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آب باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد

ــا اشــاره بــه   رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه ب
اهمیــت بــاالی خــاک بــه ویــژه در حــوزه کشــاورزی گفــت: انتظــار 
داریــم سیاســت گذاران و مســووالن، موضــوع خــاک را هــم پایــه بــا 

ــرار دهنــد. بخــش آب در مدیریــت آب و خــاک مــورد توجــه ق 8 2

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه موضــوع شــفافیت در 
مجمــع تشــخیص در حــال رســیدگی اســت، گفــت: سیســتم مجلــس 

ایــن آمادگــی را دارد   ......

ــاح  ــرح اص ــات ط ــا کلی ــدگان ب  نماین
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
موانــع  رفــع  راســتای  در  جمعیــت 
دریافــت تســهیات بانکــی موافقــت 

کردنــد.
ــی  ــت علن ــا،در نشس ــزارش ایرن ــه گ ب
ادامــه  اســامی  شــورای  مجلــس 
کمیســیون  گــزارش  بــه  رســیدگی 
ــی  ــرح دوفوریت ــورد ط ــادی در م اقتص
ــت  ــون حمای ــه قان ــاده ب ــک م الحــاق ی
ــورد  ــت م ــی جمعی ــواده و جوان از خان
بررســی قــرار گرفــت و بــا ۱۸۵ رای 
موافــق، ۱۵ رای مخالــف و ۴ رای ممتنع 
از ۲۲۹ رای ماخــوذه بــه تصویب رســید.

ــرح  ــه ش ــاده ب ــک م ــده- ی ــاده واح م
ــه  ــرر( ب ــاده )۷۱ مک ــوان م ــه عن ــر ب زی
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت مصــوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق 

ــود: می ش
ــع  ــور رف ــه منظ ــرر- ب ــاده ۷۱ مک »م
موانــع دریافــت تســهیات یــا امتیــازات 

ــون: ــن قان ــوع ای موض
الــف- در اجــرای مــواد ایــن قانــون 
امتیــازات  از  اســتفاده  خصــوص  در 
تشــویق  هــدف  بــا  تســهیات،   و 
موجــب  بــه  چنانچــه  فرزنــدآوری، 
ایــن  پرداخــت  خاصــی،  قوانیــن 
ــه امتیــازات، موکــول  ــا ارائ تســهیات ی
ــده و  ــه رعایــت شــرایط معینــی گردی ب
ــد،  ــده باش ــت ش ــمول ممنوعی ــا مش ی
بانک هــا و موسســات اعتبــاری مکلفنــد 
اعطــای تســهیات و امتیــازات فــوق 
ــون انجــام  ــن قان ــت ای ــا رعای ــط ب را فق

ــد. دهن
متقاضیــان  کــه  صورتــی  در  ب- 
بدهــی  دارای  قانــون  ایــن  موضــوع 
ــاری  ــی غیرج ــا بده ــی ی ــی مالیات قطع
اعتبــاری  موسســات  و  بانکهــا  بــه 
غیربانکــی یــا دارای چــک برگشــتی 
ــاری  ــا و موسســات اعتب باشــند، بانک ه
متقاضــی،  درخواســت  بــا  مکلفنــد 
را  قانــون  ایــن  موضــوع  تســهیات 
پــس از تســویه حداقــل ۵۰ درصــد 
بدهــی هــا و تعهــدات مذکــور از محــل 
نماینــد.  پرداخــت  تســهیات،  ایــن 
ــه  ــد س ــن بن ــی ای ــتورالعمل اجرای دس
ــن  ــدن ای ــرا ش ــس از الزم االج ــاه پ م
قانــون توســط بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران تهیــه و ابــاغ می شــود.

اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  ج- 
غیربانکــی موظفنــد پرداخت تســهیات 

موضــوع ایــن قانــون را نســبت بــه ســایر 
تکالیــف قانونــی در اولویــت قــرار داده و 
در خصــوص مطالبــه وثایــق و تضامیــن، 
بــا اولویــت توثیــق حســاب یارانــه 
ــی  ــای مال ــایر دارایی ه ــا س ــخاص ی اش
اشــخاص از جملــه ســهام پذیرفتــه 
ــد. ــازار ســرمایه عمــل نماین شــده در ب

ــن  ــا ای ــت ب ــه در موافق ــن زنگن محس
ــرح  ــن ط ــان ای ــت: مخاطب ــرح گف ط
 ۱۰۰ مبالــغ  کــه  هســتند  جوانــان 
ــت دارد  ــا موضوعی ــرای آنه ــون ب میلی
ــط  ــه متوس ــرای طبق ــرح ب ــن ط و ای
ــه  ــانی ک ــت ، کس ــدودی موثراس ــا ح ت
ــدآوری و ازدواج  ــال تســهیات فرزن دنب
از طبقــه متوســط  هســتند عمومــا 

ــد. ــه ان جامع
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه بیان 
داشــت: ایــن تســهیات مــی توانــد 
گــره ای از مشــکات مــردم را بــاز کنــد 
،اگــر نماینــدگان بــه کلیــات رای دهنــد 
ــورد  ــب م ــات مطال ــوان در جزیی مــی ت

نظرآنهــا لحــاظ شــود.
رییــس  پورابراهیمــی  رضــا  محمــد 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس در دفــاع 
ــرای  از ایــن طــرح گفــت: ایــن طــرح ب
ــت جــوان کشــور  ــون جمعی ــک میلی ی
ــم  ــام معظ ــژه مق ــدات وی ــت ،تاکی اس
رهبــری اســتفاده از فرصــت هفــت 
ســاله ای بــرای پیشــگیری از پیــری 
جمعیــت اســت کــه بایــد مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق
رییــس کمیســیون اقتصــادی بیــان 
عملکــرد  از  میدانــی  داشت:بررســی 

قانــون  اجــرای  مــورد  در  بانکهــا 
پرداخــت تســهیات در خصــوص وام 
ازدواج مطلــوب اســت و نشــان مــی 
دهــد بیــش از ۸۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــرای موضــوع ازدواج اختصــاص یافتــه  ب
و بــا همراهــی ارکان نظــام در حــال 
زیــادی  بخــش  و  اســت  پرداخــت 

پرداخــت شــده اســت.
ســید کاظــم دلخــوش اباتــری نیــز 
بــه  بــا طــرح مذکــور  موافقــت  در 
اهمیــت ازدواج و فرزنــدآوری اشــاره 
ــم  ــر مه ــک ام ــج آن را ی ــرده و تروی ک
ــت:  ــت و گف ــت دانس ــه حاکمی و وظیف
اگــر در ایــن طــرح ضعــف هایــی وجــود 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــی توانن ــان م دارد، مخالف
ــرح  ــد. ط ــع کنن ــنهادات آن را رف پیش
دوفوریتــی الحــاق یــک مــاده بــه قانــون 
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت 
مشــکل حــدود یــک میلیــون جــوان را 

ــد. ــی کن حــل م
بــا  ســرا  صومعــه  مــردم  نماینــده 
ــگاری  ــرم ان ــا ج ــد ب ــه بای ــان اینک بی
ــتگاه  ــن، دس ــتنکاف از قوانی ــرای اس ب
ــف  ــا را مکل ــک ه ــی و بان ــای دولت ه
ــت  ــرده و ضمان ــن ک ــرای قوانی ــه اج ب
ــاد  ــا ایج ــرای آنه ــی ب ــی محکم اجرای
کنیــم، اظهــار کــرد: در ســال هــای اخیر 
ــدآوری و ازدواج در کشــور کاهــش  فرزن
ــران  ــته ای ــت. در گذش ــرده اس ــدا ک پی
ــت  ــی رف ــه شــمار م کشــوری جــوان ب
کــه متاســفانه بــه دلیــل بــی توجهــی به 
ایــن موضــوع مهم، به ســمت میانســالی 
و ســالمندی پیــش مــی رویــم، ایــن در 

حالــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای 
پیــر در اروپــا بــرای مــردم خــود جهــت 
ــی را  ــازات و امکانات ــج ازدواج، امتی تروی
ــز  ــا نی ــن رو م ــد، از ای ــرده ان ــم ک فراه
بایــد بــرای جوانــان در راســتای ترویــج 
ازدواج و فرزنــدآوری امتیازاتــی را فراهــم 

ــم. کنی
ــا  ــت ب ــژاد در موافق ــی ن ــار کوچک جب
ــک  ــاق ی ــی الح ــرح دوفوریت ــات ط کلی
ــواده و  ــت از خان ــون حمای ــه قان ــاده ب م
ــک روز  ــن تبری ــت، ضم ــی جمعی جوان
ــه گــذاری  ــت تعرف پرســتار، گفــت: دول
ایــن  کنــد،  اجرایــی  را  پرســتاران 
ــم  ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــوع م موض

ــت. ــری اس رهب
ــیون  ــی و کمیس ــزود: پورابراهیم وی اف
ارائــه  را  خوبــی  گــزارش  اقتصــادی 
ــدآوری  ــد، مشــکل کشــور مــا فرزن دادن
و ازدیــاد جمعیــت اســت کــه ایــن 
موضــوع نیــز مدنظــر مقــام معظــم 
رهبــری اســت. در سیاســت هــای کلــی 
نظــام هــم بحــث فرزنــدآوری از اولویــت 

ــت. ــا اس ه
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس ادامــه 
ــزارش مطــرح  ــه در گ ــی ک داد: موضوع
شــده اســت در واقــع مانــع زدایی اســت 
ــان  ــه مشــکل جوان ــد ب ــا بای ــک ه و بان
توجــه کننــد، بــرای ازدواج و فرزندآوری 
هــزاران   ،۱۴۰۱ قانــون   ۱۶ تبصــره 
میلیــارد تومــان را بــه فرزنــدآوری و 
ــه  ــی ک ــم در حال ــش دادی ازدواج گرای
ــع  ــهیات موان ــه تس ــا در ارائ ــک ه بان

ــد. ایجــاد مــی کنن

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اصالح می شود
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 حسینی : دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای برای 
رفع مشکل استان ها دارد

 وزارت نیــرو پــس از عبــور 
ــی  ــدون خاموش ــتان ب از تابس
ــداوم  ــرای ت در ســال جــاری ب
تابســتان  در  وضعیــت  ایــن 
کــرده  برنامه ریــزی   ۱۴۰۲
گام  نخســتین  کــه  اســت 
ــه  ــگاوات ب ــزار م ــش از ۷ ه بی
ــور  ــرق کش ــد ب ــت تولی ظرفی

خواهــد افــزود.
خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خاطــره  ایرنــا،  اقتصــادی 
ــتان  ــی های تابس ــخ خاموش تل
را  ســختی  روزهــای   ۱۴۰۰
بــرای مــردم رقــم زده بــود 
ســاعت ها  کــه  به گونــه ای 
ــر  ــه س ــی ب ــردم در خاموش م

. نــد د می بر
همیــن وضعیــت اســفناک ادامــه 
»علی اکبــر  آنکــه  تــا  داشــت 
وزیــر  به عنــوان  محرابیــان« 
نیــروی دولــت ســیزدهم ســکان 
ــده  ــرو را برعه ــت وزارت نی هدای

ــت. گرف
ــکار  ــای آغازب ــان روزه وی از هم
تــاش خــود را مصــروف آن کــرد 
ــر خاموشــی ها غلبــه کــرده  ــا ب ت
نجــات  تاریکــی  از  را  و مــردم 

دهــد.
محرابیــان بــرای تحقــق ایــن 
ــه  ــن ۱۴۰ برنام ــوع از تدوی موض
ــت  ــش ظرفی ــه افزای ــر داد ک خب
ایــن  از  یکــی  بــرق  تولیــد 
براین اســاس  و  بــود  برنامه هــا 
تاش هــا بــه ســمت افزایــش 
ــوف  ــرق معط ــد ب ــت تولی ظرفی

ــد. ش
مدیرعامــل  رابطــه  همیــن  در 
تولیــد  مادرتخصصــی  شــرکت 
دربــاره  ایــران  بــرق  نیــروی 
ــق  ــت: موف ــال گف ــتان امس تابس

ــی  ــورد تاریخ ــار رک ــدیم چه ش
تحقــق  کــه  کنیــم  ثبــت 
کل  آمادگــی  درصــدی   ۹۸
نیروگاه هــا یکــی از مهم تریــن 
ــتان  ــرای تابس ــا ب ــن رکورده ای

امســال بــود.
عبدالرســول پیشــاهنگ ادامــه 
ــزار  ــال ۹۴ ه ــتان امس داد: تابس
مــگاوات برنامــه تعمیراتــی انجــام 
ــک  ــتین بار ی ــرای نخس ــد و ب ش
واحــد نیروگاهــی جدیــد ۸ماهــه 
ــول  ــان معم ــد. زم ــدار ش وارد م
راه انــدازی نیــروگاه ۳۶ تــا ۴۰ 
ــدازی در ۸  ــه راه ان ــت ک ــاه اس م
مــاه شــاهکار متخصصــان داخلــی 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: رکــورد 
دیگــر مــا اضافه شــدن ۴ هــزار و 
۴۰۰ مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد 
ــرآن  ــوده و عاوه ب ــرق کشــور ب ب
۱۰ هزار و ۳۵ مــگاوات واحدهای 
جدیــد را ارتقــا دادیــم در نتیجــه 
بــه  مــگاوات   ۵۰۰ و  هــزار   ۵
ظرفیــت بــرق کشــور اضافــه 

ــده و  ــد پراکن ــا تولی ــه ب ــد ک ش
تجدیدپذیــر بــه ۶ هــزار مــگاوات 

رســید.
امســال نیــز وزارت نیــرو مصمــم 
بــدون  تابســتان  تــا  شــده 
تابســتان  بــرای  را  خاموشــی 
ــن  ــر همی ــد و ب ــم بزن ۱۴۰۲ رق
اســاس برنامــه افزایــش ظرفیــت 
تولیــد بــرق کشــور را آغــاز کــرده 
ــه  ــن برنام ــاس ای ــر اس ــت. ب اس
ــک تابســتان  ــا پی ــرر اســت ت مق
 ۸۸۹ و  هــزار   ۷ آینــده  ســال 
مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق 
از روش هــای مختلــف افــزوده 

ــود. ش
نیروگاه هــای حرارتــی در ایــن 
ــزار  ــش ۳ ه ــه افزای ــان وظیف می
و ۲۶ مــگاوات ظرفیــت خــود 
را برعهــده گرفته انــد کــه تــا 
ــد. ــرانجام برس ــه س ــتان ب تابس

ــه  ــم امســال ب ــع ه بخــش صنای
احــداث نیروگاه هــای حرارتــی 
ــزار و ۴۷۸  ــک ه ــت ی ــرار اس ق
تولیــد  بــه ظرفیــت  مــگاوات 

ــر  ــاوه ب ــرده و ع ــه ک ــرق اضاف ب
اســتفاده خــود مــازاد تولیــد را به 

ــد. ــری دهن ــبکه سراس ش
طریــق  از  هــم  مــگاوات   ۷۳۰
نیروگاه هــای  آوردن  بــه مــدار 
خواهــد  تأمیــن  آســیب دیده 
یــک  عاوه بــرآن  و  شــد 
هــزار مــگاوات هــم از طریــق 
تولیــد  محدودیت هــای  رفــع 
تأمیــن  حرارتــی  واحدهــای 

شــد. خواهــد 
ــد  ــی تولی ــت عمل ــای ظرفی ارتق
و  حرارتــی  نیروگاه هــای 
برق آبــی بــه میــزان ۵.۵ مــگاوات 
ــرای افزایــش  از دیگــر اقدام هــا ب
ــرق اســت کــه  ظرفیــت تولیــد ب
ــده  ــال آین ــک س ــل از پی ــا قب ت

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
طریــق  از  هــم  مــگاوات   ۸۵۰
نیروگاه هــای  احــداث 
می شــود  تأمیــن  تجدیدپذیــر 
هــم  مــگاوات   ۲۹۰ نیــز  و 
ــه  ــک ب ــاس کوچ ــای مقی مولده

آورد. خواهنــد  مــدار 

افزایش ۷ هزار مگاواتی تولید برق برای تابستانی بدون خاموشی
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در پاسخ به تذکر مالک شریعتی

قالیباف: مجلس آماده اجرای داوطلبانه 
شفافیت است/ منتظر اعالم نظر مجمع 

برای شفافیت در سایر قوا هستیم

مجمع  در  شفافیت  موضوع  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تشخیص در حال رسیدگی است، گفت: سیستم مجلس این آمادگی را دارد تا 
آراء آن دسته از نمایندگانی که داوطلب باشند، به صورت شفاف اعالم شود و 

برای سایر قوا، روال مجمع طی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت: در ایامی که همه ما در دانشگاه ها 
از  مردم  اصلی  سواالت  از  یکی  داریم،  پاسخ  و  پرسش  جلسات  مساجد  و 

نمایندگان درباره موضوع شفافیت است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با بیان اینکه مجمع فرآیند رسیدگی به شفافیت را طوالنی 
کرده است، اظهار کرد: شما که در مجمع هستید و بعضی از نمایندگان که در 
جلسات آن حضور دارند باید سنگ جلوی پای شفافیت را بردارند به خصوص 
که شما طراح و نخستین امضاکننده این طرح بوده و برای اجرای آن مصر 

هستید. باید با مجمع صحبت کرده و این پیام شیرین را به مردم بدهید.
اینکه در این جلسه  بیان  با  این تذکر  قالیباف در پاسخ به  دکتر محمدباقر 
مجمع درباره موضوع شفافیت بحث و صحبت شد و آن را پیگیری می کنیم، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه مجلس موضوع شفافیت را به تصویب رسانده، آن 
دسته از نمایندگانی که داوطلب هستند آرایشان اعالم شود، سیستم می تواند 

این کار را انجام دهد و انفورماتیک آمادگی آن را دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطر نشان کرد: آنهایی )نمایندگانی( 
که تمایل داشته باشند می توانند منتظر نظر مجمع باقی بمانند. این موضوع 
درباره بخش مجلس بود و درباره سایر دستگاه ها، روال مجمع طی خواهد شد.

