گذشته شروع و اوایل آذرماه به اتمام رسید و به 
دلیل محتوای سابیری از جلوه های ویژه رایانه ای زیادی برخوردار است و اکنون 

در مرحله امور فنی پس از تولید قرار دارد.
سایر عوامل سریال عبارتند از: مدیر تولید: مقصود میرهاشمی، مدیر تصویربرداری: 
فردین ناصری، طراح صحنه و لباس: مجید علی اسالم، مدیر صدابرداری: روح اهلل 
جعفربگلو، موسیقی متن حبیب خزائی فر مدیربرنامه ریزی: مهدی آقایی، طراح 
آهنگساز: حبیب خزائی  تدوین: رضا کردبچه،  مرند،  امیری  پردازی: جالل  چهره 
فر، طراح جلوه های ویژه رایانه ای: کامیار شفیع پور، صداگذار: عرفان ابراهیمی، 

دستیار یک کارگردان: بهنام جعفرپور، عکاس: پیام نصیری خرم.

موفقیت فیلم کوتاه »رویا« در 
جشنواره های خارجی

محمدی  محمدرضا  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »رویا«  کوتاه  فیلم   
موفق به کسب سه جایزه از جشنواره »پنج قاره« ونزوئال و حضور در 
جشنواره های »حقوق بشر بارسلونا« و »فیلم های آسیایی لس آنجلس، 

هالیوود« شد.
به گزارش ایرنا از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه رویا، به نویسندگی و 
کارگردانی محمدرضا محمدی و تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای 
جوانان ایران، دفتر مشهد، موفق به کسب سه جایزه از ششمین دوره 
جشنواره  دوره  نوزدهمین  در  حضور  و  ونزوئال  قاره«  »پنج  جشنواره 
»فیلم های  جشنواره  دوره  چهارمین  و  اسپانیا  بارسلونا«  بشر  »حقوق 

آسیایی لس آنجلس، هالیوود« آمریکا شد.
جشنواره  یک   Five Continents قاره«  »پنج  بین المللی  جشنواره 
از سراسر  آنالین و ماهانه بین المللی است که در آن فیلم های متنوع 
رقابت  به  جشنواره  مختلف  جوایز  برای  تا  می آیند  هم  گرد  جهان، 
بپردازند. برگزیدگان هر ماه، به رقابت سالیانه جشنواره نیز راه خواهند 
یافت. فیلم کوتاه »رویا« در ششمین دوره این جشنواره در ماه اکتبر 
بهترین  اجتماعی،  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  به  موفق  )آبان( 

فیلم نامه و نگاه ویژه تولید فیلم کوتاه شد.
 Barcelona Human بارسلونا«  بشر  »حقوق  بین المللی  جشنواره 
Rights Film Festival باهدف نمایش آثاری که افراد را به تفکر 
وادار، وجدان ها را بیدار، بی عدالتی را محکوم و تنوع اجتماعی و فرهنگی 
بشریت را منعکس می کند، تأسیس شده است. این جشنواره که یکی از 
قدیمی ترین و مهم ترین جشنواره های بین المللی حقوق بشر در دنیاست 
برنامه های مختلفی  دارای  فیلم ها، هرسال  بر بخش مسابقه  که عالوه 

مثل: مستر کالس ها، بازار و سمینارها و... خواهد بود.
نوزدهمین دوره جشنواره »حقوق بشر بارسلونا« FCDHBCN امسال 
از تاریخ ۱ تا ۱۰ دسامبر )۱۰ تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱( برگزار خواهد شد.

 Asian »جشنواره بین المللی »فیلم های آسیایی لس آنجلس، هالیوود
تقویت  باهدف   Film Festival, Los Angeles Hollywood
توسعه  ترویج  هالیوودی،  و  آسیایی  فرهنگ  و  فیلم  همکاری  و  تبادل 
جهان  در  فیلم سازی  در  خالقیت  پرورش  و  فیلم  صنعت  در  نوآورانه 
تأسیس شده است. دفتر مرکزی سازمان غیرانتفاعی این جشنواره در 
لس آنجلس آمریکاست که سعی می کند از طریق پروژه ها، نمایش آثار 

برجسته و... به دیده شدن فیلم ها و فیلم سازان کمک کند.
هالیوود«  لس آنجلس،  آسیایی  »فیلم های  جشنواره  دوره  چهارمین 
الماس طالیی  برای کسب  فیلم ها  و  آغاز  تاریخ ۱۸ دسامبر  از   AFF

جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.
که  است  افغانستانی  جوان  زوج  داستان  راوی  رویا  کوتاه  فیلم 
حوادث  با  اما  شوند؛  اروپا  راهی  غیرقانونی  به صورت  می کنند  تالش 
بهترین  به عنوان  پیش ازاین  فیلم  این  روبرو  می شوند.  جبران ناپذیری 
فیلم کوتاه داستانی جشنواره باهیای برزیل شناخته شده و در هفتاد 
و  بیست  و  ایتالیا«  »مونتکاتینی  بین المللی  جشنواره  دوره  سومین  و 
پنجمین دوره جشنواره بین المللی »فالودی مجارستان« حضور داشته 
این  بازیگران  زارعی  میالد  لکزائیان،  تیمور  نیکو، مصطفی  رقیه  است. 

فیلم کوتاه هستند.
از: نویسنده و کارگردان: محمدرضا  عوامل فیلم کوتاه »رویا« عبارتند 
محمدرضا  ایران،  جوانان  سینمای  انجمن  تهیه کننده:  محمدی، 
محمدی، مدیر فیلم برداری: رضا دیدار، صدابردار: مرتضی غیور، تدوین: 
هادی شیبانی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، مدیر تولید: رهام 
مریم  صحنه:  منشی  گندم گون،  سمیرا  کارگردان:  دستیار  رسولی، 
قربانی، طراح لباس: ناهید سروری، تیزر: محمد واحد، کالریست: مهران 
جبلی، مدیر تدارکات: رضا مرادی، عکاس: محمد حسینی، طراح پوستر: 
الیاس کاظمی بیدختی، مترجم: نوید جمشیدی، مشاور رسانه ای: علی 

کشاورز.

جمهوری  صداوسیمای  سازمان  رئیس 
و  هنرمندانه  طرح  ایران  اسالمی 
هوشمندانه توانمندی های ایران و هند 
و  تقویت  منظور  به   را  ملی  رسانه  در 
کشور  دو  روابط  سطح  بیشتر  ارتقای 
ضروری خواند و از آمادگی صداوسیما 
برای تسریع و کمک به این فرایند خبر 

داد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی رسانه 
به  سفر  جریان  در  جبلی  پیمان  ملی، 
اتحادیه  اجالس  در  شرکت  برای  هند 
اقیانوسیه،  و  آسیا  رادیووتلویزیون های 
در محل سفارت کشورمان در دهلی نو، 
جمهوری  سفارت  کارکنان  و  سفیر  با 
اسالمی ایران در دهلی نو دیدار کرد و 
گفت: معرفی توانمندی ها و بازار ایران 
به فعاالن اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای 
ارتقای  به  می تواند  بالعکس،  و  هند 
و  فرهنگی  اقتصادی،  دوجانبه  روابط 

رسانه ای منجر شود.
طرح  برای  ملی  رسانه  عزم  از  وی 
ایرانی  بازرگانان  و  تجار  مطالبات 
مرتبط  فعاالن  نیز  و  هند  در  ساکن 

گفت  سخن  نیز  هندی  طرف های  با 
و  گزارش ها  پخش  و  تولید  با  افزود:  و 
مطالبات  زمینه  در  متنوع  برنامه های 
تجار ایرانی و نیز چالش های موجود در 
کشور،  دو  اقتصادی  طرح های  تکمیل 
مشکالت را تا دستیابی به نتیجه نهایی 

پیگیری می کنیم.
با  ادامه  در  صداوسیما  سازمان  رئیس 
مجازی  فضای  شکل گیری  اینکه  بیان 
چالش  اجتماعی  شبکه های  توسعه  و 
رسمی  و  مرجع  رسانه های  روی  پیش 
در تمام کشورهاست، گفت: در سرتاسر 
جهان، نفوذ، مرجعیت خبری و مصرف 
تلویزیونی  بزرگ  شبکه های  رسانه ای 
تنزل پیدا کرده و به مصرف شبکه های 
یافته  سوق  مجازی  فضای  و  اجتماعی 

است.
به  گسترده  و  پیاپی  حمالت  به  وی 
رسانه ملی و برقراری تحریم های اخیر 
وزارت  و  اروپا  اتحادیه  کانادا،  سوی  از 
پرس  شبکه  علیه  آمریکا  خزانه داری 
این  خبرنگاران  و  مدیران  و  تی وی 
سازمان اشاره کرد و افزود: این حمالت 

موفق   عملکرد  و  تاثیرگذاری  از  نشان 
صداوسیما دارد.

رؤسای صداوسیما تحریم نشده بودند
از  هیچ یک  تاکنون  کرد:  اظهار  جبلی 
رؤسای صداوسیما تحریم نشده بودند؛ 
داد.  رخ  دوره  این  در  اتفاق  این  اما 
دشمنان می دانند اگر صداوسیما خوب 
برآب  نقش  نقشه هایشان  کند،  کار 
ممکن  نحو  هر  به  رو  این  از  می شود؛ 
با اثرگذاری رسانه ملی مبارزه می کنند.

رئیس سازمان صداوسیما به زمینه های 
بروز تأخیر در ارائه روایت اول از برخی 
پرداخت  نیز  گذشته  روز   ۷۰ حوادث 
وارد  موقع  به   صداوسیما  اگر  گفت:  و 
می توان  بشود،  اطالع رسانی  میدان 
بحران ها را مدیریت و به حل مشکالت 

کمک کرد.
اگر  اخیر،  وقایع  در  کرد:  اضافه  وی 
قدرت، امکانات و اطالعات الزم به موقع 
می گرفت،  قرار  صداوسیما  اختیار  در 
پیش  یا  بحران ها  این  از  بسیاری 

نمی آمد و یا مدیریت بهتری می شد.
پایان  در  صداوسیما  سازمان  رئیس 

اجرای  برای  است  الزم  کرد:  تأکید 
فرهنگی  و  اقتصادی  بزرگ  طرح های 
نظر  در  رسانه ای  پیوست  یک  دولت، 
پیامدهای مختلف آن ها  تا  گرفته شود 

به حداقل برسد.
در  حضور  بر  عالوه  ملی  رسانه  رئیس 
مجمع  دوره  پنجاه ونهمین  افتتاحیه 
است  قرار   ،ABU اجالس  عمومی 
شبکه های  رؤسای  با  دیدارهایی،  طی 
نیز  کشور  چند  رادیووتلویزیونی 

گفت وگو کند.
و  آسیا  رادیووتلویزیون های  اتحادیه 
و   ۱۹۶۴ سال  در   )ABU( اقیانوسیه 
از ۵۳ کشور جهان  با ۱۷۰ عضو  ابتدا 