از سوی هیات رییسه مجلس؛
نامه رسمی معرفی »بذرپاش« برای 

وزارت راه و شهرسازی اعالم وصول شد
رییس جمهور طی نامه  رسمی به رییس مجلس مهرداد بذرپاش را به عنوان 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.
علنی مجلس شورای  ادامه جلسه  در  ایرنا،  پارلمانی  به گزارش خبرنگار 
اسالمی رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسالمی مهرداد 
بذرپاش را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس شورای 

اسالمی معرفی کرد.هیات رییسه مجلس این نامه را اعالم وصول کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکترمحمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی
در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدین وسیله 
جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را به 
همراه مشخصات،سوابق و روس برنامه های ایشان جهت اخذ رای اعتماد به 

مجلس شورای اسالمی معرفی می نمایم.
دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی 
به گزارش ایرنا، اول آذرماه، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« ضمن قدردانی 
از تالش های رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی 
قبول  پی  در  کرد.  موافقت  بیماری اش  تشدید  دلیل  به  وی  استعفای  با 
استعفای قاسمی، آیت اهلل رئیسی »شهریار افندی زاده« معاون حمل و نقل 
این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی 
و  راه  وزیر  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  نامه  آیین  کرد.طبق  منصوب 
شهرسازی یک هفته فرصت دارد تا برنامه های خود را برای نمایندگان 

تشریح کند.
به گفته سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی یکشنبه ۲۰ 

آذر برگزار خواهد شد.
مهرداد بذرپاش فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و 
دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی سوابقی چون: رئیس 
اسالمی،  رئیسه مجلس شورای  کل دیوان محاسبات کشور، عضو هیات 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان، معاون ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( ، مدیرعامل گروه های خودروسازی سایپا و پارس خودرو 
، رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسالمی و عضو شورای هماهنگی 
دستگاه های نظارتی کشور، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی و 

عضو شورای صیانت از حقوق بیت المال را در کارنامه خود دارد.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
سهام  عرضه  برای  اقدامات  انجام  از 
خودروسازان  مجموعه  در  دولت 
خوبی  قدم های  گفت:  و  داد  خبر 
دستوری  قیمت گذاری  حذف  برای 
بتوانیم  امیدواریم  و  شده  برداشته 
محصوالت  از  عمده ای  بخش 
قیمت گذاری  از  را  خودروسازان 
بازار  قیمت  با  و  حذف  دستوری 

عرضه کنیم.
 مجید عشقی”  در حاشیه بازدید از 
شرکت خودروسازی ایران خودرو در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط 
حاکم در صنعت خودرو طی سالیان 
گذشته سخت و مشکالت انباشته ای 
در این صنعت ایجاد شد که از یک 
سال گذشته فرآیند خوبی برای رفع 

آنها شروع شده است.
وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی 
گرفته  نظر  در  تولید  افزایش  مانند 
سال  یک  در  اقدام  این  که  شد 
همراه  مثبت  نتایجی  با  گذشته 
اقدامات  مدت  این  در  افزود:  بود، 
ناقص  تکمیل خودروهای  به  مربوط 
به درستی انجام شد و اکنون شاهد 
در  ناقص  خودروهای  وجود  عدم 

کارخانه ها هستیم.
رییس سازمان بورس به بحث اصالح 
قیمت  و  خودروسازان  ساختاری 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  آن  فروش 
برداشته  خوبی  قدم های  زمینه  این 
شده که این فرآیند را با کمک بورس 
امیدواریم  و  داد  خواهیم  ادامه  کاال 
بتوانیم بخش عمده ای از محصوالت 
خودروسازها را خارج از قیمت گذاری 
دستوری و نیز با قیمت بازار عرضه 

کنیم.
در  خودرو  عرضه  از  گرم  استقبال 

بورس کاال
مدت  این  در  داشت:  اظهار  عشقی 
در  خودرو  عرضه  از  خوبی  استقبال 
بورس کاال صورت گرفت و در چند 
با  عرضه  میزان  که  گذشته  هفته 
افزایش همراه شد شاهد نتایج خوبی 

در این زمینه بودیم.
با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
کمک مسووالن خودروسازها بتوانیم 

کاال  بورس  در  را  منصفانه ای  بازار 
داشته  خودرو  فروش  زمینه  در  و 

باشیم.
رییس سازمان بورس اصالح ساختار 
مساله  دیگر  را  خودروسازها  مالی 
گفت:  و  دانست  مسووالن  مدنظر 
از  مشکالت  شدن  انباشته  دلیل  به 
سالیان گذشته شاهد وجود مراحل 
سخت در خصوص زیان انباشته این 

۲ شرکت خودروسازی هستیم.
عشقی با بیان اینکه رفع این مشکل 
برنامه ریزی  یک  وجود  مستلزم 
است،  ساختارها  اصالح  برای  مالی 
دستور  در  هم  اقدام  این  کرد:  بیان 
کار است تا مسایل مدنظر با کمک 
و  وزارت صمت  در  مسووالن حاضر 
نیز تالش ما در سازمان بورس انجام 

شود.
به  مربوط  مسایل  پیگیری 
سوی  از  واگذاری  و  تصدی گری 

سازمان خصوصی سازی
مسایل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
واگذاری  و  تصدی گری  به  مربوط 
سازی  خصوصی  سازمان  سوی  از 
در حال پیگیری است، اظهار داشت: 
عرضه  راستای  در  الزم  اقدامات 
مجموعه  در  دولت  سهام  از  بخشی 

خودروسازها و نیز آنچه در مالکیت 
دولت است در حال انجام است.

وثیقه  سهام  متولی  بورس  سازمان 
نیست

بورس  اینکه سازمان  بیان  با  عشقی 
متولی سهام وثیقه نیست، اعالم کرد: 
مسووالن سازمان خصوصی سازی و 
نیز وزارت صمت در حال جایگزینی 
سهام هستند که امیدواریم به زودی 

سهام وثیقه آزاد شوند.
داد:  ادامه  بورس  سازمان  رییس 
قیمت  اصالح  مالی،  ساختار  اصالح 
فروش و اصالح موضوع تصدی گری 
نجات  برای  گام  مهم ترین  نه تنها 
به  بلکه  است؛  خودروسازی  صنعت 
عنوان پیشرانی برای صنایع مختلف 

عمل خواهند کرد.
عرضه  برای  مدنظر  برنامه های 

خودروها در بورس کاال
برای  شده  ارائه  برنامه های  به  وی 
اشاره  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه 
عرضه  پذیرش  داد:  ادامه  و  کرد 
ماه   ۲ طی  کاال  بورس  در   ۲۰۷
گذشته آغاز و عرضه آن انجام شد، 
قرار  شده  انجام  صحبت های  طبق 
باقی  بازار عرضه  تناسب  به  تا  است 
خودروهای پرتیراژ که قابلیت عرضه 

در بورس کاال را دارند، اجرایی شود.
اظهار داشت: همه مشتریان  عشقی 
گرفته  نظر  در  شرایط  به  توجه  با 
شده می توانند به بورس کاال مراجعه 

و اقدام به خرید کنند.
تالش  گفت:  بورس  سازمان  رییس 
پیدا  افزایش  عرضه ها  است  این 
کند تا امکان خرید برای مشتریانی 
فراهم  نداشتند،  امکان  تاکنون  که 
منصفانه  قیمت  با  خودرو  و  شود 
اعالم  پایان  در  شود.وی  خریداری 
افزایش  با  بتوانیم  امیدواریم  کرد: 
به  متوالی  هفته های  طبق  عرضه ها 

نیاز مصرف کنندگان پاسخ دهیم.
عرضه دنا، سورن پالس و رانا پالس 

در بورس کاال
همچنین مهدی خطیبی، مدیرعامل 
ایران خودرو در جریان بازدید رییس 
ایران  کارخانه  از  بورس  سازمان 
دنا،  قریب الوقوع  عرضه  از  خودرو، 
سورن پالس و رانا پالس در بورس 
تحوالت  افزود:  وی  داد.  خبر  کاال 
تولید  تیراژ  و  فنی  حوزه  در  جدی 
با  اما  داده؛  رخ  اخیر  سال  یک  در 
عرضه خودرو در بورس کاال تحوالت 
شده  آغاز  نیز  صنعت  در  اقتصادی 

است.

قیمت گذاری دستوری خودرو با حمایت دولت 
حذف می شود

خبر

امیر حیدری: اولین سامانه پدافند 
هوایی وارد نیروی زمینی ارتش شد

فرمانده نیروی زمینی ارتش از ورود نخستین سامانه پدافند هوایی به 
این نیرو در راستای طرح های ارتقای لبیک نزاجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره آخرین دستاوردهای این 
نیرو گفت: برای اینکه کارآمدی یگان های نیروی زمینی ارتش مطابق با 
نیازهای عملیاتی روز انجام شود باید ویژگی ها، مختصات و مشخصاتی 
داشته باشد، در این راستا، سه طرح لبیک ۱، لبیک ۲ و لبیک ۳ را 

طراحی کرده و خدمت فرماندهی معظم کل قوا ارائه شد.
وی افزود: لبیک ۱ برای کارآمدسازی یگان ها برای نیاز عملیاتی روز 
است که یک ساختار جدید و متفاوت از ساختار گذشته نیروی زمینی 
ارتش طراحی و خدمت رهبر انقالب ارائه شد. این ساختار قادر است با 
چابکی و تحرکی که در ذات این ساختار دیده شده می تواند با تحرک 

خود در رزم نزدیک زمینی قدرت خود را به دشمن تحمیل کند.
امیر حیدری با بیان اینکه طرح لبیک ۱ حدود ۳ سال است که در حال 
اجرا است، بیان کرد: یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع جزو 
یگان هایی است که در این طرح ایجاد شده است. متحرک هجومی 
یعنی قدرت صددرصدی تحرک و تهاجم که هنوز بخش های سایبری، 
موشکی و پهپادی آن باقی مانده است. این طرح یک بسته کامل از 

پاسخگویی به نیازهای عملیاتی روز است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره طرح لبیک ۲ با محوریت تسلیح 
این نیرو به تسلیحات جدید تصریح کرد: ضرورت دارد نیروی زمینی 
ارتش به تسلیحاتی مجهز شوند که چهار ویژگی داشته باشند. نخست؛ 
دورزن باشند یعنی بتوانند عمق عملیاتی لشکرهای دشمن را هدف 
قرار بدهند که ما مبنا را ۳۰۰ کیلومتر در نظر گرفتیم. دوم؛ نقطه زنی و 
دقیق زنی، چرا که جنگ های آینده مبتنی بر اثرگذاری است نه تخریب.

وی افزود: سومین ویژگی، هوشمند بودن تسلیحات است که بتوان با 
هزینه زیاد برای یک گلوله یک هدف راهبردی را منهدم کرد. چهارم؛ 
شبکه شدن، یک هم افزایی در شبکه شدن داشته باشند. امیر حیدری 
از تشکیل یگان موشکی نیروی زمینی ارتش با موشک های نقطه زن، 

دورزن، قابلیت شبکه و هوشمند خبر داد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره سایر تجهیزات جدید وارد شده به 
این نیرو گفت: اولین سامانه پدافند هوایی را به این نیرو وارد کرده ایم 

که توانمندی های بسیار قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به توانمندی پهپادی نیروی زمینی ارتش بیان کرد: یگان 
پهپادی را با چندین پایگاه منطقه ای بسیار گسترده ایجاد کرده ایم که 
همه پهپادهای موجود در آن ها هوشمند، دقیق زن، نقطه زن و چند 

قابلیت دیگر را دارا هستند.
نیروی زمینی  به  از ورود تسلیحات هوشمند  ادامه  امیر حیدری در 
توپخانه ۱۵۵  راستا، هوشمندسازی  این  در  و گفت:  داد  ارتش خبر 
میلی متری به پایان رسیده و این هوشمندسازی در سایر بخش ها نیز 

ادامه دارد.
حوزه  را  نزاجا   ۳ لبیک  طرح  از  هدف  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
مهندسی اعالم کرد و افزود: این طرح در حوزه مهندسی است. ساخت 

پادگان ها، بیمارستان ها و خانه های سازمانی از این جمله هستند.
غافل  کارکنان خود  منزلت  ارتقای  از  ما  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
برای  را  لبیک  طرح   ۳۱ راستا،  این  در  کرد:  نشان  خاطر  نبودیم، 
کارکنان نیروی زمینی ارتش طراحی کردیم و سه اصل والیت محوری، 
عدالت محوری و شایسته ساالری را به عنوان اصول فرماندهی تعریف 

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001907   
مورخ 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 ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی حمید پور ملک فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 4900093149 صادره از دورود نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
154/33 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 330 فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی ایرج منتظری 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 
گردد.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  اقدامات  و  احاله  صالحه  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001954   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/24هیات  مورخ 
اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 

مبنی  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی غالمرضا پاک نژاد 
خدابنده  از  صادره   1088 شناسنامه  شماره  به  حسنعلی  فرزند 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
 203/69 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 286 فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
منظور  به  لذا  گردیده  محرز  جعفری  فاطمه  رسمی  مالکیت  از  کریم 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به 
ارائه حکم قطعی دادگاه  به  احاله و اقدامات موکول  دادگاه صالحه  
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد. 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال 
صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401
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آگهی فقدان سند مالکیت
مورخ   18053 شماره  به  وارده  درخواست  طبق  ایلخانی  علی   آقای 
اسناد  خانه  دفتر  استشهادیه مصدق  تسلیم  با   1400 /  09 /  07
ششدانگ  مالکیت  سند  اینکه  اعالم  با  تهران   615 شماره  رسمی 
یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه سوم به مساحت 85/81 
هشتادو پنج مترو هشتاد و یک دسیمتر مربع قطعه پنجم تفکیکی به 
شماره پالک 9741 فرعی از 161 اصلی مفروز از پالک 7327 فرعی 
از اصلی مرقوم واقع در حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 178884 
و  صادر  و  ثبت  مقیمی  رضا  علی  بنام   858 جلد  دفتر   392 صفحه 
تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 
9305 تاریخ 23 / 11/ 1393 دفترخانه 1031 تهران پرند به علی 

ایلخانی منتقل گردیده است که طبق اعالم مالک بعلت جابجایی مفقود 
گردیده است و مالک اخیر الذکر طی درخواست وارده فوق تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
و رسید دریافت  اداره مراجعه  این  به  معامله  یا سند  مالکیت  سند 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود 

و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضایی قابل رسیدگی خواهد بود
بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت
بوارده شماره  برابر تقاضای  اینکه وراث خانم زهرا عسگری  به  نظر 
13502 مورخ 1401/08/18 با تسلیم دو برگ استشهادیه  مصدق 
دفتر اسناد رسمی شماره 57 رباط کریم با اعالم اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 176/25 صد 
و هفتاد و شش متر و بیست و پنج سانتیمتر به شماره پالک 254 
فرعی از 161 اصلی باقیمانده واقع در حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 
41878 دفتر امالک 187 صفحه 37 بشماره سریال 735838 سری 
ب به نام زهرا عسگری فرزند علی محمد ثبت و صادر و تسلیم گردید 
نموده که سند  اعالم  است که وراث وی طی درخواست وارده فوق 
مفقود  کشی  اثاث  و  جابجایی  بعلت  با مشخصات صدرالذکر  مالکیت 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک مذکور را نموده 
است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
و رسید دریافت  اداره مراجعه  این  به  معامله  یا سند  مالکیت  سند 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود 

و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

 معاون پارلمانی رییس 
دولت  گفت:  جمهور 
سیزدهم اهتمام ویژه ای 
مشکالت  رفع  برای 
اجرای  و  ها  استان 
سفرهای  مصوبات 

استانی دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا 
حسینی  محمد  سید 
از  بازدید  در  شنبه  روز 

وضعیت پروژه های نیمه تمام پلدختر 
 ۱۳۹۸ سال  سیل  از  پس  کرد:  اظهار 
های  زیرساخت  به  بسیاری  خسارات 
این شهرستان وارد شد که در این راستا 
اقداماتی به منظور جبران این خسارت 

ها انجام گرفت اما هنوز کافی نیست.
نیمه  های  پروژه  تکمیل  گفت:  وی 
ایستگاه  مانند  پلدختر  عمرانی  تمام 
پمپاژ واشیان نقش مهمی در کشاورزی 
منطقه ایفا می کند که مستلزم پیگیری 

برداری  بهره  و  اعتبار  تامین  برای 
هستند.

و  هماهنگی  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
تمام  نیمه  پیگیری تکمیل طرح های 
سفر  افزود:  استانی  مسووالن  توسط 
از  میدانی  بازدید  هدف  با  لرستان  به 
وضعیت پروژه های مختلف و شناسایی 
مشکالت جهت پاسخگویی به مطالبات 
به حق مردم در دستور کار قرار گرفته 

است.

دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای برای رفع مشکل استان ها دارد



اقتصاد
اخبار

بازدید معاون رئیس جمهور و معاون وزیر 
صمت از شرکت ایران خودرو دیزل

 معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران از شرکت ایران خودرو دیزل بازدید کردند.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران در این بازدید با اشاره به بازدید 
توان ساخت  ایران خودرو دیزل گفت:  تولید شرکت  از خطوط 
حمایت  و  دارد  وجود  کشور  در  خوب  و  کیفیت  با  خودروهای 
حاکمیتی وزارت صمت در مقام سیاستگذار این حوزه مستمر و 

جدی خواهد بود.
در صنعت خودرو،  کیفیت  بهبود  اینکه  بر  تاکید  با  نبوی  علی 
برنامه های  ارائه  ضرورت  بر  است،  صمت  وزارت  اصلی  اولویت 
ارتقای کیفی خودروسازان از طریق تعامل با مجموعه های دانش 

بنیان تاکید کرد.
شرح  با  بازدید  این  در  نیز  دیزل  خودرو  ایران  عامل  مدیر 
موفقیت های اخیر و ارتقای تولید و در موازات آن ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی در این شرکت، خاطرنشان کرد: ایران خودرو 
دیزل می تواند نه تنها نیاز بازار داخلی خودروهای تجاری کشور 
را کاماًل برطرف کند، بلکه اکنون به بازارهای جهانی و فرامرزی 

نیز می اندیشد.
جواد توسلی مهر با اشاره به ظرفیت تولید در این شرکت افزود: 
ایران خودرو دیزل ظرفیت تولید ۷۵۰۰ دستگاه کامیون را در یک 
شیفت کاری و بدون کسری قطعه دارد و در صورت تولید به طور 
افزایش ظرفیت به ۱۵ هزار دستگاه کامیون  دو شیفت، امکان 

کمپرسی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید اتوبوس در این شرکت 
برای  خاورمیانه،  تجاری  خودروساز  بزرگ ترین  عنوان  به  گفت: 
پاسخ به نیازهای کشور، در حوزه اتوبوس های درون شهری، قادر 
به تامین و تحویل ساالنه ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در یک شیفت 
کاری هستیم و ظرفیت تولید ساالنه هفت هزار دستگاه ون در 
یک شیفت کاری را نیز داریم که در صورت نیاز، امکان افزایش 
تیراژ آن به دو برابر این ظرفیت نیز وجود دارد.در این بازدید که 
مهدی  و  اسالمی  نماینده مجلس شورای  تاالرپشتی  اکبر  علی 

خطیبی مدیرعامل ایران خودرو هم حضور داشتند.
بازدیدکنندگان از نزدیک با توانمندی های شرکت ایران خودرو 
دیزل در زمینه تولید دانش بنیان و گام های موثر این گروه صنعتی 

در زمینه اشتغال آفرینی آشنا شدند.

گفت:  اجتماعی  امور  و  رفاه  کار،  وزیر 
از  یکی  سهامداری  به  بنگاه داری  از  عبور 
در  که  است  وزارتخانه  جدید  طرح های 
و  منابع  ناترازی  موضوع  کاهش  راستای 

مصارف اجرا می شود.
سید صولت مرتضوی در جلسه جمع بندی 
سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به 
آذربایجان شرقی، اظهار کرد: اگر این طرح 
های جدید تحقق یابد به مولفه و ظرفیت 
۲۵ درصد اقتصاد تعاونی هم خواهیم رسید 
زیرا سهامداران یک تعاونی نانوشته هستند.

و  منابع  موضوع  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  بخشی  ،افزود:  داریم  ناترازی  مصارف، 
سرمایه ها را باید به تعاونی ها بدهیم چون 

منابع و مصارف باید متعادل شود.
ظرفیت  ما  کشور  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
به  ها  ظرفیت  این  از  باید  و  دارد  فراوانی 
طرح  از  گفت:  کنیم،  استفاده  احسن  نحو 
باید  اقتصادی است،  هایی که فاقد توجیه 

پرهیز کنیم.
در  مرزی  های  استان  شد:  یادآور  وی 
های  ظرفیت  دارای  ها  بخش  از  بسیاری 
امکان  این  از  باید  که  هستند  صادراتی 

استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: 
باید  ما و کاالهای صادراتی  تولیدات  البته 

طوری باشد که رقابت پذیر باشند.
وی همچنین با اشاره به برخی از ظرفیت 
اقتصادی و درآمدزایی وزارت تعاون،  های 
توسعه صنعت  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
درمانی  توریسم  خصوص  به  توریسم 
به  ها  استان  که  است  هایی  ظرفیت  از 
خصوص استان های مرزی از آن بهره مند 

استفاده  به خوبی  آن  از  باید  و  باشند  می 
شود.

مراکز  تکمیل  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
استان ها، گفت: تکمیل مراکز  درمانی در 
درمانی نیمه تمام استان ها اولویت وزارت 
بنا  و  است  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
داریم در این گونه مراکز با کمترین هزینه 

بهترین درمان را داشته باشیم.

مرتضوی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد 
اشتغال در کشور، گفت: مسئولیت اشتغال 
اجتماعی  کمیسیون  و  خانه  وزارت  را 
تکفل  بگیرند؛  دوش  به  باید  مجلس 

اجتماعی نیز وظیفه حاکمیت است و باید 
به آن نیز بیاندیشیم.

وی با بیان اینکه در حوزه معدن کشور به 
شدت غفلکت کردیم، گفت: اگر به معدن 
اهمیت کافی داده شود در کنار اشتغال می 

تواند ما را مستغنی از نفت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
آمایش  به  باید متکی  نیز  ما  توسعه  اسناد 

سرزمین استان ها باشد.
مرتضوی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
به طوری که  بوده،  منشا خدمات بسیاری 
شد  می  مریض  فردی  اگر  انقالب  از  قبل 
و  استان ها مراجعه می کرد  مراکز  به  باید 

را  آنان  کارشناسی  مدرک  با  هندی  اطباء 
مداوا می کردند.

و  کار  تعاون  وزیر  مرتضوی،  صولت  سید 
تبریز  به  ای  یکروزه  سفر  اجتماعی،  رفاه 
کار  تعاون،  وزیر  ایرنا،  گزارش  داشت.به 
کاری  سفر  در  امروز  اجتماعی  رفاه  و 
شرکت  برد؛  می  سر  به  تبریز  در  یکروزه 
در شورای اداری آذربایجان شرقی و دیدار 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای  با 
از طرح مسکونی  بازدید  استان،  در  حاضر 
سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان عالی 
نسب)بیمارستان تامین اجتماعی( از جمله 

برنامه های این سفر است.

وزیر کار: عبور از بنگاه داری به 
سهامداری طرح جدید وزارتخانه است

گزارش

نیروگاه اتمی دارخوین ظرفیت جدیدی در 
عرصه  صنعت و فناوری کشور ایجاد می کند

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: با بهره برداری 
از نیروگاه اتمی کارون، ظرفیت جدیدی در عرصه های صنعتی و فناوری 

کشور ایجاد خواهد شد.
کارون  اتمی  نیروگاه  احداث  آغاز  آیین  در  اسالمی  ایرنا، محمد  به گزارش 
در دارخوین در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجرای سند 
جامع راهبردی که توسعه نیروگاه اتمی یکی از اهداف آن است اولین بخش 
نیروگاه اتمی که در استان خوزستان به خاطر بدعهدی خارجی ها سالیان 

سال متوقف مانده بود با استفاده حداکثری از توان ساخت داخل آغاز شد.
وی اجرای پروژه را برای جنوب غرب کشور به ویژه استان خورستان مهم 
و ضروری دانست و افزود:از دیرباز مطالعات این طرح انجام شده بود و این 

مرحله شامل آماده سازی سایت برای احداث ساختمان اصلی است.
ساخت  اول  گام  در  امیدواریم  داشت:  اظهار  ایران  اتمی  سازمان  رئیس 
نیروگاه های کوچک بتوانیم نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی دارخوین را احداث کنیم 
تا فصل جدیدی در ظرفیت صنعتی و فناوری کشور ایجاد کنیم و همچنین 

این فناوری را در سطح کلی نیز گسترش دهیم.
اتمی  نیروگاه  نیروگاه، فن آوری کشور در حوزه  این  با احداث  افزود:  وی 
آغاز می شود و از پرتو آن صنعت کشور ارتقا و این فن آوری در گستره ملی 

گسترش داده خواهد شد.
با حضور مهندس محمد  نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی »کارون«  عملیات احداث 
اسالمی؛ معاونان وی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته ای کشور  در 

شهرستان دارخوین استان خوزستان آغاز شد.
با ظرفیت   )PWR( از نوع آب سبک تحت فشار اتمی »کارون«  نیروگاه 
تولید برق ۳۰۰ مگاوات در زمینی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار در مجاورت 
رود کارون در نزدیکی شهر دارخوین از توابع شهرستان شادگان واقع در 

استان خوزستان احداث خواهد شد.
نیروگاه های آب سبک تحت فشار، رایج ترین نیروگاه های اتمی در سطح 
بهره  کننده  کند  و  عنوان خنک کننده  به  آب سبک  از  که  جهان هستند 
می گیرند و سوخت این نوع راکتورها از نوع اکسید اورانیوم و با غنای حدود 

۴ درصد است.
تولید  برای  اتمی  انرژی  ماموریت سازمان  راستای  در  نیروگاه  این  احداث 
برق هسته ای از طریق احداث نیروگاه های اتمی بومی بوده و زمان تقریبی 
حداکثر  از  استفاده  با  که  است  شده  پیش بینی  سال   ۸ طرح  این  اجرای 
احداث  و  تجهیزات  تامین  طراحی،  حوزه های  در  کشور  داخلی  توانمندی 

نیروگاه های اتمی اجرا می شود و به بهره برداری می رسد.
برآورد مالی اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دالر است و از جمله مزایای 
احداث و بهره برداری از این پروژه می توان به تامین برق منطقه اشاره کرد.

کارون  اتمی  نیروگاه  احداث  عملیات  اجرای  به منظور  است  گفتنی 
و  نیروگاه  ثابت  مکانیکی  تجهیزات  ساخت  به  نسبت  داخلی  شرکت های 
همچنین طراحی و ساخت پمپ های خنک کننده مدار اول و ایمنی نیروگاه 

اقدام خواهند کرد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابوالحسن باقری سورکی طبق درخواست وارده به شماره 
استشهادیه  تسلیم  با   ۱۴۰۱  /  ۰7  /  ۱9 مورخ   ۱۱326
مصدق دفتر خانه اسناد رسمی شماره 36 رباط کریم با اعالم 
اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
به مساحت 8۱/39 هشتادو یک مترو سی و نه سانتیمتر به 
شماره پالک 73۰8 فرعی از ۱6۰ اصلی مفروز از 36۰۴ فرعی 
انباری قطعه 3 به  بانضمام ششدانگ یکباب  از اصلی مرقوم 
مساحت سه متر و بیست و سه سانتیمتر واقع در حوزه ثبتی 
رباط کریم ذیل دفتر الکترونیکی ۱3952۰3۰۱۰2۰۰۰28۴ 
به شماره سریال 3۱۰5۰9 سری ب 9۴بنام ابوالحسن باقری 
جابجایی  بعلت  که  است  تسلیم شده  و  و صادر  ثبت  سورکی 
مفقود گردیده است و طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در 
اجرای ماده ۱2۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار به مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره مراجعه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره 
ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در 

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

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
۱۴۰۱/۰8/2۱هیات  مورخ     ۱۴۰۱6۰3۰۱۰22۰۰۱886
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 میثم عزیزی کاکوندی فرزند 
علی محمد به شماره شناسنامه ۴2۰۰۴9۱958 صادره از دلفان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

9۴/3۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از 
قطعه ۴ تفکیکی از ۱27 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی حسن امینی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : ۱2 /9 /۱۴۰۱

تاریخ انتشار دومین آگهی: 27 / 9 / ۱۴۰۱

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 
۱۴۰۱/۰7/23هیات  مورخ     ۱۴۰۱6۰3۰۱۰22۰۰۱۴۱7
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 جالل شهرکن فرزند رستم به 
شماره شناسنامه 3۴3 صادره از شهریار نسبت به ششدانگ 
به مساحت 36/35 مترمربع  بنای احداثی  با  یک قطعه زمین 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی 
از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   ۱53 از 
مالکیت رسمی عباس میرزائی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 

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 
صورت  در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : ۱2 /9 /۱۴۰۱

تاریخ انتشار دومین آگهی: 27 / 9 / ۱۴۰۱

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 
۱۴۰۱/۰7/23هیات  مورخ     ۱۴۰۱6۰3۰۱۰22۰۰۱۴۱6
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 جالل شهرکن فرزند رستم به 
شماره شناسنامه 3۴3 صادره از شهریار نسبت به ششدانگ 
به مساحت 33/97 مترمربع  بنای احداثی  با  یک قطعه زمین 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی 
از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   ۱53 از 
مالکیت رسمی عباس میرزائی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
صورت  در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار اولین آگهی  : ۱2 /9 /۱۴۰۱
تاریخ انتشار دومین آگهی: 27 / 9 / ۱۴۰۱

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 
۱۴۰۱/۰8/2۴هیات  مورخ     ۱۴۰۱6۰3۰۱۰22۰۰۱9۴9
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 محمود ارادتی کجاباد فرزند 
به  نسبت  تهران  از  شناسنامه 7868 صادره  شماره  به  اژدر 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱33/8۰ 
از  مفروز  فرعی  یک  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
قطعه - تفکیکی از ۱53 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی منوچهر محامدی محرز گردیده لذا 
روز  فاصله ۱5  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
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 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور 
سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : ۱2 /9 /۱۴۰۱

تاریخ انتشار دومین آگهی: 27 / 9 / ۱۴۰۱

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

دیدار  در  بانک  مدیرعامل  شیری  بهزاد    
فرماندهان  و  بسیج  فرمانده  با  صمیمی 
پایگاه های مناطق تهران، رده های استانی و 
بسیجیان پست بانک ایران که به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد، با اشاره 
یک  ایران  بانک  پست  در  بسیج  اینکه  به 
تفکر  یک  بلکه  نیست  دیوانساالر  سازمان 
جامعه  به  خدمت  اراده  پیاده سازی،  برای 
در  محرومان  و  مردم  به  رسانی  خدمت  و 

کشور است، گفت: این تفکر محدود به زمان 
و مکان نیست، بلکه اصالت تفکر از ابتدا تا 
انتها صادق است و هر قدمی که همکاران ما 
در بانک بر می دارند، گام یک بسیجی برای 

خدمت به محرومان جامعه است.
پست  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
بانک ایران، شیری در این جلسه، با اشاره به 
اینکه بسیج یک نهاد مردمی و انقالبی است 
و با دیدگاه همه مجاهدت های خود را تفسیر 

کرده است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری 
در گام دوم انقالب، بخش ویژه ای را به حوزه 
اقتصاد اختصاص داده اند و مسئولیت اصلی 

انجام آن بانک ها هستند.
بر  اینکه  بر  تاکید  با  بانک  مدیرعامل 
باید  انقالب،  دوم  گام  در  رهبر،  نظر  طبق 
درونگرایی اقتصادی داشته باشیم، ادامه داد: 
تفسیر این جمله یعنی ما باید از همه منابع 
و ظرفیت های خود به صورت کامل استفاده 

کنیم.شیری با اشاره به اینکه در برونگرایی 
اقتصادی مجموعه بانک باید زمینه صادرات 
به  و  فراهم  را  دیگر  به کشورهای  تولیدات 
بعدی  زنجیره های  تا  کند  کمک  آوری  ارز 
امسال  کرد:  تصریح  بگیرد،  شکل  اقتصاد 
نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین  به 
نامگذاری شده است و تشکیل کارگروه های 
با  استان ها  در  اشتغال  و  تولید  از  حمایت 

تفکر بسیجی شکل گرفته است.

بهزاد شیری : هر قدمی که همکاران بانک بر می دارند، گام یک 
بسیجی برای خدمت به محرومان جامعه است
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اجتماعی
خبر

 امام جمعه رباط کریم: 
ناقضان حقوق بشر به دنبال تحمیل 

سلطه خود به کشورهای مستقل هستند

  امام جمعه  رباط کریم گفت: ناقضان حقوق بشر 
غربی با سم پاشی دروغین رسانه ها می خواهند با 
ابزار حقوق بشر سلطه خود را به  کشورهای مستقل 

تحمیل کنند.
به گزارش اتفاق روز، حجت االسالم محمد ترابی 
کریم  رباط  هفته  این  نماز جمعه  های  در خطبه 
ناقضان  بزرگترین  خود  غربی ها  اینکه  به  اشاره  با 
حقوق بشرند، اظهار داشت:حقوق بشر را به ابزاری 
نمی  که  هایی  کشور  دادن  قرار  فشار  تحت  برای 

خواهند تحت سلطه آنها باشند تبدیل کرده اند.
دانشجویی  جنبش  خصوصیات  از  داد:  ادامه  وی 
خواهی،  عدالت  ستیزی،  استکبار  استقالل طلبی، 

آرمان خواهی و بصیرت است.
خطیب جمعه رباط کریم خاطرنشان کرد: جنبش 
در  شهید  دانشجویان  در  یافته  تجلی  دانشجویی 
هویزه است، دانشجویانی که جنگ را اراده کردند 
مثل شهید همت، باکری، زین الدین ها و در ادامه 
حماسه آنها دانشجویان شهید مدافع حرم، مدافع 
سالمت و امنیت از ثمرات این شجره مبارک است.

امام جمعه رباط کریم گفت:جنبش دانشجویی در 
عرصه علم و فناوری و تولید علم بومی پرچم مبارزه 

با آمریکا را برافراشته است
جام  روزها  این  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  ترابی 
با  همبستگی  اعالم  صحنه  به  فوتبال  جهانی 
فلسطین و نفرت و انزجار از صهیونیست ها تبدیل 

شده است
عزیز اهلل نظری 

به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت 
الکترونیکی  تمام  آینده  سال  مدارس  نام 

می شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  هاشمی  سیدمجتبی 
مهر؛ با بیان اینکه از سال آینده شاهد ثبت نام 
اظهارداشت:  هستیم،  مدارس  در  الکترونیکی 
تا  انجام زیرساخت های الزم هستیم  در حال 
سال آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکی 

در مدار صورت می گیرد.
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
ذینفعان  مدارس  در  دانش آموزان  ثبت نام 
هم  و  آموزان  دانش  اولیای  هم  دارد.  زیادی 
فرهنگیان در حوزه برنامه ریزی برای ثبت نام 
تأثیر گذار هستند. با توجه به تعطیلی مدارس 
به  سال  دو  که  کرونا  ویروس  شیوع  اثر  بر 
طول انجامید؛ امسال ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس با توجه به فرایندهایی که در پروژه مهر 
انجام شد به شکلی برنامه ریزی گردیده است 
به سمتی  را  نام  ثبت  فرآیندهای  بتوانیم  که 
یا  مشکل  اولیا  نام،  ثبت  در  که  ببریم  پیش 

مسئله خاصی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه محدوده بندی ها برای سال 
آینده باز تعریف شده است؛ گفت: با توجه به 
در  نامتوازن  صورت  به  مدارس  توزیع  اینکه 
سطح جامعه رخ داده است؛ ما ناگزیر هستیم 
شیوه محدوده بندی ثبت نام مدارس را تغییر 
دهیم. بررسی هایی در موضوع محدوده بندی 

صورت گرفته است.
آینده  سال  برای  اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی 
نام  ثبت  سمت  به  که  کردیم  ریزی  برنامه 
ما  هدف  افزود:  برویم،  مدارس  الکترونیکی 

نام  ثبت  برای  مردم  مراجعه  که  است  این 
مردم  مراجعات  کنیم.  کمتر  را  مدارس  در 
بررسی  عالی  را در شورای  مدارک  اخذ  برای 
بیفتد و کمتر مردم در  اتفاق  می کنیم کمتر 
به  را  نام  ثبت  مدارس حاضر شوند. محدوده 
صورت الکترونیکی طوری طراحی کردیم که 
منطقه  یک  از  تکه جغرافیایی  یک  اساس  بر 
محدوده  می کنیم  تالش  بلکه  نباشد؛  خاص 
یک  شعاع  صورت  به  مدرسه  هر  نام  ثبت 
مدرسه اتفاق بیفتد که پذیرش دانش آموزان 
این  با  هم  مردم  رضایتمندی  و  بوده  بیشتر 

روش بیشتر خواهد شد.
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال 
در جریان فرآیند ثبت نام از ۸۶ هزار مدرسه 
به  نیاز  که  مواردی  گرفت.  صورت  بازرسی 
بازرسی  بازبینی و  مورد  اصالح داشت مجدداً 

قرار گرفت و در این راستا اقدامات ارزشمندی 
صورت گرفت.هاشمی با اشاره به نظارت مردمی 
در مراحل ثبت نام گفت: نظارت بر جریان ثبت 
نام امسال به گونه ای صورت گرفت که برای 
شرایطی  مردمی  نظارت  کمک  به  بار  اولین 
ایجاد شد که به صورت آزمایشی برای بیش از 
۲۰ درصد مدارس رمزینه یا کیو آر کد نصب 
می توانستند  محترم  کنندگان  مراجعه  و  شد 
نظرات خود را بر اساس آن رمزینه ها و در ۸ 
را  خود  مندی  رضایت  عدم  یا  رضایت  سوال 
اعالم کنند. اگر نتایج نظرسنجی ها قابل توجه 
بابت  پرورش  و  آموزش  وزارت  بازرسان  بود 
موارد ثبت شده به مدارس مورد نظر مراجعه 
می کردند تا مواردی که نیاز به اصالح داشت 

بررسی شود.
آموزش  وزارت  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
بازنگری  حال  در  امسال  افزود:  پرورش  و 

هستیم  نام  ثبت  فرآیندهای  دستورالعمل 
مردم  تا  کنیم  فراهم  شرایطی  که  امیدواریم 
نداشته  را  مدارس  در  ثبت نام  دغدغه  خیلی 
الزم  زیرساخت های  انجام  حال  در  باشند. 
هستیم تا سال آینده ثبت نام به صورت تمام 
مسئله  می گیرد.  مدار صورت  در  الکترونیکی 
بیشتر ما در پایه های ورودی اول ابتدایی است 
که نیازمند حضور دانش آموزان در پایگاه های 
این  کارشناسی  در حال  سنجش هستیم که 
موضوع هستیم. در ورودی پایه هفتم مسئله 
بندی  محدوده  مسئله  تنها  و  نداریم  خاصی 
بخش  در  و  شود  مدیریت  باید  که  هاست 
به  که  است  دهم  سال  ورودی های  سوم 
موضوع هدایت تحصیلی گره خورده است. کار 
کارشناسی برای ثبت نام این سه پایه در حال 
انجام است تا ثبت نام مدارس برای سال آینده 

به صورت تمام الکترونیکی انجام شود.