آغاز به کار کرد.
این اتحادیه به  عنوان یکی از بزرگ ترین 
و حرفه ای ترین اتحادیه های رسانه ای در 
سطح جهان فعالیت می کند و مأموریت 
هماهنگی،  همکاری،  تقویت  آن، 
در  رایزنی  و  مشترک  فعالیت های 
آموزشی،  فنی،  ای،  برنامه  حوزه های 
اعضای  انسانی  نیروی  و  حقوقی 
توسعه  و  تقویت  منظور  به   اتحادیه 
و  آسیا  منطقه  رادیووتلویزیون های 

اقیانوسیه است.
اتحادیه ABU با سه میلیارد مخاطب 
و  بزرگ ترین  منطقه  کشورهای  در 
رادیووتلویزیونی  تشکل  گسترده ترین 

در جهان به شمار می رود.
آغاز  از  پیش  و  گذشته  روز  چند  در 
از  نشست  چندین  عمومی،  مجمع 
برگزار  آموزشی  و  فنی  کمیته  جمله 
داوران  فنی،  کمیته  جلسه  در  شد. 
مقاالت  بررسی  و  ارزیابی  از  پس 
تخصصی ارسال شده از ۷۲ کشور عضو، 
را معرفی کردند  این دوره  بهترین های 
و  از سازمان صدا  ارسالی  مقاله  دو  که 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
ارائه  به  و  شناخته  برتر  بخش  این  در 

کنندگان آنها جوایزی اهدا شد.

جبلی: صداوسیما آماده کمک به ارتقای 
روابط ایران و هند است

گزارش

رابین ویلیامز دلیل محبوبیت 
عالءالدین است

 کارگردان پویانمایی عالءالدین، دلیل ماندگاری و محبوبیت این اثر 
را رابین ویلیامز می داند.

به گزارش ایرنا، جان ماسکر در گفت و گویی با یاهو گفته ، ایده ارائه 
یک اجرای خالص و صمیمانه و حتی آواز خواندن برای رابین ویلیامز 
جذاب بود. شیرینی و توانایی ویلیامز برای دستیابی به آن بخش از 

وجودش در ماندگاری فیلم بسیار مهم بود.
نمی کنم  گمان  بود  کمیک  فقط  عالءالدین  اگر  می گوید  ماسکر 
می توانست داوم بیاورد اما دریافت که احساس قلب بزرگ، شیرینی، 
نگرانی اش برای عالءالدین، دوستی شان و سرمایه گذاری اش در آینده 

عالالدین، از کلیدهای ماندگاری فیلم است.
ویلیامز در عالءالدین، صداپیشگی غول چراغ جادو را بر عهده داشت.

عالءالدین پویانمایی موزیکال کمدی ۹۰ دقیقه ای به کارگردانی ران 
کلمنتس و جان ماسکر با بازی اسکات وینگر محصول آمریکاست که 

توسط والت دیزنی پیکچرز منتشر شد.
این فیلم، سی ویکمین پویانمایی دیزنی و بر اساس داستانی به همین 
لیندا  ویلیامز،  رابین  وینگر،  اسکات  است.  شب  یک  و  هزار  از  نام 
الرکین، جاناتان فریمن و فرانک ولکر از صداپیشگان این انیمیشن 
هستند. در این فیلم شخصیت عالءالدین، غول چراغ جادو، میمون 

دست آموز عالءالدین و پرنسس وجود دارند.
عالءالدین در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ اکران شد و با نقد مثبت منتقدان و 
موفقیت در گیشه همراه بود. فیلم بیش از ۵۰۴ میلیون دالر فروش 
رفت و تبدیل به پرفروش ترین فیلم سال ۱۹۹۲ شد. عالءالدین اولین 
انیمیشنی بود که بیش از نیم میلیارد دالر فروش داشت و تا سال 
انیمیشن  اینکه شیرشاه اکران شود، پرفروش ترین  از  ۱۹۹۴، پیش 
تمام دوران ها بود. این فیلم موفق به دریافت دو جایزه اسکار، دو 

جایزه گلدن گلوب و یک جایزه گرمی شد.
موزیکال  ژانر  در  عالءالدین  اکشن  الیو  اقتباس   ،۲۰۱۹ سال  در 
فانتزی به کارگردانی گای ریچی ساخته شد که والت دیزنی پیکچرز 

تهیه کنندگی آن را برعهده داشت.
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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 
هیات   1401/08/24 مورخ     140160301022001955
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات مالکانه متقاضی معصومه شیخلر فرزند حسین به شماره 
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  تهران  از  صادره   224 شناسنامه 
به مساحت 127/04  احداثی  بنای  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
از  مفروز  فرعی   1047 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   115 از  تفکیکی   - قطعه 
گردیده  محرز  فرامرزی  محرمعلی  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 08 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 23 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
هیات   1401/08/24 مورخ     140160301022001956
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد شیخلر فرزند نجفعلی به 
شماره شناسنامه یک صادره از رزن نسبت به چهاردانگ مشاع از 
به مساحت 127/04  احداثی  بنای  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
از  مفروز  فرعی   1047 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   115 از  تفکیکی   - قطعه 
گردیده  محرز  فرامرزی  محرمعلی  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 08 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 23 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
هیات   1401/08/22 مورخ     140160301022001912
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
مردعلی  فرزند  پیمان  باقریان  اصغر  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و 
اعیانی  به  نسبت  همدان  از  صادره   2067 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2376/87 
از  مفروز  فرعی   259 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   147 از  تفکیکی   - قطعه 
رباط کریم از مالکیت رسمی علی اکبر شاهسواری 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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 08 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 23 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
هیات   1401/08/22 مورخ     140160301022001916
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 

تصرفات مالکانه متقاضی اکبر اکبری فرزند محمود علی به شماره 
شناسنامه 4376 صادره از فامنین نسبت به سه دانگ مشاع از 
به مساحت 100/23  احداثی  بنای  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
از  مفروز  فرعی   1047 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی احمد معصومی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه  در 
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 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه  قطعی  حکم 
مالکیت صادر  مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور 
خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 08 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 23 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
هیات   1401/08/22 مورخ     140160301022001915
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی احمد اکبری فرزند محمود به شماره 
از  دانگ مشاع  به سه  نسبت  فامنین  از  شناسنامه 321 صادره 
به مساحت 100/23  احداثی  بنای  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
از  مفروز  فرعی   1047 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   115 از  تفکیکی   -  قطعه 
رباط کریم از مالکیت رسمی احمد معصومی محرز گردیده لذا به 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
یا اشخاصی نسبت به صدور سند  می شود در صورتیکه شخص 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 08 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 23 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 
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به مناسبت روز پرستار امید احمدی 
فرماندار به همراه حجت السالم ترابی 
کریم  رباط  شهرستان  جمعه  امام 
سایر  و  شهردار  غفاری  مهندس   ،
بیمارستان  در  باحضور  مسئولین 
پرستار  روز  این  الزهراء “س”  فاطمه 

را گرامی واز بیماران عیادت کردند.
حجت االسالم   ، احمدی  امید   
مهندس  همراه  به  ترابی  والمسلمین 
شورای  اعضای  و  ،شهردار  غفاری 

مناسبت  به  رباط کریم  شهر  اسالمی 
سالروز میالد سراسر سعادت حضرت 
با  پرستار  روز   و  کبری “س”  زینب 
فاطمه  حضرت  بیمارستان  پرستاران 
کریم  رباط  شهرستان  “س”  الزهرا 
توجه  در  آنان  زحمات  از  و  دیدار 
در  مخصوصا  بیماران  از  مراقبت  و  
بیماران  با  رابطه  در  اخیر  سال  چند 

کرونایی تقدیر و تشکر نمودند .

فرماندار رباط کریم با حضور در 
بیمارستان از پرستاران تجلیل کرد

 معاون رییس جمهوری و رییس 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گفت: ایران در زمینه محیط زیست 
از بسیاری کشورها جلوتر است و 
حضور  جهانی  مجامع  در  باید 

جدی تری داشته باشیم.
حفاظت  سازمان  از  نقل   به  
در  سالجقه  علی  زیست،  محیط 
پایدار  توسعه  ملی  کمیته  جلسه 
جدی  حضور  اهمیت  به  اشاره  با 
افزود:  بین المللی  عرصه های  در 
دیگر  کشورهای  تاثیر  تحت  ما 
قرار نمی گیریم اما احترام و تعامل 
حفظ  کشورها  سایر  با  را  خود 
می کنیم و نباید هیچ صندلی را با 
توجه به اهمیت دیپلماسی محیط 
زیست خالی بگذاریم تا برای دنیا 
ارائه  فرهنگ سازی  و  کلیدواژه 

توهم  ما  اظهار داشت:  کنیم. وی 
توطئه نداریم اما دشمن باالی سر 
ما ایستاده است و اطالعات و اسرار 
کشور خود را در اختیار آنها قرار 

نمی دهیم.
ملی  کمیته  جلسه  نخستین 
سال  پنج  از  پس  پایدار  توسعه 
مدیران  از  جمعی  حضور  با  وقفه 
و  وزارتخانه ها  نمایندگان  و 
سازمان  در  ذیربط  سازمان های 
حفاظت محیط زیست برگزار شد. 
پیشنهاد رئیس  به  این جلسه  در 
سازمان حفاظت محیط زیست و 
حاضر،  اعضای  میان  رأی گیری 
تغییر نام کمیته به تصویب رسید 
عنوان  تا  شد  این  بر  تصمیم  و 
کمیته ملی توسعه پایدار به کمیته 

پیشرفت پایدار کشور تغییر یابد.

ایران در زمینه محیط زیست از 
بسیاری کشورها جلوتر است خبر

معاون فناوری اطالعات بانک 
تسهیالت  ارائه  آغاز  از  شهر 
بدون  شهروندان  به  خرد 
بانک  این  شعب  در  حضور 

خبر داد.
از  نقل  به  بازار  گزارش  به 
حبیب  حسام  شهر،  بانک 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  اله 
درخواست  ثبت  امکان 
تسهیالت غیر حضوری خرد 
بانک  مشتریان  برای  صرفا 
سایر  گفت:  می باشد،  میسر 
به  تمایل  درصورت  افراد 
تسهیالت  درخواست  ثبت 
افتتاح  به  نسبت  می بایست، 
حساب از طریق همراه شهر 
اقدام  شهر  بانک  در  پالس 
درخواست  سپس  و  کرده 
تسهیالت خود را ثبت کنند 
سپرده  میانگین  محل  از  تا 
تسهیالت  از  ضوابط  طبق  و 
زمان  کوتاه ترین  در  خرد 

ممکن برخوردار شوند.
حبیب اله با اشاره به تبلیغات 
گسترده بانک شهر برای آگاه 
کیفیت  از  شهروندان  سازی 
شده  ارائه  خدمات  باالی 
و چگونگی  افزار  نرم  این  در 
به  خرد  تسهیالت  دریافت 
کرد:  تصریح  آن،  واسطه 
قابل  حداقل مبلغ تسهیالت 
و  ریال  میلیون  پرداخت ۳۰ 
حداکثر مبلغ تسهیالت قابل 
ریال  میلیون   ۵۰۰ پرداخت 
تمامی  برای  ضامن  بدون 
 A مشتریان با رتبه اعتباری
با اخذ گواهی کسر از حقوق 
بدون  ریال  میلیارد  یک  و 