ثبت نام مدارس سال آینده کامل 
الکترونیکی می شود

وزیر  از  قضاییه  قوه  اول  معاون   
حقوقی  معاون  و  دادگستری 
قوه قضاییه خواست با قید فوریت، 
پایان سال جاری یک  تا  حداکثر 
داشتن  عزیز  با  رابطه  در  الیحه 
قضات تنظیم کنند؛ تا این الیحه 
با تشریفات قانونی از سوی دولت 

به مجلس ارسال شود.
به نقل  از معاونت اول قوه قضاییه، 
حجت االسالم و المسلمین محمد 
مصدق در مراسم تکریم و معارفه 
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات 
که  قضات  انتظامی  دادستان  و 
صبح امروز محل کاخ دادگستری 
اهیمت جایگاه  درباره  برگزار شد 
انتظامی  دادسرای  افزود:  قضات 
انتظامی  عالی  دادگاه  و  قضات 
وظیفه   ذاتی،  طور  به  قضات 
برعهده  را  قضایی  نهاد  از  صیانت 
از  را  لغزش  زمینه های  تا  دارند 
زحمت  قضات  از  و  ببرند  بین 
کش صیانت کنند و در عین حال 
قضات شریف و شایسته را در برابر 
کارهای مهمی که انجام می دهند، 

تشویق شوند.
وی با اشاره به متن حکم انتساب 
مقام  سوی  از  قوه قضاییه  رئیس 
معظم رهبری، گفت: رهبر معظم 
رئیس  انتساب  حکم  در  انقالب 
قوه قضاییه نسبت به عزیز داشتن 

قاضی تأکید فرمودند.
معاون اول قوه  قضاییه اضافه کرد: 
تأکید رهبری درباره عزیز داشتن 
حلقه  یک  امروز  باید  را  قاضی 
از  بیش  گذشت  از  بعد  مفقوده 
۴۰ سال از عمر این نظام دانست؛ 
اقتضای  فقط  نه  که  حلقه ای 
قدرشناسی  برای  اسالمی  اخالق 
بلکه  است  خدمت  صاحبان  از 
کارگشا  بسیار  مدیریتی  تدبیر 
بهبود شاخص های دادرسی  برای 

منصفانه، عدالت محور و بر مبنای 
عدالت علوی است.

می شود  مگر  داد:  ادامه  مصدق 
و  کرامت  و  زد  عدالت  از  دم 
را  قضایی  جهاد  کارگزاران  عزت 
نادیده انگاشت زیرا امیرالمومنین 
خود  معروف  عهدنامه  در 
نهاد  این  به  نسبت  سفارش هایی 

مهم دارند.
وی با اشاره به سوابق این موضوع 
مسئوالن  ما  آیا  کرد:  اضافه 
و  دولت  کارگزاران  قضاییه،  قوه 
نمایندگان مجلس بعد از گذشت 
بیش از ۴۰ سال از انقالب نسبت 
کرده ایم؟  کاری  مهم  این  به 
از  بعد  قوانین  همه  بررسی  با 
 ۲ کلی  طور  به  انقالب  پیروزی 
به  نسبت  که  دارد  وجود  مقرره 
اشاره  قاضی  عزِت  ابعاِد  برخی 

کرده است.
معاون اول قوه  قضاییه ادامه داد: 
 ۱۷۱ و   ۱۶۴ مواد  رابطه  این  در 
است  توجه  شایان  اساسی  قانون 

همچنین مصوبه مجمع تشخیص 
نظام که در سال ۸۴ و  مصلحت 
به منظور سیاست های کلی نظام 
برای حفظ شأن و استقالل قضات 
تصویب شد که یک بند آن درباره 

شأن قاضی است.
به  پایبندی  کرد:  تأکید  مصدق 
روایت  و  رهبری  رهنمودهای 
اساسی  قانون  یعنی  دو سند  این 
می کرد  اقتضا  مجمع  مصوبه  و 
سال   ۴۰ طول  در  کم  دست  که 
قانون   ۲ یا  یک  حداقل  گذشته 
مورد  موضوع  همین  محوریت  با 
بحث تصویب شود که نشده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: 
و  تقدیر  شایسته  قضات  واقع  به 
تکریم هستند؛ چون اوج فداکاری 
را  عدالت  اجرای  راستای  در  آنها 
زندگیشان  لحظه های  لحظه   در 

می توان دید.
امروز  که  دید  باید  گفت:  وی 
ما در کردستان، سیستان  قضات 
و بلوچستان و برخی استان های 

در  دارند؟  وضعیتی  چه  دیگر 
بودیم  شاهد  اخیر  ناآرامی های 
صورت  به  قضات  از  تعدادی  که 

شبانه روزی کار می کردند.
تکریم  باید  را  قضات  افزود:  وی 
وجود  با  اینکه  برای  هم  آن  کرد 
محدودیت های زندگی اجتماعی و 
به صورت شبانه روزی، با وضعیت 
مناسب،  چندان  نه  معیشت 
این  همه  و  می کنند  خدمت 
سختی ها را به جان خریده و خود 

را وقف نظام اسالمی کرده است.
افراد  وقتی  اینکه  بیان  با  مصدق 
می شنوند  را  قاضی  کلمه  جامعه 
ذهنشان  به  مفهومی  چه  باید 
مهم  ذهنیت  آن  شود،  متبادر 
رسانه  وقتی  امروز  گفت:  است، 
می  مطرح  را  قاضی  عنوان  ملی 
اذهان  به  را  مفهومی  چه  کند، 
برای جامعه  این  متبادر می کند؟ 
است  این  ما  وظیفه  و  است  مهم 
که کاری کنیم این تصویر هر روز 

بهبود یابد.

تدوین الیحه تکریم شأن و جایگاه قضات ضروری است

گفت:  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
هرچه  تکمیل  با  داریم  تالش 
در  علی)ع(  امام  بیمارستان  سریع تر 
مجرب،  درمان  کادر  استقرار  و  نجف 
زائران  درمانی  مشکالت  گره گشای 
کولیوند،  پیرحسین  باشیم.  عراق  در 
رئیس  الفیاض«  »فالح  با  دیدار  در 
افزود:  عراق،  الشعبی  الحشد  سازمان 
اربعین  راهپیمایی  در  عراق  و  ایران 
داشتند،  خوبی  همکاری  حسینی 
امنیت مراسم نیز به خوبی برقرار بود 
برنامه  مستمر،  جلسات  تشکیل  اما 
ریزی و پیگیری مجدانه برای خدمت 
رسانی به زائران اربعین در سال آینده 

از همین االن بسیار با اهمیت است.
هالل  جمعیت  هدف  داد:  ادامه  وی 
احمر این است که نواقص را برطرف 
در  بهتری  خدمات  سال  هر  تا  کند 
سوی  از  شود.  ارائه  زائران  به  اربعین 
دیگر تالش می شود تا در این عرصه از 

خدمات فدراسیون بین المللی صلیب 
سرخ و هالل احمر نیز استفاده کنیم 
تا یک مشارکت همه جانبه برای هر 
چه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین 
هالل  جمعیت  شود.رئیس  انجام 
احمر  هالل  جمعیت  گفت:  احمر 
زائران  به  رسانی  خدمت  بر  عالوه 
ایرانی در خدمت زائران عراقی بوده 
و بسیاری از آنها را نیز درمان کرده 
است. مسئله بهداشت و درمان امری 
اساس  همین  بر  و  است  ضروری 
نجف  در  )ع(  علی  امام  بیمارستان 
تالش  است.  شده  ساخته  اشرف 
چه  هر  بیمارستان  این  تا  می شود 
و  مردم  به  و  شده  تکمیل  سریع تر 

زائران خدمت رسانی کند.
وی افزود: هالل احمر در تالش است 
امام علی  بیمارستان  اندازی  راه  با  تا 
)ع( متخصصین و کادر درمان مجرب 
زائران  به  رسانی  خدمت  برای  را 

گره  ما  هدف  کند.  مستقر  محل  در 
در  باید  و  است  مردم  کار  از  گشایی 
این مسیر موانع برطرف شود.کولیوند 
میان  باید  افزایی  هم  کرد:  تصریح 
تمامی  تا  شود  بیشتر  عراق  و  ایران 
چه  هر  نجف  بیمارستان  بخش های 

هالل احمر  شود.  راه اندازی  سریع تر 
و  امداد  زمینه های  در  تا  است  آماده 
نجات و علمی و آموزشی نیز با عراق 
همکاری داشته و تجربیات خود را در 

اختیار همکاران عراق قرار دهد.

تالش می کنیم گره گشای مشکالت درمانی 
زائران در عراق باشیم

خبر

خزعلی: بسیاری از آسیب های اعتیاد 
متوجه زنان است

 معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه زنان در 
مسیر اعتیاد ابزار می شوند، گفت: بسیاری از آسیب هایی که از مساله 
آنان  اعتیاد در جامعه رواج پیدا می کند متوجه زنان و خانواده های 

است.
با  مبارزه  ستاد  میان  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  خزعلی   انسیه 
موادمخدر و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در محل 
مجتمع شقایق این ستاد افزود: در بازدید از زندان ها متوجه شدم که 
تعداد زیادی از بانوان به دلیل قاچاق مواد مخدر گرفتار زندان هستند 
البته برخی از بانوان نیز به خواسته همسر یا پدر خود مجبور به این 
اقدامات شده اند.وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین آسیب های مربوط 
به زنان، ابزار شدن در مسیر اعتیاد است و دیگر موضوع مهم از هم 
به  نیز  اگرچه مساله طالق  به شمار می رود؛  آنها  پاشیدگی خانواده 

عنوان یکی از عوامل مهم اعتیاد است.
انواع  ترمیم  و  درمان  بهبود،  مساله  در  معتقدیم  داد:  ادامه  خزعلی 
آسیب های اجتماعی از جمله مساله اعتیاد باید بانوان را در خط مقدم 
مشاهده کرد؛ هرچند بانوان در خط مقدم مبارزه با اعتیاد قرار ندارند 
اما به عنوان پشتیبان و حمایت گر نقش مهم و محوری را عهده دار 
امور زنان و خانواده  به همین دلیل معاونت  هستند.وی اضافه کرد: 
پررنگ  نقش  فراوان خود  تالش های  و  اقدامات  با  ریاست جمهوری 

بانوان را در مساله اعتیاد در قانون برنامه هفتم توسعه دیده است.
خزعلی اظهارداشت: وزارت بهداشت با عهده دار بودن بخش درمان و 
سازمان بهزیستی نقش جدی در موضوع بازپروری معتادان دارند اما 
خانواده ها و بانوان به عنوان اعضای ثابت در امر پیشگیری، درمان و 

ترمیم آسیب اجتماعی به ویژه اعتیاد هستند.
وی ادامه داد: خانواده همپای معتاد است و از آنجا که بخشی از اعتیاد 
در حال زنانه شدن است و گستردگی این مساله در بخش  زنان نمود 

پیدا کرده ممکن است سن اعتیاد را پایین آورد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه این مسائل 
زنگ خطر و هشدار محسوب می شود، اظهار داشت: حتی این مساله 

هزینه و برنامه بیشتری را برای خانواده ها طلب می کند.
در  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  است:  معتقد  وی 
ستاد  همکاری  با  که  است  ظرفیت هایی  دارای  پیشگیری  مساله 
مبارزه با مواد مخدر و براساس تفاهم نامه همکاری امیدواریم بتوانیم 
این اقدامات را سرعت بخشیم.وی به اجرای طرح کسب و کار پایدار 
خانواده از سال گذشته در معاونت زنان ریاست جمهوری اشاره کرد و 
گفت: بخش عمده ای از این طرح مرتبط با زنان بدسرپرست و آموزش 
به آنها تحت نظر کارآفرینان است و تامین پایداری این طرح ها تا چهار 

سال به عهده کارفرمایان است.
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راه اندازی ۸۰ مرکز ویژه اختالالت یادگیری
با  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
بیان اینکه در راستای توسعه عدالت تربیتی، ۸۰ 
مرکز ویژه یادگیری را در همین چندماه اخیر 
تمام  که  کردیم  ابالغ  استان ها  به  و  راه اندازی 
مناطق آموزشی کشور که فاقد این مرکز هستند 
باید حداقل یک مرکز تخصصی دایر کنند گفت: 
این مراکز باید هم خدمات ارائه دهند و هم کار 

سنجش سالمت نوآموزان را پیگیری کنند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  حسینی  طریفی  حمید 
درباره روند ساخت وساز فضاهای آموزشِی ویژه 
مختلف  نقاط  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان 
کشور توضیح داد و در این باره اظهار کرد: چندی 
اوتیسم  مدارس  ساخت  در  مشکالتی  پیش 
دارند،  اوتیسم  مدرسه  استان ها  برخی  داشتیم؛ 
ویژه  امر  ابتدای  از  که  استانداردی  فضای  اما 
که  نداشتیم  باشد  شده  ساخته  اوتیسمی ها 
فضا  بهسازی  برای  الزم  پیگیری های  حال  در 

هستیم.
اوتیسم  مدرسه  هم  استان  هفت  افزود:  وی 
تامین  مدرسه  برای ساخت  زمین  که  نداشتند 
و بخشی از کار شروع شده است. هنوز مدرسه 
این  در  اوتیسم  آموزان  دانش  برای  تخصصی 

استان ها نداریم و دانش آموزان 
ما در مدارس عادی استثنایی و 
یا کالس های ضمیمه مدارس 

معمولی تحصیل می کنند.
و  آموزش  سازمان  رئیس 
به  اشاره  با  استثنایی  پرورش 
خیرین  خوب  اقبال  با  اینکه 
از  بسیاری  اخیر،  در سال های 
فضاهای  به  مربوط  مشکالت 
آموزشی استثنایی مرتفع شده 
است گفت: اما ارتقای کیفیت 
مذکور  فضاهای  استاندارد  و 

بسیار مهم است. تجهیزات نیز باید به روزرسانی 
شوند.

طریفی ادامه داد: از هفته دولت به این سو، بالغ 
بر ۱۱ مدرسه و مرکز استثنایی همانند مراکز 
در  همچنین  شده اند.  راه اندازی  یادگیری  ویژه 
ویژه  مرکز   ۸۰ تربیتی،  عدالت  توسعه  راستای 
یادگیری را در همین چندماه اخیر راه اندازی و 
به استان ها ابالغ کردیم که تمام مناطق آموزشی 
کشور که فاقد این مرکز هستند باید حداقل یک 
مرکز تخصصی دایر کنند تا هم بتوانند خدمات 

ارائه دهند و هم کار سنجش سالمت نوآموزان را 
پیگیری کنند و امور درمانی مداخله ای را انجام 

دهند.
وی اضافه کرد: گروه های جدیدی چون کودکان 
دارای نقص توجه هم به جامعه هدف سازمان 
شده اند  افزوده  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
آنها  به  باید  یادگیری  که مراکز ویژه اختالالت 
خدمت ارائه کنند. در مجموع فضاهای جدیدی 
کلنگ زنی شده یا برای ساخت آنها برنامه ریزی 
شده است و به طور کلی کار با یک روند روتین 

و قابل قبولی پیش می رود.
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اخبار

انهدام باند قاچاق مواد مخدر 
در مالرد

فرمانده انتظامی شهرستان مالرد از انهدام باند 3 نفره 
در  تریاک  کیلوگرم   120 کشف  و  موادمخدر  توزیع 

عملیات مشترک با پلیس استان کردستان خبر داد.
اظهار  خبر،  این  اعالم  با  خدایی"  "منصور  سرهنگ   
داشت: در پي اخبار رسیده از منابع خبري و اقدامات فني 
و اطالعاتي پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان 
مبني بر فروش عمده موادمخدر در روستای "لم آباد" 
شهرستان "مالرد" بررسی موضوع در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از حصول اطمینان و با هماهنگی 
قضائي در قالب 4 تیم عملیاتی متشکل از پلیس مبارزه با 
موادمخدر غرب استان تهران و پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فراجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان به 

مخفیگاه قاچاقچیان موادمخدر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مالرد تصریح کرد: ماموران 
در بازرسی از منزل متهمان موفق شدند 120 کیلوگرم 

موادمخدر از نوع تریاک را کشف کنند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این عملیات پلیس 
توقیف شد، خاطرنشان کرد: 3  نیز  دو دستگاه خودرو 
متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
استمرار  و  تداوم  بر  تاکید  با  پایان  در  سرهنگ خدایی 
مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان 
موادمخدر از عموم شهروندان خواست، در صورت اطالع 
از هر گونه فعالیتي در این راستا، مراتب را به مرکز فوریت 

هاي پلیسي 110 اعالم کنند.
خبرنگار : ناهید کریمی

برگ های زرد پاییزی زیر پای 
شهروندان در بوستان های شمیران

بوستان های شمیران 
گذرهای  میزبان 
رنگارنگ پاییز شدند 
با  شهروندان  تا 
پاگذاشتن روی برگ 
خشک  و  زرد  های 
نوای  با  درختان 
دلنشین خش خش 
این برگ ها زیر پای 
و هوای  انسان، حال 
رنگ  هزار  این فصل 

را بیشتر درک کنند.
جامعه شناسان شهر را موجودی زنده و پویا می دانند 
که این موجود هم با تغییر فصول تغییر رنگ داده و این 

تغییرات روح انسان را درگیر می کند.
به  پاییز  از  فارسی  ادبیات  و  متون  در  دیگر  سوی  از 
عنوان پادشاه فصل ها یاد می شود و خزان به دلیل 
بین  خاصی  جایگاه  همواره  خود  خاص  های  ویژگی 

مردم دارد.
زرد،  های  رنگ  تماشای  زیرپا،  درختان  خش  خش 
روی  که  درختان  های  برگ  ای  قهوه  و  قرمز  سبز، 
زمین ریخته یا خشکیده بر روی شاخه ها، غروب های 
را  بادی مالیم که صورت  و  زودهنگام و کوتاهی روز 
نوازش می دهد؛ همه و همه پاییز را خاص ترین فصل 

از سال کرده است.
ایجاد این فضا که مطلوب دل بسیاری از مردم است حاال 
با شدت و حدت خاصی در بوستان های جمشیدیه، 
باغ آسیاب سوهانک توسط  نیاوران، قیطریه و کوچه 
شهرداری منطقه یک شهرداری تهران ایجاد و دنبال 

شده و حال و هوای خاصی به این نقاط داده است.
کرده  سعی  رنگارنگ"  پاییز  "گذر  نام  با  رویداد  این 
حضور  زمینه  پیش  از  بیش  مناسب،  فضاسازی  با  تا 
شهروندان در شهر و بهره مندی آنها از از زیبایی های 