بگیران  حقوق  برای  ضامن 
از بانک شهر با رتبه اعتباری 
A,B,C با اخذ گواهی کسر 

از حقوق است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ 
تسهیالت ۱۸ درصد و مدت 
زمان بازپرداخت آن ۱۲، ۲۴  

و ۳۶ ماهه خواهد بود.
اطالعات  فناوری  معاون 
بانک شهر با بیان اینکه ثبت 
درخواست تسهیالت اعطایی 
پالس  شهر  همراه  طریق  از 
ممکن است، گفت: مشتریان 
به  ورود  از  بعد  شهر  بانک 
پالس،  همراه شهر  افزار  نرم 
انتخاب  به  نسبت  می بایست 
تسهیالت"  "خدمات  گزینه 
منوی  یا  اصلی  صفحه  از 

خدمات بانکی اقدام کنند.
در  کرد:  عنوان  اله  حبیب 
استعالمات  مذکور،  سرویس 
از  اعتبارسنجی  با  مرتبط 
قبیل: سوابق چک برگشتی، 
غیرجاری  تسهیالت /تعهدات 
برای  وظیفه  نظام  خدمت  و 

آقایان و ... کنترل می شود.

ساخت:  خاطرنشان  وی 
تایید  و  مشاهده  از  پس 
ضوابط اخذ تسهیالت توسط 
مشتری، اطالعات الزم شامل 
درخواستی،  تسهیالت  مبلغ 
درآمد  میزان  اقساط،  تعداد 
ماهانه و ... از مشتری دریافت 

می شود.
بر  سیستم  مرحله،  این  در 
شده  وارد  اطالعات  اساس 
مشتری  ماهانه  اقساط  مبلغ 
نمایش  به وی  و  را محاسبه 
به  توجه  با  و  داد  خواهد 
درآمدی  اظهاری  خود 
اقساط  میزان  و  مشتری 
شده  اخذ  تسهیالت  ماهانه 
شبکه  از  مشتری  توسط 
بانکی بنابر استعالم از سامانه 
سمات بانک مرکزی، خالص 
و  محاسبه  مشتری  درآمدی 
کنترل  وی  بازپرداخت  توان 

خواهد شد.
اطالعات  فناوری  معاون 
درصورت  گفت:  شهر،  بانک 
مشتری  بودن  شرایط  حائز 
درخواستی  تسهیالت  جهت 

مدنظر  شرایط  با  مطابق 
بانک، ضمن دریافت اطالعات 
مدارک  بارگذاری  و  تکمیلی 
ملی،  کارت  تصویر  مانند: 
تصویر فیش حقوقی و سایر 
اجاره  نظیر  درآمدی  مدارک 
 ،... و  سپرده  سود  ماهانه، 
تصویر مدارک محل سکونت، 
یک  حقوق،  از  کسر  گواهی 
احراز  جهت  صدا  و  ویدئو 
و  دریافت  مشتری  از  هویت 
)محل  آدرس  تعیین  ضمن 
جهت  کار(  سکونت /محل 
ها،  فرم  و  قرارداد  ارسال 
اطالعات  ثبت  فرآیند  اتمام 
می شود  اعالم  مشتری  به 
مدارک،  بررسی  از  پس  تا 
طریق  از  ایشان  به  نتیجه 
اله  پیامک اعالم شود.حبیب 
به  افزود: همچنین  پایان  در 
منظور احراز هویت دیجیتال 
تصویر  تطابق  و  مشتری 
مشتری با تصویر ثبت احوال، 
ثبت  سامانه  از  استعالم 
احوال در حین فرآیند انجام 

می شود.

خبر تسهیالت آنی بانک شهر بدون حضور در شعبه
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معاون وزیر کار مطرح کرد: کاهش نرخ 
بیکاری  تا پایان ۱۴۰۱

نوشتار

معاون وزیر کار با بیان اینکه تا پایان 
کاهش  بیکاری  نرخ   ۱۴۰۱ سال 
در  اشتغال  سرانه  گفت:  می یابد، 
قانون ۵۰ میلیون تومان بود که در 
کارگروه ملی ایجاد اشتغال پایدار به 

۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
جلسه  در  بیرانوند  کریمی  محمود 
از  حمایت  قانون  ملی  کارگروه 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه 
مناطق روستایی و عشایری، اظهار 
قانون  اجرایی  نامه  آئین  کرد: 
اصالح  نیازمند  روستایی  اشتغال 
بود که امروز انجام شد و از جمله 
مصوبات مهم در این جلسه افزایش 
شغل  هر  ازای  به  اشتغال  سرانه 
میلیون   ۳,۰۰۰ مبلغ  به  حداکثر 

ریال بود.
وزیر  کارآفرینی  و  اشتغال  معاون 
ادامه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
جلسه  این  مهم  مصوبه  دیگر  داد: 
 ۵۳.۷ ارزی  اعتبار  مانده  تخصیص 
میلیون دالر توسط صندوق توسعه 
مؤسسات  سهم  با  که  بود  ملی 
عامل بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان 

می شود.

وی افزود: یکپارچه سازی سیاست ها 
و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات 
امیدوارم  و  است  مهم  روستاها  به 
شبکه بانکی در طول برنامه هفتم 
به سمت نقش مشارکت در توسعه 

اشتغال زایی روستایی حرکت کند.
تعهد  اظهار کرد:  ادامه  بیرانوند در 
دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال 
در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و 
۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال 
در  اجرا  ابتدای  از  روستایی  پایدار 
 ۲۹۰ حدود  تاکنون   ۱۳۹۷ سال 

هزار شغل ایجاد کرده است .
امروز  جلسه  مصوبات  درباره  وی 
اینکه حدود ۱۱  به  با توجه  گفت: 
هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم 
و  واریز  باید  ملی  توسعه  صندوق 
و  شود  اعمال  بازپرداختی  منابع 
نیز  تومان  میلیارد  هزار   ۴,۰۰۰
تاکنون پرداخت نشده است، تقریباً 
حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

بیرانوند با بیان اینکه از محل سرانه 
شغل  هزار   ۱۰۰ روستایی  اشتغال 
ایجاد خواهد شد، گفت: لزوماً شاید 
همه آن برای امسال نباشد و بخشی 

از آن به دلیل تجمیع و تخصیص 
عملی   ۱۴۰۲ سال  پایان  تا  منابع 

شود.
معاون اشتغال وزارت کار به ایجاد 
طرح  ابتدای  از  شغل  هزار   ۲۹۰
اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: 
اشتغال  ملی  کارگروه  امروز  جلسه 
پایدار روستایی و عشایری با حضور 
اجرایی  دستگاه های  و  کار  وزیر 
برگزاری آن  از  برگزار شد و هدف 
ارائه گزارشی از وضعیت این قانون 

و اصالح آئین نامه مربوطه بود.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ این 
قانون اجرا شد و از آن زمان تاکنون 
صندوق  منابع  مرحله  پنج  طی 
مؤسسات  حساب  در  ملی  توسعه 
و بانک های عامل واریز شده است، 
بانک ها  خود  هم  آن  معادل  گفت: 
روی به پول واریزی صندوق توسعه 
یک  تاکنون  که  آورده اند  ملی 
بوده  دالر  میلیون   ۴۵۰ و  میلیارد 
ذخیره  درصد   ۱۰ کسر  با  و  است 
قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان 
می شود که تاکنون حدود ۱۵ هزار 
میلیارد تومان پرداخت شده است. 

وی در توضیح مصوبات جلسه امروز 
اصالح  مصوبات  از  یکی  کرد:  بیان 
اشتغال  نامه  آئین  و  دستورالعمل 
که  بود  عشایری  و  روستایی  پایدار 
نظر  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
همه دستگاه ها و سازمان ها از جمله 
صندوق  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
بانک های عامل اخذ  توسعه ملی و 
و امروز تصویب شد.معاون وزیر کار 
در ادامه با بیان اینکه سرانه اشتغال 
در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که 
به  مصوبه  طبق  امروز  جلسه  در 
یافت،  افزایش  تومان  میلیون   ۳۰۰
این  امروز  از مصوبات جلسه  گفت: 
بود باقی مانده مبلغ واریزی صندوق 
توسعه ملی یعنی ۵۳.۷ میلیون دالر 
به زودی در حساب مؤسسات عامل 
بیرانوند  می شود.کریمی  واگذار 
بازپرداختی  منابع  همچنین  گفت: 
تومان  میلیارد   ۴,۵۰۰ حدود  که 
است و بازپرداخت اقساط به حساب 
تفاهم  است،  بوده  عامل  بانک های 
زودی  به  و  شد  امضا  مربوطه  نامه 
پرداخت منابع بازپرداختی از محل 
نیز  روستایی  پایدار  اشتغال  قانون 

شروع می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اعالم  بیکاری  نرخ  درباره  اجتماعی 
شده از سوی مرکز آمار نیز گفت: ما 
متولی آمار مرکز آمار ایران نیستیم 
ولی این مرکز نرخ بیکاری تابستان 
این  که  کرده  اعالم  درصد   ۸.۹ را 
اخیر  سال   ۱۸ نرخ  کمترین  نرخ 
است.  آمار  با  مطابق  و  تابستان ها 
البته فضای کسب و کار رو به بهبود 
است و انتظار می رود با منابع خوبی 
و  شده  تجهیز  دولت  این  در  که 
اختصاص یافته و نظارت ها افزایش 
یابد. کاهش  نرخ  این  است،  یافته 

کریمی بیرانوند گفت: برای اولین بار 
سامانه نظارت بر طرح های اشتغال 
کشور را ایجاد کردیم و حرکت کلی 
اقتصاد کالن هم رو به بهبود بوده 
و با اتفاقات خوبی که افتاده است، 
کاماًل قابل پیش بینی بود و به نظر 
من تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری 

کاهش می یابد.