این فصل را فراهم کند.
در این باره سلیمه رودکی معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری این منطقه گفته است: این طرح در روزهای 
پایانی فصل پاییز طراحی شد تا بتواند با فرش برگ 
های پاییزی در معابر، نشاط، همدلی و شادابی را در 
حس  ایجاد  رویکرد  با  گردشگران  و  شهروندان  بین 
ها،  خانواده  فراغت  اوقات  ترویج  و  شناختی  زیبایی 
افزایش دهد.او خاطرنشان می کند: این گذر با همراهی 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست، نواحی و اداره 
فرهنگی از ۷ لغایت 30 آذر ماه در چهار نقطه منطقه 
شامل بوستان های جمشیدیه، نیاوران، قیطریه و کوچه 

باغ آسیاب سوهانک در حال برگزاری است..
و  دانند  می  زنده  موجودی  را  شهر  شناسان  جامعه 
همواره توصیه می کنند که با خالقیت، رنگ آمیزی 
و زیباسازی شهر باید فضاهایی برای زنده تر و جاری 
کردن زندگی فراهم کرد. یکی از مفاهیم شهری که در 
ایران کمتر به آن توجه شده، حس تعلق به شهر است؛ 
این حس را می توان با انجام کارهای کوچک فرهنگی، 
زیباسازی و با هزینه کم، ترغیب و تهییج کرد. قطعا 
مدیریت شهری می تواند با اندکی خالقیت و ایجاد این 
گونه طرح های کم هزینه، عالوه بر زیبایی شهر و پر 
کردن اوقات فراغت برای همه اقشار جامعه، حس تعلق 

خاطر به شهر را بین شهروندان افزایش دهد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
گفت: با همکاری سازمان نوسازی شهرداری 
تهران در آینده نزدیک پروژه ساخت مسکن 
آغاز  مقدس  آستان  موقوفه  زمین های  در 
خواهد شد که این امر خود کمک رسان طرح 
دولت برای تولید انبوه مسکن در سطح کشور 

است.
معارفه  و  تکریم  روز،آیین  اتفاق  گزارش  به 
عنوان  به  سلیمی  عباس  آقای  القرآن  خادم 
و  مستغالت  و  موقوفات  وری  بهره  معاون 
عرفاتی  المسلمین محسن  و  االسالم  حجت 
فرهنگی  و  علمی  امور  سرپرست  عنوان  به 
روز  عبدالعظیم)ع(  حضرت  مقدس  آستان 

شنبه برگزار شد.
و  خادمین  حضور  با  که  مراسم  این  در 
مدیران این آستان مقدس برگزار شد، حجت 
االسالم و المسلمین سید علی قاضی عسکر 
از خدمات مرحوم  تقدیر  در سخنانی ضمن 
آیت اهلل ری شهری تصریح کرد: آستان های 
دارای  اسالمی  ایران  متبرکه  بقاع  و  مقدس 

حجم کار گسترده ای هستند و ارائه خدمات 
به زائرین در اکثر اوقات به صورت شبانه روزی 
است لذا همه همکاران الزم است در شرایط 
کنونی تالش خود را مضاعف کنند تا بتوانیم 
ان شاء اهلل بهترین خدمات را به زائرین ارائه 

نماییم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع بهره وری در 
نشان  خاطر  مقدس  آستان  موقوفات  حوزه 
آستان  اداری  ساختار  بازنگری  در  ساخت: 
مقدس با توجه به منابع مالی موجود، تصمیم 
بر این شد با تشکیل معاونت مستقلی تحت 
عنوان بهره وری موقوفات و مستغالت، بتوانیم 
فراهم  آستان  نیازهای  رفع  برای  را  زمینه 

نموده و پاسخگوی آن ها باشیم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
آقای  های  تالش  و  اقدامات  از  تشکر  ضمن 
جواد علی اکبریان در مسیر توسعه موقوفات 
تصریح  گذشته  سالیان  در  مطهر  حرم  این 
کرد: در ادامه این مسیر تصمیم بر این شد 
عباس  آقای  سوابق  و  تخصص  به  توجه  با 

دار  ایشان عهده  سلیمی در حوزه موقوفات، 
این معاونت شوند.

روی  پیش  اهداف  برخی  به  اشاره  با  وی 
معاونت بهره وری موقوفات، حفظ و حراست 
ترین  اصلی  از  یکی  را  آستان  موقوفات  از 
و  کرده  عنوان  مجموعه  این  های  رسالت 
ابراز داشت: با امضای تفاهم نامه همکاری با 
سازمان های مرتبط، قرار بر این شد تا نقشه 
های هوایی تمام امالک آستان مقدس به این 
آستان ارائه و وضعیت این موقوفات به صورت 
دقیق مشخص گردد و همچنین درصدد آن 
شناسنامه  موقوفه  ملک  هر  برای  تا  هستیم 
کاملی تهیه نماییم تا از هر گونه تعرض مصون 
مانده و زمینه برای بهره وری هرچه بهتر از آن 

ها فراهم شود.
نوسازی  سازمان  همکاری  با  افزود:  وی 
پروژه  نزدیک  آینده  در  تهران  شهرداری 
آستان  موقوفه  زمین های  در  مسکن  ساخت 
مقدس آغاز خواهد شد که این امر خود کمک 
رسان طرح دولت برای تولید انبوه مسکن در 

سطح کشور است.
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر در 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
گستره  و  فرهنگی  و  علمی  معاونت  تشکیل 
فرهنگی،  این مجموعه در حوزه های  کاری 
تبلیغی، قرآنی و رسانه ای اظهار داشت: این 
معاونت دارای تنوع کاری بسیار زیادی است 
و به همین منظور تصمیم برآن شد که حجت 
االسالم و المسلمین عرفاتی با توجه به سوابق 
علمی، فرهنگی و رسانه ای که دارا هستند 
در این سمت، مسیر گذشته را با قوت ادامه 

دهند.
وی با تأکید بر دو اصل انضباط مالی و اداری 
در امور ابراز امیدواری کرد تا خادمین آستان 
مقدس در همه بخش ها در راستای خدمت 
خالصانه و ارائه خدمات مطلوب به زائرین از 

هیچ تالشی دریغ نکنند.

عباس  القرآن  خادم  مراسم  این  پایان  در 
سلیمی معاون بهره وری موقوفات و مستغالت 
و حجت االسالم و المسلمین محسن عرفاتی 
آستان  فرهنگی  و  علمی  امور  سرپرست 
مقدس، احکام خود را از تولیت آستان مقدس 

حضرت عبدالعظیم)ع( دریافت کردند.
دیدار رئیس سازمان بهره وری کشور با تولیت 

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(
بهره وری  رئیس سازمان  پیشوایی  میرسامان 
کشور با حجت االسالم و المسلمین سیدعلی 
تولیت آستان مقدس حضرت  قاضی عسکر، 

عبدالعظیم)ع( دیدار و گفتگو کرد.
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر در 
همه  در  بهره وری  داشت:  اظهار  دیدار  این 
کارها از امور مهم و قابل توجه بوده و همگان 
باید تالش کنند با استفاده از دانش و تخصص 
و کارایی نیروها بهره وری را افزایش داده به 

موفقیت های بیشتری دست پیدا کنند.
مجموعه  همفکری  و  همکاری  افزود:  وی 
و  تخصصی  علمی  مراکز  با  مقدس  آستان 
مراکز  اختراعات  و  و  ها  روش  از  استفاده 
مختلف   های  زمینه  در  دانشگاهی  و  علمی 
و همچنین استفاده از تخصص مراکز دانش 
بنیان در جهت ارتقاء سطح خدماتی، عمرانی 
و... این بارگاه ملکوتی یکی از مهمترین اهداف 

پیش روی ماست.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
های  همکاری  بر  تأکید  ضمن  پایان  در 
مشترک میان دو مجموعه، بر تقویت زمینه 
های همکاری ها راستای ارتقاء بهره وری از 
امیدواری  ابراز  مقدس  آستان  های  ظرفیت 

کرد.
در این دیدار آقای میرسامان پیشوایی رئیس 
سازمان بهره وری کشور، ضمن ارائه گزارشی 
در  سازمان،  این  های  فعالیت  و  ها  طرح  از 
خصوص همکاری در همه زمینه ها با آستان 

مقدس، اعالم آمادگی کرد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( :

ساخت مسکن در زمین های موقوفه آستان 
عبدالعظیم جهت کمک به دولت انجام می شود

اخبار

آماده باش کامل دستگاه های 
خدمات رسان دماوند در پی بارش ها

با   : کرد  اعالم  دماوند  شهرستان  در  بحران  مدیریت  ستاد 
توجه به بارش برف در شهرستان دماوند ، تمامی دستگاه های 
رسانی  در حال خدمت  و  کامل  باش  آماده  در  خدمات رسان 

هستند.
پیرو دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان و 
با توجه بارش برف در شهرستان دماوند ، تمامی دستگاه های 
راه، پلیس راهور، هالل احمر  خدمات رسان، راهداری، پلیس 
و شهرداری ها در آماده باش کامل و در حال خدمت رسانی 

هستند.
مبارک  منطقه  در  برف  بارش  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 
و  کلیه مسافران  از  منطقه مذکور  در  باد  و وزش شدید  آباد 
شهروندان خواهشمندیم از تردد غیر ضروری در منطقه مذکور 

جدا خودداری کنند
بر این اساس از شهروندان و مسافران عزیز خواستاریم که با 
توجه به بارش برف در حوزه استحفاظی شهرستان دماوند و 
لغزندگی معابر و جاده ها، از تردد غیر ضروری خودداری کرده 

و به اطالعیه های این ستاد توجه نمایند.
همچنین در صورت لزوم، برای تردد در محورهای کوهستانی 
از جمله محور هراز، حتما زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به 

همراه داشته باشند.
شهروندان می توانند هرگونه انسداد معابر شهری را از طریق 
برای  همچنین  و  دهند  اطالع  ها  شهرداری  به   13۷ سامانه 
تماس  با شماره 141  ای  جاده  وضعیت  از  اطالعات  دریافت 

حاصل نمایند.:
بارش شدید برف در محور هراز محدوده پیست اسکی آبعلی

با بارش شدید برف در محور هراز محدوده پیست آبعلی، عوامل 
راهداری رودهن در حال نمک پاشی جاده هستند.

مدارس مقطع ابتدایی امروز شهرستان دماوند غیرحضوری شد
زهرا طاولی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: با 
توجه به بارش برف، کالس های آموزشی مقطع ابتدایی مداری 
شهرستان دماوند امروز 13 آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار 

می شود.
اولین برف شمیرانات

با بارش اولین برف زمستانی در شمیرانات تردد در جاده های 
شهرستان جریان دارد و پلیس و راهداری در راه ها حضور فعال 

دارند.

رییس جهاد کشاورزی کرمانشاه: خاک 
هم پایه آب باید مورد توجه مسووالن 

قرار گیرد

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به 
اهمیت باالی خاک به ویژه در حوزه کشاورزی گفت: انتظار 
داریم سیاست گذاران و مسووالن، موضوع خاک را هم پایه 

با بخش آب در مدیریت آب و خاک مورد توجه قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ » علی چاله چاله« روز یکشنبه در 
کشاورزی  سازمان  سرسرای  در  خاک  جهانی  روز  همایش 
استان کرمانشاه، حفظ خاک را نیازمند فرهنگ سازی دانست 
افزود: موضوع خاک موضوعی بسیار مهم و فراگیر است  و 
و نیازمند هماهنگی تمام ارکان سیاسی و هم افزایی تمام 

بخش ها است.
وی همچنین بر اهمیت توسعه فعالیت های ترویجی جهت 
حفظ منابع آب و خاک تاکید کرد و گفت: اهمیت بخش آب 
و خاک در عرصه های کشاورزی باید به خوبی تبیین و ترویج 

گردد تا این منابع حائز اهمیت برای آیندگان حفظ شود.
چاله چاله در ادامه با بیان اینکه یک و نیم درصد اراضی کشور 
در استان کرمانشاه قرار دارد، گفت: کرمانشاه با بیش از ۹40 
هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغات ؛ ۷00 هزار هکتار دیم، 
200 هزار هکتار اراضی آبی و بیش از 40 هزار هکتار باغ 

دارد.
میلیون  چهار  به  نزدک  ساالنه  داشت:  بیان  همچنین  وی 
این استان تولید  انواع محصوالت کشاورزی در  و ۸00 تن 
می شود و از این رو کرمانشاه یکی از قطب های کشاورزی 
کشور است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
اینکه استان کرمانشاه 1۶0 هزار کشاورز  بیان  با  همچنین 
فعال دارد، افزود: 2۹ درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی 
مشغول بکارند و به نوعی اقتصاد کرمانشاه متکی به کشاورزی 

است.
خداوند متعال پیش از خلق انسان خاک و زمین را بستری 

برای حیات بشر قرار داد
جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  سرپرست 
کشاورزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این همایش با بیان 
آیاتی از کالم اهلل مجید در خصوص اهمیت موضوع خاک 
گفت: خداوند متعال پیش از خلق انسان خاک و زمین را 
اساس موضوع  بر همین  داد  قرار  بشر  برای حیات  بستری 

حفظ منابع آب و خاک حائز اهمیت است.
ضرورت  بر  ادامه  در  کماسی«  »علی مراد  االسالم  حجت 
قرآن  در  و خاک که همواره  منابع آب  اتالف  از  جلوگیری 
مجید مورد تاکید قرار گرفته است تاکید کرد و افزود: حفظ و 
بقای موجودات روی کره زمین به حفظ آب و خاک بستگی 

دارد.

5استان ها

 رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس گفت: 
کار کردن با افراد دارای اتیسم مشکالت خاص 
توصیه می شود  ها  خانواده  به  و  دارد  را  خود 
برای نتیجه گیری بهتر از آموزش کودکان خود 
را در سن طالیی 2 تا پنج سال به مراکز طیف 

اتیسم بیاورند.
ابوالفضل کرمانی شنبه   ، اتفاق روز  به گزارش 
شهرستان  اتیسم  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در 
پردیس به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلوالن 
به خبرنگاران افزود: مرکز نگهداری افراد دارای 
اتیسم در پردیس تنها مرکز از شرق استان در 

محدوده جاجرود تا فیروز کوه است.
دلیل  به  مرکز  این  مسئوالن  داد:  ادامه  وی 
استیجاری بودن ملک و محدودیت جا مشکالت 
زیادی برای نگهداری از افراد دارای اتیسم دارند 

و نمی توانند افراد متقاضی را پذیرش کنند.
کرمانی با بیان اینکه در این مرکز ۶0 کودک و 
نوجوان نگهداری می شوند، توضیح داد: فرهنگ 
سازی برای معاینه به موقع کودکانی که دارای 
تا  است  ضروری  هستند  اتیسم  های  نشانه 
خانواده ها بدون انکار بیماری فرزند خود را برای 

آموزش به مراکز طیف اتیسم بیاورند.
وی ضمن قدردانی از شرکت عمران و فرمانداری 
قطعه  گذشته  سال  داشت:  اظهار  شهرستان، 
واگذار  مرکز  این  به  درمانی  کاربری  با  زمینی 
شد که متاسفانه زمین با کاربری درمانی هزینه 
در  مرتبط  مسئوالن  از  و  دارد  باالیی  بسیار 
زمین  این  به  نگاه  که  داریم  انتظار  و  خواست 

تجاری نباشد.
ادامه  اداره بهزیستی شهرستان پردیس  رئیس 

داد: در نظر گرفتن زمان تنفس برای پرداخت 
اقساط زمین واگذار شده راهگشا است تا بتوانیم 
با  شده  گرفته  نظر  در  تنفس  مدت  طی  در 
کمک خیرین بتوانیم برای تامین هزینه خرید 

و ساخت اقدام کنیم.
و  کودکان  از  یک  هر  یارانه  گفت:  کرمانی 
نوجوانان تحت پوشش در مرکز تنها یک میلیون 
و ۵00 هزار تومان است که رقم ناچیزی برای 

رسیدگی به امور افراد تحت پوشش است.
و  خیران  با کمک  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
یک  شده  واگذار  زمین  در  بتوانند  مسئوالن 
مرکز نگهداری طیف اتیسم، یک مرکز آموزش 
و رسیدگی به معلوالن جسمی و حرکتی و یک 
برای  اتیسم  طیف  افراد  برای  موقت  اقامتگاه 
نگهداری کوتاه مدت کودکانی که والدین آنها به 

سفر و یا مراسم مختلف می روند ساخته شود.
والدین فرزندان خود را در سن طالیی به مراکز 

طیف اتیسم بیاورند
به  پردیس  شهر  اتیسم  طیف  مرکز  مدیر 
و  کردن  دیر صحبت  والدین  گفت:  خبرنگاران 
دیر به راه افتادن کودک خود را انکار نکنند و با 
مشاهده هر نشانه ای فرزند خود را برای سنجش 

به مراکز نگهداری و آموزش اتیسم بیاورند.
محمد حسین گودرزی با بیان اینکه از هر ۶۸ 
نفر یک نفر دچار این اختالل است، توضیح داد: 
ما  کشور  در  اختالل  این  گذشته  سال   1۵ در 
شکل رسمی تری پیدا کرده، پیش از این تمام 
تشخیص ها به عنوان ناتوانی ذهنی مطرح می 

بومی سازی  ابزارهای موجود که  با  االن  و  شد 
شده تشخیص اختالل تا حدی راحت تر شده 
و بسیاری از ناتوانی های ذهنی تشخیص داده 

شده در طیف اتیسم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: عالئم این بیماری از 2 سالگی به 
بعد خود را نشان می دهد، بی توجهی کودک 
به صدا زدن نشانه ناشنوایی نیست و می تواند 
یکی از عالئم ابتالی کودک به اتیسم باشد، سن 
طالیی تشخیص و غربالگری از 2 تا ۵ سال است.