خبر

رئیس جمهور:  اساتید دانشگاه توفیقات 
کشور را برای عموم مردم تبیین کنند

نوشتار

دانشگاه  اساتید  گفت:  رئیس جمهور 
را هم  پیشرفت های کشور  دارند  وظیفه 
برای دانشجویان و هم برای عموم جامعه 

تبیین کنند.
سید ابراهیم رئیسی که در نهمین مقصد 
از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه های 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  اجرایی 
از  گزارشی  ارائه  با  بود  رفته  فناوری 
سوی وزیر و معاونین، در جریان جزئیات 
قرار گرفت  وزارتخانه  عملکرد یک ساله 
در  پیشنهاداتی  و  راهکارها  ادامه  در  و 
فعالیت های  کیفی  و  کمی  ارتقا  جهت 

این وزارتخانه ارائه کرد.
رئیس جمهور تالش در جهت ارتقا علم 
و اثربخشی آن در حل مسائل و مشکالت 
کشور را از مهم ترین وظایف وزارت علوم، 
افزود:  تحقیقات و فناوری عنوان کرد و 
از  مسائلی  نظام  دارای  ما  کشور  امروز 
چالش ها و مشکالت مردم و جامعه است 
که بهترین مرجع برای حل آنها دانشگاه 
و  علمی  ظرفیت های  از  بهره گیری  و 

پژوهشی دانشجویان و اساتید است.
انقالب  تراز  »دانشگاه  ادامه  در  رئیسی 
انسانی  نیروی  تربیت  محل  را  اسالمی« 
کشور  آینده  به  امیدوار  دانشمند،  عالِم، 
و مسئولیت پذیر در حل مشکالت جامعه 
خواند و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشگاه 
نیازهای  اساس  بر  و  باشد  این چنین 
و  دانشجو  و  کند  ارائه  راهکار  جامعه 
استاد مجری این راهکار باشند بسیاری 
از مسائل کشور به سهولت مرتفع خواهد 

شد.
رئیس جمهور اندیشه حکیمانه را زمینه 
بر  تاکید  با  و  دانست  حاکمان  اجرای 
اهمیت نهاد دانشگاه افزود: گاهی برخی 
شده  انجام  پژوهش های  و  تحقیقات  از 
و  اجرا  مرحله  به  علمی  غنای  رغم  به 
مشکالت  از  گره ای  و  نمی رسد  عمل 
کشور باز نمی کند که در این زمینه باید 
در  علوم  وزارت  سوی  از  بازنگری  یک 

دانشگاه ها صورت گیرد.
رئیسی رتبه پانزدهم کمی و کیفی ایران 
دستاوردی  را  جهان  علمی  تولید  در 
بر  و  دانست  کشور  برای  افتخارآمیز 
ارتقا  جهت  در  مضاعف  تالش  ضرورت 

این رتبه تاکید کرد.
یادآوری  ضمن  ادامه  در  جمهور  رئیس 
بهره وری«  »افزایش  مهم  بسیار  مسئله 
متناسب با هزینه ها، تصریح کرد: بهترین 
بهره وری  میزان  سنجش  برای  افراد 

وزارت  مدیران  دانشگاه ها،  و  وزارتخانه 
علوم هستند.

 ۸۰ از  بیش  عضویت  گفت:  رئیسی 
در  علمی  هیئت  عنوان  به  نفر  هزار 
باال  بسیار  عدد  کشور،  دانشگاه های 
از  مهم تر  اما  است  توجهی  قابل  و 
حل  در  آنها  نقش آفرینی  میزان  آن 
دولت  اهداف  پیشبرد  و  کشور  مسائل 
در پیشرفت و آبادانی کشور است چرا 
کنار  در  ما  دانشمندان  دانش  اگر  که 
سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  بخش های 
اجتماعی و فرهنگی قرار نگیرد، تحولی 

رخ نخواهد داد.
لزوم »مدیریت  رئیس جمهور همچنین 
محوریت  با  علم پایه«  تصمیم گیری  و 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  علوم  وزارت 
اتاق  دانشگاه  شد  گفته  اینکه  افزود: 
نیست،  تعارف  یا  است شعار  فکر دولت 
دنبال  به  و  تحول گراست  دولِت  دولت 
وضع  و  موجود  وضع  فاصله  کردن  کم 
راستا رویکرد و  این  مطلوب است و در 
نگاه تحولی، تحول در فرآیندها و تحول 
نهادی پیش نیاز تحقق این هدف بسیار 

مهم دولت است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
علوم  وزارت  معاونین  و  وزیر  جمع  در 
»اثربخش  دانشجو«،  رتبه  در  »برتری 
پایدار«،  »اشتغال  تحقیقات«،  بودن 
»مرجعیت علمی«، »بالندگی فرهنگی« 
و »سالمت اجتماعی« را از شاخصه های 
مهم دانشگاه برتر از نگاه دولت سیزدهم 
بر  علوم  وزارت  افزود:  و  کرد  عنوان 
اساس این شاخصه ها عملکرد دانشگاه ها 
اعالم  با  و  کند  رتبه بندی  و  بررسی  را 
نتایج آن به صورت شفاف و مقایسه آن 
احتمالی  با عملکرد سال قبل مشکالت 
و  بررسی  را  دانشگاه  هر  پیشرفت  عدم 

مرتفع نماید.
و  کارورزی  »واحدهای  گنجاندن 
دانشگاهی  دروس  در  مهارت آموزی« 
به  جمهور  رئیس  مهم  توصیه  دیگر 
وزارت علوم بود که در تشریح آن اظهار 
مهارت آموزی  و  شدن  ورزیده  داشت: 
رشته های  در  دانشجویان  عملی 
پزشکی  و  کشاورزی  صنعتی،  مختلف 
از ضرورت های امروز دانشگاه هاست چرا 
مهارت  بر  باید عالوه  ما  دانشمندان  که 
گفتن و نوشتن بر مهارت در عمل و اجرا 