توضیح  پردیس  شهر  اتیسم  طیف  مرکز  مدیر 
داد: این بیماری با دارو خوب نمی شود و فرد 
در طیف باقی خواهد ماند، در این مراکز تالش 
می شود که وضعیت کودکان به بچه های عادی 

نزدیک تر بشود.
یکی  درمانی  وضعیت  به  اشاره  با  گودرزی 
از  یکی  داد:  توضیح  مرکز،  ساله   1۶ پسران  از 
والدین  نرفته وتوسط  به مدرسه  فرزندان مرکز 
خود با سواد شده و در حال حاضر فارسی را روان 
می خواند و انگلیسی را هم تا حدی خوب می 
خواند و به فیلم های مستند حیوانات عالقمند 
ادامه  دارد.وی  خوبی  عمومی  اطالعات  و  است 
داد: در حال حاضر 20 نفر در نوبت پذیرش مرکز 
هستند که به دلیل محدودیت جا امکان پذیرش 
نداریم و از مسئوالن درخواست و انتظار داریم تا 
به مشکالت این مرکز توجه ویژه داشته باشند تا 

بتوانیم افراد بیشتری را تحت پوشش بگیریم.
در حدود 300  با جمعیتی  پردیس  شهرستان 

هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

 رئیس بهزیستی پردیس:آموزش کودکان اتیسم 
در سن ۲ تا ۵ سال نتیجه بهتری دارد
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از راه اندازی پارک علم و   رییس دانشگاه رازی کرمانشاه 
نزدیک خبر داد  آینده  بیستون دانشگاه رازی در  فناوری 
و گفت: پس از پیگیری های مستمر، مجوز تاسیس اولین 
پارک علم و فناوری دانشگاه رازی توسط شورای گسترش 

آموزش عالی وزارت علوم صادر شد.
»محمدنبی احمدی« روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا؛ با 
اشاره به جایگاه دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان اولین و با 
سابقه ترین مجتمع آموزش عالی در غرب کشور، افزود: سال 
های زیادی است دانشگاه رازی برای تاسیس پارک علم و 

فناوری و تکمیل زنجیره اکوسیستم فناوری در تالش است 
جامعه  نیازهای  به  پاسخگویی  در  را  خود  مهم  نقش  که 

منطقه غرب ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات این دانشگاه در راستای 
و  مسئوالن  از حمایت  فناوری  و  علم  پارک  مجوز  کسب 
کرد  قدردانی  استان  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
پیگیری های  و  فراوان  مکاتبات  با  سرانجام  شد  یادآور  و 
مستمر رییس سابق دانشگاه و تالش های که در یکسال 
تاسیس  و  نشست  ثمر  به  مهم  این  گرفته،  صورت  اخیر 

پارک علم و فناوری بیستون دانشگاه رازی در جلسه مورخ 
عالی  آموزش  گسترش  شورای   1401 آبان   1۵ یکشنبه 
اشاره  با  همچنین  رسید.احمدی  تصویب  به  علوم  وزارت 
دانشگاه ها  توسعه  و  رشد  برای  فناوری  حوزه  اهمیت  به 
زمینه ساز  فناوری  و  علم  پارک  اندازی  راه  داشت:  اظهار 
با  و  شود  می  دانشگاه  در  فناوری  حوزه  به  بیشتر  توجه 
موجبات  دانشگاه  پژوهش های  کردن  تجاری  و  کاربردی 
حرکت دانشگاه رازی به سمت دانشگاه کارآفرین را فراهم 
می کند.رییس دانشگاه رازی در ادامه ابراز امیدواری کرد: 

پارک علم و فناوری بیستون دانشگاه بتواند ضمن ترویج 
فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه، با شناسایی نخبگان 
مستعد و جذب ایده های ناب و همچنین حمایت های مادی 
و معنوی، مقدمات الزم برای تبدیل آنها به واحد فناور و 
شرکت دانش بنیان را فراهم آورد.احمدی در پایان گفت: 
بزودی قسمت اداری پارک علم و فناوری بیستون راه اندازی 
از  فناوری  به حوزه  مربوط  امور  و  فعالیت ها  تمام  و  شده 
جمله شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور دانشگاه زیر 

مجموعه پارک قرار خواهند گرفت.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه: مجوز تاسیس پارک علم و فناوری بیستون 
دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد
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بهداد سلیمی: شانس های مدال در 
ترکیب هستند

گفت:  وزنه برداری  فدراسیون   رییسی  نایب  سرپرست 
همه کسانی که به قهرمانی جهان اعزام می شوند طبق 
گزارشی که کادر فنی داده است شانس کسب مدال را 

دارند.
وضعیت  مورد  در  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  سلیمی  بهداد 
 ۲۰۲۲ جهان  قهرمانی  مسابقات  به  اعزامی  وزنه برداران 
شرایط  جریان  در  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  کلمبیا 
آمادگی وزنه برداران بودیم، سعی کردیم که تیم را کیفی 
اعزام کنیم و در بخش مردان، اوزان المپیکی در اولویت 
بخش  در  باشند.  المپیک  سهمیه  و  مدال  کسب  برای 
بانوان نیز نفراتی که شانس کسب سهمیه دارند را اعزام 
می کنیم. آقای علی حسینی سرمربی تیم ملی چهارشنبه 
تصمیم  و  گذاشت  ملی  تیم  رکوردگیری  گذشته  هفته 
رکورد  از  بعد  جا  همان  هم  فنی  کمیته  جلسه  گرفتیم 
مدال  در  رکوردش  سلطانی  حسین  شود.  برگزار  گیری 
کمیته خط خورد  تایید  و  کادرفنی  نظر  با  نبود  جهانی 
و بقیه نفرات شانس مدال داشتند، در ترکیب تیم قرار 
اعزام می شوند طبق گزارشی  گرفتند. همه کسانی که 
که کادر فنی داده است شانس کسب مدال در قهرمانی 

جهان را دارند.
*هیچ چیزی در ورزش قابل پیش بینی نیست

فکر می کند کسب  این پرسش که  به  پاسخ  سلیمی در 
گفت:  باشد؟  پیش بینی  قابل  جهان  قهرمانی  در  مدال 
هیچ چیزی در ورزش قابل پیش بینی نیست ولی به هر 
حال ورزشکاران ماه ها است که در اردو هستند و شرایط 
آمادگی آنها نسبتا خوب است و امیدواریم نتیجه ای در 

خور نام ایران بگیرند.
*امیدوارم کیانوش مدال بگیرد

قهرمان المپیک لندن در مورد وضعیت کیانوش رستمی و 
بازگشت دوباره به مسابقات جهانی تصریح کرد: کیانوش 
گذشته  های  سال  به  نسبت  را  خود  تمرینات  رستمی 
جدی تر دنبال می کند. او در رکوردگیری توانست رقیبان 
خود را بگیرد و وزنه های نسبتا خوبی زد. امیدواریم در 
یکی، دو هفته باقی مانده تا قهرمانی جهان خودش را به 

شرایط ایده ال برساند و مدال کسب کند.
*برای کسب کرسی در آسیا رایزنی می کنیم

سلیمی در پاسخ به این پرسش که در حاشیه مسابقات 
قهرمانی جهان قرار است برای کسب کرسی در انتخابات 
حال  هر  به  گفت:  شود؟  رایزنی  نیز  آسیا  کنفدراسیون 
و   دارند  کشورها حضور  تمام  تقریبا  که  است  مسابقاتی 
انتخابات  با  نیز  آن  زمانی  فاصله  است.  مهمی  مسابقات 
کنفدراسیون آسیا کم است و تمام تالش خود را می کنیم 
در  خوبی  های  کرسی  و  کنیم  جلب  را  کشورها  اعتماد 

آسیا به دست آوریم.

وقت پاسخگویی کی روش است/ تیم ملی نیازمند 
تغییرات اساسی است

خبر

 تورج عنصری :  در تالش هستیم 
تا بازوی قدرتمند در مسیر تحول 

ورزش های رزمی باشیم

6

کیک  انجمن  مسئوالن  نشست  اولین  در  عنصری  تورج   
بوکسینگ دانشگاه پیام نور گفت: درصدد هستیم تا با تشکیل 
یک کادر اجرایی کارآمد، به عنوان یک بازوی قدرتمند در 
آفرینی  نقش  ایران  رزمی  تحول ورزش های  و  اعتالء  مسیر 

کنیم. 
انجمن  مدیران  تخصصی  نشست  اولین  ایرنا؛  گزارش  به 
کیک بوکسینگ دانشگاه پیام نور با حضور اساتید دانشگاه 
جمله:  از  بوکسینگ  کیک  ورزش  مطرح  پیشکسوتان  و 
طائف،  کمالزاده،  اسماعیلی،  معصومی،  لطفی،  سلیمانی، 
محبی،  افضل،  پوران  موسوی،  کوهی،  اکبرپور،  فرهنگیان، 
بکرانی،  دره،  خرم  نژاد،  دریوار  محمدی،  اله  عزت  هداوند، 
رئیسان و سروری در محل دفتر مرکزی این انجمن در تهران 
عالوه  مسئوالن حاضر  نشست  این  در جریان  تشکیل شد. 
نقاط قوت  اختیارات و همچنین  و  بررسی شرح وظایف  بر 
انجمن های دانشگاهی، در خصوص مشکالت و کمبودهای 
جامعه رزمی در حوزه های مختلف نظیر مسایل معیشتی 
مسیر  در  ورزشکاران  راه  بر سر  موجود  موانع  پیشکسوتان، 
پیشرفت در ورزش قهرمانی و عدم برخورداری از حمایت های 
مسئوالن، ناتوانی رزمی کاران آسیب دیده در تامین هزینه 
های گزاف درمانی، نیاز مبرم جامعه رزمی به شناخت مکمل 
های ورزشی و برپایی دوره های دانش افزایی، برگزاری دوره 
ها و اعطای احکام علمی معتبر داخلی و بین المللی به منظور 
ارتقاء سطح دانش فنی مربیان و هنرجویان و ... بحث و تبادل 

نظر شد.
در این نشست همچنین بر حمایت مسئولین تربیت بدنی 
دانشگاه ها از نمایندگان انجمن های تحت پوشش و همچنین 
همکاری و هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی با آنها تاکید 
شد.در بخشی از این جلسه تورج عنصری رئیس انجمن کیک 
بوکسینگ دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: ضروری است که 
مدیران ورزشی برای دستیابی به چشم انداز موفقیت و انجام 
خدمتی خالصانه فارغ از هرگونه تشریفات اداری، پای درد و 
دل اهالی ورزش نشسته تا مشکالت آنها را از نزدیک لمس 
و تمام توان خود را برای حل و فصل آنها به کار ببندند. در 
حقیقت سند چشم انداز و الگوی راهبردی خدمت هر مدیری 
در دست مردم است.وی تصریح کرد: انجمن کیک بوکسینگ 
دانشگاه پیام نور در مسیر تحقق اهداف خود نیازمند همراهی 
جامعه رزمی و همچنین برخورداری از حمایت مدیران ارشد 
دانشگاه است که امیدوارم با حضور پررنگ آنها شاهد تحقق 
اقدامات موثر این انجمن در مسیر تحول رشته های رزمی به 
خصوص کیک بوکسینگ و علمی کردن آنها در کشور باشیم.

عنصری در پایان یادآور شد: درصدد هستیم تا با تشکیل یک 
کادر اجرایی کارآمد و مجرب، در نقش یک بازوی توانمند 
یکدیگر  کمک  به  و  کرده  عمل  رزمی  فدراسیون های  برای 
زمینه را برای اعتالء و تحول هرچه بیشتر رشته های تحت 

پوشش آنها فراهم سازیم.

نتایج  به  توجه  با  گفت:  فوتبال  کارشناس 
ضعیفی که برابر آمریکا و انگلیس گرفتیم و از 
جام جهانی حذف شدیم، سرمربی تیم ملی باید 

در خصوص اتفاقاتی که افتاده، پاسخگو باشد.
غالمرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و 
در خصوص حذف تیم ملی از بیست و دومین 
دوره جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: متأسفانه در 
شبی که می توانستیم با یک تساوی به مرحله 
نداد و در یک  اتفاق رخ  این  بعد صعود کنیم 
بازی نسبتاً ضعیف مقابل آمریکا باخت را پذیرا 
باالیی  اهمیت  از  ما  برای  که  دیداری  شدیم. 
از  آمریکا  به  نسبت  ما  و شرایط  بود  برخوردار 
به سه  نیاز  آنها  بود.  بهتر  روانی  و  روحی  نظر 
برای  هم  امتیاز  یک  با  ما  اما  داشتند  امتیاز 
دوم  مرحله  به  فوتبالمان  تاریخ  در  بار  اولین 
جام جهانی صعود می کردیم. اما این اتفاق رخ 
نداد و نتوانستیم از این موقعیت به دست آمده، 

استفاده کنیم.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که 
علت اصلی حذف تیم ملی از جام جهانی و نتایج 
به  داشت:  اظهار  گرفت،  تیم  این  که  ضعیفی 
اعتقاد بنده، ترس عامل اصلی شکست و حذف ما 
شد. کارلوس کی روش برخالف گذشته تیمش 
را با احتیاط وارد زمین می کرد و این محتاطانه 
بازی کردن باعث شد در دو دیدار شکست را 
پذیرا شویم. در دیدار اول مقابل انگلستان بازی 
ضعیفی از خود به نمایش گذاشتیم، ترسیدیم و 
نتوانستیم به دنبال آنچه که بودیم برسیم. البته 
در دقایق پایانی شرایط ما کمی بهتر شد ولی 
دیگر دیر بود چون گل های زیادی خورده بودیم 

و جبران شدنی نبود.
فتح آبادی گفت: مقابل ولز خوب بودیم. البته 
قبولی  قابل  عملکرد  همیشه  برخالف  هم  ولز 
به  پایانی  دقایق  در  که  پیروزی  با  اما  نداشت 
دست آوردیم، توانستیم امیدوار به صعود باشیم. 
ولی در مقابل آمریکا با ترس وارد میدان شدیم 
و همین ترس عامل باخت ما برابر این تیم شد 

و از جام جهانی کنار رفتیم.
دست  به  دست  زیادی  اتفاقات  داد:  ادامه  وی 
هم تا تیم ملی ما موفق نشود اما حاال وقت آن 

رسیده است که سرمربی تیم ملی در بازگشت 
مقابل  که  نتایج ضعیفی  ایران در خصوص  به 
آمریکا و انگلیس گرفته، پاسخگو باشد. البته او 
عماًل قراردادش تا پایان حضور در جام جهانی 
اهالی  و  ایران  مردم  پاسخگوی  باید  ولی  بوده 
خودش  که  نفراتی  با  چرا  که  باشد  فوتبال 
انتخاب کرد، نتوانست موفقیت زیادی در جام 

جهانی کسب کند.
پرسش  این  به  پاسخ  در  فوتبال  کارشناس 
تیم ملی در طول دوران ۸ ساله  که سرمربی 
جهانی  جام  دوره  سه  در  ایران  در  حضورش 
است،  نبوده  موفق  آسیا،  ملت های  دوره  دو  و 
خاطرنشان کرد: کی روش مربی خوبی است اما 
همیشه در مراحل حساس احتیاط بالی جان او 
شده است. او نتوانسته در این سال ها عملکرد 
موفقی در تیم ملی داشته باشد. شاید بازیکنانی 

را به جهان و حتی فوتبال ما معرفی کرده اما 
به  ایران  با  را  جامی  بتواند  اینکه  در خصوص 
بنابراین اعتقاد  دست آورد، موفق نبوده است. 
ایران به پایان  دارم زمان حضور کی روش در 
رسیده است و باید کادر فنی و بازیکنانی جدید 
نیاز  ما  تیم ملی  فراخوانده شوند.  تیم ملی  به 
به تغییرات اساسی دارد. برخی بازیکنان شرایط 
سنی شأن به گونه ای است که دیگر نمی توانند 
در تیم ملی حضور داشته باشند. بنابراین باید 
از همین فردا برای ملت های آسیا برنامه ریزی 
کرد تا بتوانیم این بار و بعد از گذشت سال ها 
بزرگترین  از  یکی  که  آسیا  ملت های  جام  در 

تورنمنت های آسیایی است، موفق باشیم.
رفتن  از  بعد  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
احتمالی کی روش باید با مربی داخلی به توافق 
برسیم یا خارجی؟ تأکید کرد: این موضوع باید 

مربی  است  قرار  اگر  شود.  گذاشته  بحث  به 
خارجی به ایران بیاید باید کیفیت باالیی داشته 
ما  فوتبال  در  اساسی  تغییرات  بتواند  و  باشد 
داخلی  مربی  دنبال  به  اگر هم  آورد.  به وجود 
هستیم باید کسی را پیدا کنیم که به علم روز 
فوتبال دنیا آشنا بوده و شرایط را در تیم ملی 

تغییر دهد.
جام  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  آبادی  فتح 
به  ما همچنان  فوتبال  اما  رفتیم.  کنار  جهانی 
ادامه می دهد. تغییرات اساسی الزمه  راه خود 
تیم ملی است. مسئوالن  برای  آینده ای موفق 
دست  از  را  زمان  باید  کشور  ورزش  و  فوتبال 
باشند.  بهترین ها  انتخاب  دنبال  به  ندهند. 
تغییرات اساسی را به وجود آورند تا در آینده 
بین  عرصه های  در  ملی  تیم  موفقیت  شاهد 

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001464   
مورخ 1401/07/28هیات 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 سید ابومحمد خدائی فرزند 
سیدرحمان به شماره شناسنامه)کدملی5409882636( صادره از 
خورنسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
617/87 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 127 فرعی مفروز 
ثبتی شهرستان  در حوزه  واقع  اصلی  از 157  تفکیکی   - قطعه  از 
رباط کریم از مالکیت رسمی سیروس آقازاده محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 28 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 13 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد 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 140160301022001467   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/27هیات  مورخ 
اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
صفری  فرحناز  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر 
سوار  بیله  از  صادره   1165 شناسنامه  شماره  به  مختار  فرزند 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
 455/24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 153 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی لطف اله منوچهر محامدی محرز گردیده لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 28 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 13 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001920   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/23هیات  مورخ 
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 محمدحسین رستمی 
کرمانشاه  از  صادره   10720 شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
از  از پالک 948 فرعی مفروز  و مجزی شده  مترمربع مفروز   150 
قطعه - تفکیکی از 155 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی وراث سیدباقر سعادت محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 13 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 28 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001889   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/21هیات  مورخ 
اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
حسامی  زری  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 16660 صادره از تهران نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
50922/15 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز 
ثبتی شهرستان  در حوزه  واقع  اصلی  از 106  تفکیکی   - قطعه  از 
رباط کریم از مالکیت رسمی حسن و محمودرضا هردو حسامی 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 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار 
اقدامات  و  احاله  صالحه   دادگاه  به  تا  نماید  اخذ  رسید  و  تسلیم 
بدیهی است در صورت  ارائه حکم قطعی دادگاه گردد.  به  موکول 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 13 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 28 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001897   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/08/21هیات  مورخ 
اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
حسامی  مهناز  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 4505 صادره از تهران نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
50922/15 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز 
ثبتی شهرستان  در حوزه  واقع  اصلی  از 106  تفکیکی   - قطعه  از 
رباط کریم از مالکیت رسمی حسن و محمودرضا هردو حسامی 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 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار 
اقدامات  و  احاله  صالحه   دادگاه  به  تا  نماید  اخذ  رسید  و  تسلیم 
بدیهی است در صورت  ارائه حکم قطعی دادگاه گردد.  به  موکول 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 13 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 28 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140160301022001465   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1401/07/28هیات  مورخ 
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 محمد وفائی زاده 
به  نسبت  ساوه  از  صادره   870 شناسنامه  شماره  به  غالم  فرزند 
 124/67 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از  مفروز  فرعی   438 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
شهرستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   161 از  تفکیکی   11 قطعه 
لذا  ایاغ محرز گردیده  مالکیت رسمی محمدرضاقزل  از  رباط کریم 
 به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه  در  شود  می 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی 
موکول  اقدامات  و  احاله  صالحه   دادگاه  به  تا  نماید  اخذ  رسید  و 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 13 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 28 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

اشاره  با  وزنه برداری  بین المللی  فدراسیون  دبیرکل   
بازی های  از  رشته  این  احتمال حذف همیشگی  به 
روی  بیشتری  تمرکز  پس  این  از  گفت:  المپیک، 
نمونه گیری های خارج از مسابقه و نظارت بر تیم ها 

و ورزشکاران خواهد داشت.
فدراسیون  دبیرکل  اورسو  آنتونیو  ایرنا،  گزارش  به 

بین المللی وزنه برداری با اشاره به خاطرات پیش روی 
داشت:   اظهار  المپیک  و  این رشته در سطح جهان 
المپیک  برنامه  از  حاضر  حال  در  وزنه برداری  رشته 
۲۰۲۸ حذف شده و تغییر ساختار مدیریت، فرهنگ 
حاکم بر وزنه برداری و حذف دوپینگ مواردی هستند 
که کمیته بین المللی المپیک به عنوان پیش شرط 

بازی های ۲۰۲۸  به  رشته  این  بازگشت  برای  اصلی 
تعیین کرده است.

با  جهانی  فدراسیون  اجرایی  هیات  اورسو،  گفته  به 
که  است  داده  رای  ای  الیحه  به  آرا  قاطع  اکثریت 
براساس آن کشورهایی که امکان دسترسی خارج از 
مسابقه به ورزشکاران را فراهم نکنند، از دور مسابقات 

بین المللی  آژانس  گزارش،  بنابراین  شوند.  حذف 
مراحل  تمام  انجام  مسئولیت  که   )ITA( تستینگ 
آنتی دوپینگ برای IWF را برعهده دارد، استراتژی 
جدیدی را تدوین کرده و از این پس تمرکز بیشتری 
از مسابقه و نظارت بر  روی نمونه گیری های خارج 

تیم ها و ورزشکاران خواهد داشت.

اورسو: دوپینگ خط قرمز فدراسیون بین المللی وزنه برداری است
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هنری
گزارش

سیاست پرورشی دانش آموزان باید 
مورد بازنگری قرار گیرد

علمی،  فیلم های  بین المللی  جشنواره  دوره  دومین  و  پنجاه  داوران  هیات  رئیس   
فرهنگی  سیاست  و  دانش آموزان  پرورشی  سیاست  گفت:  رشد،  تربیتی  و  آموزشی 

آموزش و پروش از جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
و  پنجاه  کیفیت  پرسش  این  به  پاسخ  در  ایرنا  با  وگو  در گفت  آقامحمدیان  شفیع 
دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را چگونه 
می بیند، بیان کرد: فیلم هایی که هیئت انتخاب برای بخش داوری برای ما فرستاده 

است قابل تامل است؛ بر این اساس هم آثار خوب و هم آثار ضعیف داریم.
علمی،  فیلم های  بین المللی  جشنواره  دوره  دومین  و  پنجاه  داوران  هیات  رئیس 
آموزشی و تربیتی رشد ادامه داد: موضوعی که در همه جشنواره ها هست اما این که 

بگویم این جشنواره خیلی خوب یا بسیار ضعیف است این گونه نیست.
وی افزود: این جشنواره به دلیل کرونا مدتی تعطیل بوده و قطعا این تعطیلی بر آن 
اثرگذاشته است و برای رسیدن به شرایط ایدئال باید اتفاقاتی در آن رقم بخورد و 
مسئوالن امر به این نتیجه رسیده اند که باید در قسمت هایی بازنگری صورت گیرد.

آقامحمدیان در توضیح این مطلب که بازنگری در کدام حوزه ها مورد نیاز و نظر 
است، گفت: سیاست پرورشی دانش آموزان و سیاست فرهنگی آموزش و پروش از 

جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
پیشرفت  و  برای درس خواندن  ای  باید خط مشی  اساس  این  بر  داد:  توضیح  وی 
های علمی به دانش آموزان ترسیم شود، نوع برخورد خانواده ها با دانش آموزان، 
نوع برخورد دانش آموزان با خانواده و نوع برخورد هردوی اینها با جامعه بخش هایی 
است که باید در تولیدات جشنواره فیلم رشد و در راستای تغییر در سیاست های 

فرهنگی ملحوظ نظر قرار گیرند.
وی تاکید کرد: بر این اساس سیاست آموزشی دانش آموزان باید به این جهت حرکت 
کند که آنان به جای صرفا حفظ کردن برخی مطالب آموزش ببینند که چگونه در 

جامعه زندگی کنند و اینها مصادیق سیاست های فرهنگی کلی هستند.
علمی،  فیلم های  بین المللی  جشنواره  دوره  دومین  و  پنجاه  داوران  هیات  رئیس 
آموزشی و تربیتی رشد در پاسخ به این پرسش که کیفیت انیمیشن های تولیدی 
در این دوره از جشنواره را چطور دیده است، بیان کرد: کیفیت انیمیشن ها متوسط 
است و علت اصلی آن عدم جریان سازی فرهنگی است؛ این که هرکسی از روی عالقه 
فیلمی را ساخته است و یا برخی ارگان ها هم به همین شکل آثاری را تولید کرده اند 

بدون این که جریان سازی فرهنگی ای روی داده باشد.
وی افزود: به همین دلیل به رغم این که در حوزه انیمیشن برخی از هنرمندان معتبر 
را داریم کیفیت این آثار و محتوای همه آثار این دوره از جشنواره قابل تامل هستند.

مجمع  در  ضرغامی  عزت اهلل 
عراق،  میزبانی  به  کهن  تمدن های 
با  مقابله  درباره  را  پیشنهادهایی 
قاچاق اموال فرهنگی و استرداد آثار 
مسروقه،  و  رفته  غارت  به  تاریخی 

مطرح کرد.
میراث  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
نماینده  عنوان  به  که  دستی 
وزرای  نشست  ششمین  در  ایران 
میزبانی  به  کهن  تمدن های  مجمع 
اعالم  با  دارد،  حضور  عراق، 
ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت 
بر  بغداد،  بیانیه  پیش نویس  از 
و  فرهنگی  تالش های  و  همبستگی 
استرداد  به  برای کمک  دیپلماتیک 
اموال فرهنگی و حفاظت از میراث 

کشورهای عضو، تاکید کرد.
او یکی از ماموریت های مهم مجمع 
ریشه ایی  مقابله  را  کهن  تمدن های 
و  برتری جویی  انحصارگرایی،  با 
نژادپرستی مدرن و اقدامات یکجانبه 
برخی دولت ها دانست و اظهار کرد: 
مجمع  این  عضو  دولت های  وظیفه 
اعتیاد  با  که  کشورهایی  با  تا  است 
تروریسم  ابزار  به کارگیری  در 
دیگر  ملت های  تحریم،  و  اقتصادی 
قرار می دهند،  را در معرض آسیب 
برخورد و در مقابل این اقدامات به 

شکل یکپارچه پایداری کنند.
به  اشاره  با  همچنین  ضرغامی 
برای  جهانی  جامعه  مسؤولیت 
استرداد اموال فرهنگی، در راستای 
مقابله مؤثر با قاچاق اموال فرهنگی 

و تالش برای استرداد آثار به غارت 
رفته به کشورهای مبدأ، طرح ایجاد 
یک برنامه عملی همکاری مشترک 
مجمع  عضو  کشورهای  میان 
تمدن های کهن با تمرکز بر مبارزه 
تاریخی  ـ  فرهنگی  اموال  قاچاق  با 
و  رفته  غارت  به  اموال  استرداد  و 
کارگروه  یک  تشکیل  و  مسروقه 
مطرح  را  هدف  این  برای  مشترک 

کرد.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
آمادگی  همچنین  دستی  صنایع  و 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
تمدن های  مجمع  دوره ای  ریاست 
برگزاری  و   ۲۰۲۳ سال  در  کهن 
نشست وزرای این مجمع در تهران 

را اعالم کرد.

فؤاد حسینـ  وزیر امور خارجه عراق 
وزرای  نشست  ششمین  رییس  و 
مجمع تمدن های کهنـ  نیز با تشکر 
از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
اسالمی  جمهوری  دستی  صنایع  و 
بیانیه  از  حمایت  خاطر  به  ایران 
بغداد، ابتکارهای مطرح شده توسط 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزیر 
بسیار  را  کشورمان  دستی  صنایع 
از  استقبال  با  و  کرد  توصیف  مهم 
امیدواری  ابراز  آن ها،  اجرایی شدن 
عضو  کشورهای  همکاری  در  کرد 
گام های مؤثرتری در راستای اهداف 
برداشته  کهن  تمدن های  مجمع 

شود.
ششمین مجمع تمدن های کهن به 
ایران،  مشارکت  با  و  عراق  میزبانی 

پرو،  ایتالیا،  مصر،  چین،  یونان، 
در  مکزیک،   و  ارمنستان  بولیوی، 
شده  برگزار  بغداد  بابل  هتل  محل 

است.
با    ۲۰۱۷ سال  در  مجمع  این 
ایران،  خارجه  وزرای  مشارکت 
مکزیک،  هند،  ایتالیا،  چین،  یونان، 
منظور  به  عراق  بولیوی،  پرو، 
بهره برداری از میراث کهن بشر برای 
تروریسم  و  افراط گرایی  با  مبارزه 
بیانیه،  این  اساس  بر  شد.  تشکیل 
نقش  از  که  می کوشد  مجمع  این 
کشورها  این  غنی  و  کهن  فرهنگ 
انسان ها  میان  صلح  گسترش  در 
این  عضو  کشورهای  کند.  استفاده 
مجمع ۴۰ درصد جمعیت جهان را 

در خود جای می دهند.

طرح ضرغامی برای مقابله با قاچاق و غارت 
اموال تمدن های کهن

گزارش

امسال، رکورد ماهیانه تولید کاغذ 
شکسته شد

 ایران سال هاست برای تولید کاغذ داخلی و خودکفایی با هدف توقف واردات 
کاغذ تالش می کند، اما با وجود فعالیت چند کارخانه و شرکت در این حوزه، 

هنوز نتوانسته به وضعیت ایده آل برسد.
به گزارش  ایرنا، به روایتی مصریان باستان نخستین سازندگان کاالیی مانند 
کاغذ بودند. آن ها با استفاده از مغز گیاهی به نام پاپیروس چیزی شبیه کاغذ 
می ساختند و روی آن نقاشی می کردند و می نوشتند. بعد از آن ها، چینی ها در 
سال ۱۰۵ میالدی به شکل پیشرفته تری کاغذ تولید کردند. پس از اختراع کاغذ 
در چین، تکنیک های کاغذسازی به تدریج در کشورهای دیگر گسترش پیدا 
کرد. در مرحله بعد بشر توانست به شکل مکانیکی کاغذ تولید کند و این اتفاق 

باعث افزایش کاالهایی مانند کتاب، روزنامه، پوستر و. . . شد.
گسترش  با  عباسیان،  خالفت  دوران  در  و  مسیح  میالد  از  پس  سال   ۷۰۰
سرزمین های اسالمی تا پاکستان، صنعت تولید کاغذ وارد ایران هم شد. حدود 
۷۰۰ سال پیش در یکی از شهرهای حوالی زنجان کاغذ ساخته می شد و حدود 
از دیگر کشورها خریداری و در  ۸۰ سال پیش تجهیزات کارخانه کاغذسازی 
این  اقتصادی  به علت مشکالت فنی و نداشتن صرفه  اما  راه اندازی شد،  کرج 
کارخانه تعطیل شد. در سال ۱۳۲۹ کارخانه کاغذسازی دیگری به کمک بانک 
ملی و بخش خصوصی در ورامین تاسیس شد که قرار بود از کاه به عنوان ماده 
اولیه استفاده کند اما این واحد نیز به سبب مشکالت و مسایل فنی تعطیل شد.

کاغذسازی  کارخانه  اولین  ایجاد  مقدمات  شمسی  هجری   ۱۳۴۴ سال  در 
تپه  در هفت  نیشکر  تفاله  از  استفاده  با  تحریر  و  کاغذ چاپ  تولید  منظور  به 
برای  زمینه  ترتیب  بدین  شد.  فراهم  روز  در  تن   ۱۰۰ ظرفیت  به  خوزستان 
تاسیس شرکت کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی فراهم شد تا این 
شرکت با ظرفیت اولیه ۳۵ هزار تن کاغذ، در سال ۱۳۴۹ رسما تولید کاغذ را 
آغاز کند. اما کاغذ تولیدی این کارخانه چنان کیفیتی نداشت که بتوان با آن 

کتاب منتشر کرد.
مجتمع  نام  به  ایران  کاغذسازی  کارخانه  بزرگ ترین  کلنگ   ،۱۳۵۲ سال  در 
صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( با مشارکت وزارت صنایع )۶۰ درصد سهام( 
وزارت کشاورزی و عمران روستایی )۴۰درصد سهام( در کیلومتر شش جاده 
رضوان شهر به تالش به زمین زده شد و در سال ۱۳۵۷ کار خود را آغاز کرد. 
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران )چوکا( نیز که بزرگ ترین کارخانه تولید 
کاغذ روزنامه و هم چنین صنایع بسته بندی و کاغذ کرافت در کشور است، این 

روزها برای تولید کاغذ از چوب درختان روسیه استفاده می کند.
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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 
1401/07/28هیات  مورخ     140160301022001458
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 شهال عباسی فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 1430 صادره از ورامین نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 121/16 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1041 فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 115 اصلی 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی عربعلی 
صالحی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
دادگاه صالحه   به  تا  نماید  اخذ  و رسید  تسلیم  اداره  این  به  را 
احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور 
سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

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

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/07/27هیات  مورخ     140160301022001454
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی نسرین نورمحمدپور فرزند حسن به 
به ششدانگ یک  بابل نسبت  از  شماره شناسنامه 608 صادره 
بنای احداثی به مساحت 94/05 مترمربع مفروز  با  قطعه زمین 
و مجزی شده از پالک 1041 فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 
115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی محمدباقر معبودی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  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 و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

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

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

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/23هیات  مورخ     140160301022001918
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
اله  بختیاری کیوی فرزند وجه  الهام  مالکانه متقاضی  و تصرفات 
به شماره شناسنامه 4192 صادره از تهران نسبت به سه دانگ 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
678/39 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز 
از قطعه 20 تفکیکی از 146 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی عبداله تات محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
مالکیت  به صدور سند  یا اشخاصی نسبت  در صورتیکه شخص 
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 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  حکم قطعی دادگاه گردد. 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/23هیات  مورخ     140160301022001917
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی رهام حمیدزاده فرزند منصور 
دانگ  سه  به  نسبت  تهران  از  صادره   23 شناسنامه  شماره  به 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
678/39 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز 
 از قطعه 20 تفکیکی از 146 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 

رباط کریم از مالکیت رسمی عبداله تات محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
مالکیت  به صدور سند  یا اشخاصی نسبت  در صورتیکه شخص 
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 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  حکم قطعی دادگاه گردد. 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/22هیات  مورخ     140160301022001909
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی مریم هاشمی فرا فرزند نصراله 
به شماره شناسنامه 358 صادره از فامنین نسبت به سه دانگ 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
85/70 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی مفروز 
 از قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
به  لذا  گردیده  محرز  صمیمی  علی  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
آگهی  به فاصله 15 روز  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  منظور 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/22هیات  مورخ     140160301022001908
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی غالمرضا کاظمی فرزند علی به 
به سه دانگ  فامنین نسبت  از  شماره شناسنامه 1211 صادره 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
85/70 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی مفروز 
 از قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
به  لذا  گردیده  محرز  صمیمی  علی  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
آگهی  به فاصله 15 روز  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  منظور 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/22هیات  مورخ     140160301022001906
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  بر حسب  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی حسن پور ملک فرزند رضا به شماره 
از  دانگ مشاع  به سه  از دورود نسبت  شناسنامه 331 صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 154/33 
از  مفروز  فرعی   330 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   مترمربع 
قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی ایرج منتظری محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
مالکیت  به صدور سند  یا اشخاصی نسبت  در صورتیکه شخص 
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 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  حکم قطعی دادگاه گردد. 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 14 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 29 / 9 / 1401

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم
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ترکیه  جمهوری  ریاست  سخنگوی   
تالش  از  الجزیره  شبکه  با  مصاحبه  در 
مذاکرات  مجدد  برقراری  برای  کشورش 

صلح روسیه و اوکراین خبر داد.
نقل  به  ایرنا  خبرگزاری  گزارش  به 
کالین،  ابراهیم  تاس،  خبرگزاری  از 
روز  ترکیه  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
یکشنبه گفت که کشورش به تالش های 
بین  صلح  مذاکرات  برگزاری  برای  خود 

روسیه و اوکراین ادامه خواهد داد.
قطری  تلویزیون  خبرنگار  با  که  کالین 
در  با  گفت:  می کرد،  صحبت  الجزیره 
نظر گرفتن شرایط فعلی، بعید است که 
هرگونه مذاکرات صلحی در آینده نزدیک 
امر  این  امکان  هنوز  ولی  باشیم  داشته 

وجود دارد و ما روی آن کار می کنیم.
با  نزدیکی  روابط  ترکیه  کالین  گفته  به 
روسیه و اوکراین دارد و عالقه ای به ادامه 

یافتن جنگ در اوکراین ندارد.
وی صلح و ثبات در منطقه را به نفع همه 
تالش های  به  نسبت  و  ارزیابی  کشورها 

مهم  این  به  رسیدن  مسیر  در  کشورش 
تاکید کرد.

در  نشستی  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
دانشگاه بیلکنت در آنکارا نسبت به خطر 
بکشد  طول  دهه ها  می تواند  که  جنگی 
این  طریقی،  هر  به  گفت:  و  داد  هشدار 
خواهد  پایان  مذاکره  میز  سر  بر  جنگ 
یافت. ما فکر نمی کنیم که این رویارویی 
از طریق دستاوردهای نظامی در زمین به 

پایان برسد.
به گفته چاووش اوغلو، روسیه و اوکراین 
در جریان مذاکرات در استانبول در بهار 
قبل از دور شدن از میز مذاکره به آتش 

بس بسیار نزدیک بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
گفته است که کشورش درها را بر روی 
بلکه  است،  نبسته  مذاکراتی  چنین 
بازگرداندن  از  شروط،  از  مجموعه ای 
تا  کی یف  ادعای  مورد  سرزمین های 
نظر  در  را  مسکو  از  مالی  غرامت های 

گرفته است.