هم تسلط داشته باشند.
تحقیقاتی  بودجه  راه های جذب  بررسی 

تقاضامحوری  با  مختلف  دستگاه های 
اعضای  انتخاب  دانشگاه،  نظارت  و 
هیئت  دانشگاه های  امنای  هیئت 
مؤثر  و  برجسته  چهره های  از  امنایی 
مسائل  در  سلیقه  تفاوت  دارای  ولو 
به  ملی  نشان  اعطای  دولت،  با  سیاسی 
ایفای  در  مسئولیت پذیر  دانشگاه های 
و  سیاسی  اجتماعی،  مسائل  در  نقش 
فرهنگی دانشجویان، بررسی راهکارهای 
تشکیل صندوق های دانشگاهی به عنوان 
پشتوانه مالی تأمین برخی از هزینه ها از 
دیگر راهکارها و توصیه های مهم رئیس 
جمهور برای ارتقا کمی و کیفی عملکرد 

وزارت علوم بود.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب 
مدیران و اساتید معتقد به پیشرفت علم 
ظرفیت های  به  نگاه  با  کشور  توسعه  و 
زمینه  در  ما  کرد:  تصریح  داخلی کشور 
دیگر  کشورهای  تجربه  از  بهره گیری 
نسخه های  اما  نداریم  محدودیتی  هیچ 
پذیرفت  نخواهیم  سهولت  به  را  دیگران 
توسط  باید  نسخه ها  این  معتقدیم  بلکه 
بررسی  دقت  به  داخلی  کارشناسان 
آن ها  درباره  ملی  منافع  با  متناسب  و 

تصمیم گیری شود.
دقیق  اجرای  همچنین  جمهور  رئیس 
ممنوعیت  مصوبه  چانه زنی  از  دور  به  و 
در  آموزشی  دوره های  برگزاری 
قرار  تاکید  مورد  را  اجرایی  دستگاه های 
داد و گفت: با عمل به این مصوبه مهم 
ضابطه مندی در جذب نیرو را بر سیستم 
تا  کنید  حاکم  کشور  اداری  و  اجرایی 
به  همچنان  آنها  خانواده  و  دانشجویان 
دانشگاه اعتماد داشته باشند و در عمل 
عدالت در آموزش و عدالت در جذب را 

احساس کنند.
توسعه  صندوق  ایجاد  ادامه  در  رئیسی 
وزارت علوم با هدف تشویق و پشتیبانی 

اعزام  مؤسسات  تبدیل  محققان،  از 
دانشجوی  جذب  مؤسسات  به  دانشجو 
پارک های  چشمگیر  افزایش  خارجی، 
شرکت های  همچنین  و  فناوری  و  علم 
دانش بنیان را از اقدامات ارزشمند و مؤثر 
افزود: در وزارت  وزارت علوم برشمرد و 
آموزش و پرورش موضوع تشکیل راهیان 
پیشرفت برای دانش آموزان و دانشجویان 
باید  پیشرفت«  »راویان  اما  شد  مطرح 

اساتید دانشگاه ها باشند.
رئیس جمهور افزود: ریشه پیشرفت های 
تا  گرفته  دفاعی  صنایع  از  کشور  عظیم 
در  فناوری  و  علم  و  هسته ای  صنعت 
کینه  و  حقد  اساساً  و  است  دانشگاه ها 
ایجاد  برای  تالش  و  دانشگاه  از  دشمن 
از  نیز  کشور  مهم  نهاد  این  در  اختالل 
همین مسئله نشأت می گیرد لذا اساتید 
پیشرفت های  دارند  وظیفه  دانشگاه 
کشور را هم برای دانشجویان و هم برای 

عموم جامعه تبیین کنند.
تحریم های  شکستن  جهت  در  تالش 
لزوم  و  کشور  دانشمندان  توسط  علمی 
انقالب  عالی  شورای  اسناد  اجرای 
به  رئیسی  توصیه های  دیگر  از  فرهنگی 
مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

بود.
جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
علوم،  وزیر  گل  زلفی  محمدعلی 
از  گزارشی  ارائه  به  فناوری  و  تحقیقات 
سند  بر  تکیه  با  وزارتخانه  این  عملکرد 
از  بهره گیری  و  مردمی  دولت  تحول 
فرایند  جمله  از  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
بازگشایی دانشگاه ها، توزیع عدالت محور، 
رتبه علمی  ارتقا  بودجه ریزی علم محور، 
درصدی   ۳۵ افزایش  جهان،  در  کشور 
تولیدات علمی با مشارکت بین المللی به 
رغم تحریم و بین المللی شدن ۲۰ مجله 

علمی در یک سال گذشته پرداخت.

همایش  در  ایران  ملی  بانک  عامل  مدیر 
ضرورت  بر  ها  روش  و  سازمان  امور  سراسری 
پویایی ساختار با هدف بهبود فرآیندهای بانک 
تاکید کرد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
با  این همایش که  ایران،محمد رضا فرزین در 
حضور عضو هیات مدیره ، اعضای هیات عامل، 
معاونان مدیر عامل و دیگر مسئوالن برگزار شد، 
گفت: سازمان های موفق،سازمان هایی هستند 
دارند. منسجمی  و  متفاوت  های  ساختار  که 

است  بزرگی  ایران،بانک  ملی  بانک  افزود:  وی 

که گستردگی وسیعی در سطح کشور دارد از 
و  از ساختار مناسب  این رو ضروری است که 
اشاره  با  باشد.فرزین  برخوردار  هم  کارآمدی 
های  سازمان  در  وسیع  بروکراتیک  فرآیند  به 
دولتی،بیان کرد:این شرایط موجب شده است 
که تغییرات ساختاری در سازمان های دولتی 
نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر داشته باشد؛ 
در صورتی که این مدیران هستند که به درستی 
 نیازهای ساختاری برای پویایی یک سازمان را 

می شناسند .

مدیر عامل بانک ملی ایران:  اصالح 
ساختار،موجب پویایی بانک ملی ایران می شود 

خبر
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