ترکیه به تالش برای برگزاری مذاکرات 
صلح روسیه و اوکراین ادامه می دهد

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور 
همچنان آماده گفتگو با روسیه بر سر معاهده 
نیو  به  موسوم  ای  هسته  تسلیحات  کاهش 

استارت است. 
به  کرد  اعالم  گذشته  هفته  اوایل  در  روسیه 
دلیل رفتار ضد روسی واشنگتن، این مذاکرات 

را به صورت یکجانبه به تعویق انداخته است.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
در  روسیه  با  دیدار  آماده  همچنان  ما  گفت: 
این  به  ما  استارت هستیم.  نیو  معاهده  مورد 

پیمان متعهد هستیم.
روسیه  که  موضوعاتی  همه  که  افزود  پرایس 
نشست  این  کار  دستور  در  بود  کرده  مطرح 
در  روسیه  یکجانبه  تصمیم  از  آمریکا  و  بود 
بود  است.قرار  متاسف شده  ماه گذشته  چند 
تا ۶ دسامبر  نوامبر  از ۲۹  مقامات دو کشور 
از  مورد  در  تا  کنند  دیدار  مصر  پایتخت  در 
سرگیری بازرسی ها بر اساس معاهده کاهش 
تسلیحات هسته ای موسوم به استارت جدید 
گفتگو کنند. این معاهده در ماه مارس ۲۰۲۰ 
بود. متوقف شده  کرونا  گیری  همه  دلیل  به 

روز دوشنبه  آمریکا  وزارت خارجه  سخنگوی 
به وقت محلی در بیانیه ای اعالم کرد: طرف 
روسی به آمریکا اطالع داد که مسکو به طور 
یکجانبه این نشست را به تعویق انداخته و در 
آینده تاریخ جدیدی را پیشنهاد خواهد کرد.

اما  نشد  بیشتر  اطالعات  ارائه  به  حاضر  وی 
گفت که واشنگتن آماده است در اولین زمان 
ممکن برای این گفتگو ها دوباره برنامه ریزی 
کند، زیرا از سرگیری بازرسی ها یک اولویت 
برای حفظ معاهده به عنوان ابزاری برای ثبات 

است.
خبرگزاری های روسیه روز سه شنبه به نقل 
از سرگئی ریابکوف معاون وزارت امور خارجه 
چاره  مسکو  که  اند  داده  گزارش  کشور،  این 
ای جز لغو مذاکرات نیواستارت در قاهره در 
باره محدودکردن جنگ افزارهای هسته ای با 
آمریکا نداشته و این تصمیم در سطح سیاسی 
از  ایرنا  گزارش  است.به  شده  گرفته  روسیه 
واشنگتن  افزود:  ریابکوف  رویترز؛  خبرگزاری 
قصد داشته تنها در باره از سرگیری بازرسی 
ها گفتگو کند، در حالی که مسکو اولویت های 

دیگری در نظر داشته است.
برای  مسکو  تصمیم  در  اوکراین  شرایط 
های  هیئت  میان  نیواستارت  مذاکرات  لغو 
نمایندگی آمریکا و روسیه که قرار بود روز سه 

شنبه در قاهره آغاز شود، تاثیر داشته است.
خبرگزاری ریانووستی به نقل از ریابکوف افزود: 
به طور کلی شرایط به گونه ای بود که ماهیچ 
راه چاره دیگری نداشتیم، زیرا آمریکائیان تنها 
بر موضع ازسرگیری بازرسی ها تمرکز کرده 
بودند، در حالی که حل و فصل دیگر مسائل 
از اولویت های ما بوده و همچنان باقی مانده 
است. ما بارها موضع خود را تشریح کردیم، اما 
آمریکائیان در  از سوی  تمایلی  ترین  کوچک 
این راستا مشاهده نکردیم. مسکو قصد بررسی 
را  راهبردی  ثبات  مانند  تر  گسترده  مسائل 
داشته که بسیاری از مسائل مرتبط با هسته 
ای میان ۲ کشور را در بر می گیرد. بر اساس 
درامد،  اجرا  به   ۲۰۱۱ از  که  استارت  پیمان 
شمار کالهک های هسته ای ۲ کشور محدود 

می شود. 

آمریکا: آماده گفتگو با روسیه بر 
سر معاهده "نیو استارت" هستیم خبر

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  را  امریکایی  مقامات  چین 
خالف  اظهارات  کردن  مطرح 
واقع درباره پکن و سیاست هایش 
متهم کرده و امریکایی ها را گرفتار 

ذهنیت جنگ سرد دانست.
وزارت  رسمی  سایت  از  نقل  به 
امور خارجه چین، »ژائو لیجیان«، 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نظر  اظهار  به  واکنش  در  چین 
درباره  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
سوی  از  شده  ایجاد  چالش های 
به  پکن  ساختن  متهم  و  چین 
زورگویانه،  سیاست های  داشتن 
ترویج اطالعات دروغ و برنامه های 
مواضع  تقویت  سریع  و  مبهم 
اظهارنظرهای  گفت:  نظامی 
حقایق  بر  مبتنی  امریکایی ها 
غرض  دهنده  بازتاب  و  نبوده 
ذهنیت  و  ایدئولوژیک  ورزی 
ادامه  است.لیجیان  سرد  جنگ 
تاکید  اول  می خواهیم  ما  داد: 
منشا  که  است  آمریکا  این  کنیم 
دیپلماسی زورگویانه است. آمریکا 
برای دستیابی به هدفش از تهدید 
سیاسی،  انزوای  تا  زور  اعمال  به 
فن  تحریم  تا  اقتصادی  تحریم  از 
از  و  به خدمت می گیرد  را  آوری 
نمی کند.  نظر  صرف  چیز  هیچ 
موارد استفاده امریکا از دیپلماسی 

دوم  هستند.  فراوان  زورگویانه 
در  زیادی  سابقه  امریکا  اینکه 
ترویج اطالعات دروغ دارد. جهان 
چطور  امریکا  که  بوده  شاهد 
و  داده  اشاعه  را  دروغ  اطالعات 
را می سازد  اسناد و شواهد غلط 
که نمونه هایش عبارتند از عملیات 
مرغ مقلد در دوران جنگ سرد که 
رسانه های خبری  به  جریانش  در 
دست  آلت  را  آنها  و  داده  رشوه 
نشان  داد.  قرار  پروپاگاندا  اهداف 
دادن یک ویال حاوی پودر سفید 
و یک ویدیوی صحنه سازی شده 
که  سفیدها  کاله  اصطالح  به  از 
سند و مدرک راه انداختن جنگ 
قرن  اوایل  در  سوریه  و  عراق  در 
دروغ  کردن  مطرح  شدند،  جاری 
قرن با هدف افترا زنی به چین از 

بابت سیاست سین کیانگ است.
چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
آمریکاست  این  اینکه  افزود: سوم 
زور  از  خودسرانه  استفاده  به  که 
سراسر  در  دردسر  تحریک  برای 
بودجه  می کند.  اقدام  جهان 
نظامی امریکا در جهان اول است 
و به تنهایی از مجموع بودجه های 
فهرست  دیگر  کشور   ۹ نظامی 
نظامی  های  بودجه  بیشترین 
سراسر  در  آمریکا  است.  بیشتر 
تاریخ حدودا ۲۵۰ ساله خود تنها 

۱۶ سال در جنگ نبوده است. 
این کشور بیش از ۸۰۰ پایگاه 
عملیات  دارد.  نظامی خارجی 
های نظامی اش در کشورهایی 
و  افغانستان  عراق،  همچون 
بی  انسانی  تراژدی های  لیبی 

شماری به بار آورده اند.
جنگی  کشتی های  گفت:  وی 
آمریکا  ارتش  هواپیماهای  و 
دائما در سراسر جهان قدرت 
روشن  کامال  می کنند.  نمایی 
عامل  کسی  چه  که  است 
امنیت منطقه ای  ثبات و  تضعیف 
به  است. چین  بوده  بین المللی  و 
مستقل  خارجی  سیاست  یک 
ما  است.  متعهد  صلح  بر  مبتنی 
اشاعه  یا  زورگویی  وارد  هرگز 

اطالعات دروغ نشدیم.
نیازمند  امریکا  داد:  ادامه  لیجیان 
حمله  و  زنی  افترا  کردن  متوقف 
و  باثبات  روابط  است.  چین  به 
سالم بین آمریکا و چین نیازمند 
است.  طرف  دو  جانب  از  تالش 
در  ما  با  آمریکا  امیدواریم  ما 
مسیری یکسان در راستای اجرای 
حاصل  مهم  مشترک  تفاهمات 
ما  دولتهای  سران  بین  شده 
همکاری کرده و راه درست برای 

سازگاری دو کشور را ایجاد کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
چین همچنین درباره ادامه دزدی 
گفت:  آمریکا  توسط  سوریه  نفت 
خصوص  این  در  گزارشها  از  من 
اطالع پیدا کرده ام. برخی سوری 
ها بر اساس گزارشها گفته اند این 
که  شده  سبب  آمریکایی  حرکت 
دوام  سختی  به  را  زمستان  آنها 
بیاورند. بر اساس آمارهای رسمی 
دولت سوریه، قاچاق های آمریکا 
نخست  نیمه  تا   ۲۰۱۱ بازه  در 
 ۱۰۰ از  بیش  شده  سبب   ۲۰۲۲
سوریه  به  خسارت  دالر  میلیارد 

وارد شود.
استقرار  کرد:  اضافه  لیجیان 
سوریه  در  آمریکایی  سربازان 
نفت  قاچاق  است.  غیرقانونی 
آمریکا  توسط  سوریه  غالت  و 
راکتی  حمالت  است.  غیرقانونی 
غیرقانونی  نیز  سوریه  به  امریکا 
و  قوانین  نقض  به  آمریکا  است. 
مقررات بین المللی ادامه می دهد 
که  می کند  ادعا  حال  این  با  و 
قهرمان چیزی که آن را نظم بین 
المللی مبتنی بر قوانین می خواند، 
که  هنگامی  گفت:  وی  است. 
می  صحبت  قوانین  درباره  امریکا 
کند  می  سعی  دارد  اغلب  کند، 
منافع  به  خدمت  برای  ای  بهانه 
بیابد.  هژمونی خود  تداوم  و  خود 
همانطور که ژرار آرو، سفیر سابق 
است،  گفته  امریکا  در  فرانسه 
می خواهند  آمریکایی ها  وقتی 
که  اگر  حتی  دهند،  انجام  کاری 
هم  بین المللی  قوانین  برخالف 
باشد، آن را انجام می دهند. و این 
جهان  بقیه  که  است  دیدگاهی 
ما  دارند.  نظمی  چنین  یک  از 
المللی  بین  جامعه  که  معتقدیم 
و  نیست  کور  امر  این  به  نسبت 
با هوشیاری با آن برخورد خواهد 
باره  در  همچنین  کرد.لجیان 
موضع گیری اخیر روسای جمهور 
هماهنگ  برای  فرانسه  و  آمریکا 
شدن علیه آنچه که چالش ایجاد 
شده از سوی چین خواندند، گفت: 
نیست  چالش  یک  مطمئنا  چین 
بلکه یک فرصت برای جهان است. 
شما  با  متعدد  موقعیتهای  در  ما 
چشم انداز آینده چین و پیشرفت 
و توسعه چین را مطرح کرده ایم. 
دولتدهای  روابط  رشد  با  چین 
نیست  مخالف  فرانسه  و  آمریکا 
اما این اتفاق نباید به ضرر منفعت 

یک طرف ثالث انجام شود.

چین: تاریخ آمریکا سراسر جنگ افروزی است خبر
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سرپرست بانک مسکن: پرداخت بیش از ۴ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان بهزیستی

نوشتار

از  مسکن  بانک  سرپرست 
پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد 
مددجویان  به  تسهیالت  ریال 
سازمان بهزیستی از سوی بانک 
مسکن طی ۸ ماهه سال جاری 

خبر داد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ 
بانک  سرپرست  عسکری  علی 
این  اقدامات  به  اشاره  با  مسکن 
امور  تسهیل  راستای  در  بانک 
معلوالن  برای  بانکی  خدمات 
مسئولیت های  از  یکی  گفت: 
بانک ها  که  مهمی  اجتماعی 
رساندن  یاری  دارند،  عهده  بر 

امور  تسهیل  و  عزیز  معلوالن  به 
ایجاد  و  آنان  برای  خدماتی 
است.  افراد  دیگر  با  برابر  فرصت 
از  کوهی  داده اند  نشان  معلوالن 
پشتکار، صبر و استقامت هستند 
دارند  زیادی  توانمندی های  و 
برای  الزم  بسترهای  باید  که 

شکوفای شان فراهم شود.
وی افزود: بانک مسکن سعی کرده 
است با ایجاد فضای مناسب برای 
دسترسی  امکان  گرامی  معلوالن 
بانکی  تسهیالت  و  خدمات  برابر 
کند  فراهم  عزیزان  این  برای  را 
شرایط  در  تسهیل  راه  این  در  و 
افتتاح حساب جاری و بهره مندی 
نابینایان  برای  بانکی  خدمات  از 
بدون نیاز به معرفی وکیل معتمد 
به بانک از جمله این موارد است.

سرپرست بانک مسکن با اشاره به 
بانک  شعب  محیط  مناسب سازی 
برای مراجعه معلوالن اضافه کرد: 
مسکن  بانک  تاکنون ۲۲۹ شعبه 
برای مراجعه معلوالن و افراد کم 
است  شده  مناسب سازی  توان 

 ۱۳۹۷ سال  از  راستا  این  در  که 
اجرای  همچون  اقداماتی  تاکنون 
سطح شیب دار یا نصب باالبر ویژه 
است  شده  انجام  بانک  شعب  در 
افتتاح  یا  بازسازی  با  همچنین  و 
شاخصه های  نیز  جدید  شعب 
دسترس پذیر  برای  محیطی 
اعمال  معلوالن  برای  شعب  بودن 

می شود.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  عسکری 
به  دسترسی  برای  مسکن  بانک 
برای  بانکی  خدمات  و  تسهیالت 
توجهی  قابل  اقدامات  روشندالن 
انجام داده است، گفت: نصب و راه 
اندازی ۱۲ دستگاه برجسته نگار در 
شعب کشور برای تبدیل فرم های 
خط  و  صوتی  صورت  به  بانکی 
برخی  تجهیز  همچنین  و  بریل 
شعب بانک مسکن در استان های 
آذربایجان  اصفهان،  البرز،  تهران، 
رضوی  خراسان  و  فارس  شرقی، 
به سامانه خدمات بانکی نابینایان، 
کلیدهای  و  کلید  صفحه  تجهیز 
کناری صفحه نمایش برای تمامی 

به  بانک  خودپرداز  دستگاه های 
بریل، گویاسازی  خطوط برجسته 
خودپرداز  دستگاه های  پیام های 
طریق  از  صوتی  صورت  به 
آوا(،  )سامانه  کناری  کلیدهای 
سامانه  محتوای  استانداردسازی 
بانک  پورتال  و  بانک  اینترنت 
دسترس پذیری  جهت  مسکن 
نابینایان و کم  محتوای وب برای 
از  پشتیبانی  همچنین  و  بینایان 
جمله  از  خوان  متن  نرم افزارهای 

این خدمات است.
وی افزود: همچنین معرفی برخی 
صورت  به  بانک  تسهیالت  از 
تارنمای  در  صوتی  پادکست های 
استفاده  جهت  مسکن  بانک 
استفاده  امکان  و  روشندالن 
شنیدن  جهت   TABکلید از 
تارنما  محتوای مطالب مندرج در 
برای  که  است  مواردی  دیگر  از 
در  گرامی  روشندالن  کار  تسهیل 
شده  دیده  تدارک  مسکن  بانک 
است.  عسکری با اشاره به پرداخت 
توسط  الحسنه  قرض  تسهیالت 

که  متقاضیانی  به  مسکن  بانک 
بهزیستی کشور  از سوی سازمان 
بودند،  شده  معرفی  بانک  این  به 
 ۷ اعطای  جاری  سال  در  گفت: 
هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه اشتغالزایی به مددجویان 
بانک  برای  بهزیستی  سازمان 
این  که  بود  شده  تکلیف  مسکن 
بانک بیش از ۴ هزار میلیارد ریال 
جاری  سال  آبان ماه   ۳۰ تاریخ  تا 
در این حوزه تسهیالت اعطا کرده 
 ۶۰ از  بیش  اساس  این  بر  که 
در  مسکن  بانک  تعهدات  درصد 
این حوزه در سال جاری پرداخت 
پایگاه  گزارش  است.به  شده 
سرپرست  مسکن،  بانک  خبری 
هشت  در  افزود:  مسکن  بانک 
مسکن  بانک  جاری  سال  ماهه 
رضوی،  خراسان  استان های  در 
اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، 
بیشترین  مازندران  و  خوزستان 
و  مددجویان  به  را  تسهیالت 
بهزیستی  سازمان  معلوالن 

پرداخت کرده است.

خبر

عزم دولت سیزدهم برای ایجاد فضایی 
عادالنه در توزیع امکانات فرهنگی

نوشتار

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
کشور  مختلف  مناطق  به  خود  سفر   ۶۰
گفت: عزم جزم خود را جزم کرده ایم تا 
فضایی عادالنه در توزیع امکانات فرهنگی 

ایجاد کنیم.
به نقل  از روابط عمومی وزارت فرهنگ 
اسماعیلی  اسالمی محمدمهدی  ارشاد  و 
گفت:  اردستان  شهرستان  به  سفر  در 
از ۶۰ سفر  بیش  طی یک سال گذشته 
که  ایم  داشته  کشور  مختلف  مناطق  به 
پای  بدون واسطه  این سفرها  تمامی  در 
صحبت ها و دغدغه های اهالی فرهنگ، 
شاهد  نزدیک  از  و  نشسته  رسانه  و  هنر 
استعدادهای درخشان حوزه های مختلف 
ایم و بر همین اساس عزم خود را  بوده 
جزم کرده ایم تا با ایجاد فضایی عادالنه 
و  رشد  به  فرهنگی  امکانات  توزیع  در 
سراسر  در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  تعالی 

کشور کمک کنیم.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه محرومیت 
زدایی از فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ 
از  قرارگاه  این  گفت:  اسالمی  ارشاد  و 
جنوب  و  شرق  مناطق  در  گذشته  سال 
نزدیک  و  شد  اندازی  راه  کشور  شرقی 
به ۴۰ هزار نفر در رشته های هنری به 
صورت رایگان آموزش دیده اند و در گام 
مجوز  اعطای  در  گری  تسهیل  با  بعدی 
شرایط  هنری  و  فرهنگی  موسسات  به 
در  هنری  و  فرهنگ  زایی حوزه  اشتغال 
همچنین  شود.  می  فراهم  مناطق  این 
گام دوم فعالیت های قرارگاه محرومیت 

زدایی از فرهنگ و هنر به زودی در سایر 
شمال  منطقه  ویژه  به  کشور  مناطق 

استان اصفهان اجرایی خواهد شد.
مردمی  دولت  داد:  ادامه  اسماعیلی 
آن  دنبال  به  فرهنگ  حوزه  در  همواره 
است تا تمرکز و توجه به مقوله فرهنگ 
طبقاتی  خاص  موضوع  یک  از  را  هنر  و 
در حوزه های نمایشی، هنرهای تجسمی 
طی  زیرا  کند.  خارج  ها  بخش  سایر  و 
ویژه  به  فرهنگ  مقوله  گذشته،  سالیان 
برخی برنامه ها و محصوالت هنر تبدیل 
بیش  مثال  بود.  شده  لوکس  کاالیی  به 
به  مربوط  نمایشی  آثار  درصد   ۹۰ از 
فضاهای جغرافیایی و فرهنگی یک گروه 
منطقه  یک  در  که  بود  خاص  طبقه  و 
آئینه  و  است  شده  متمرکز  جغرافیایی 
ای از عظمت فرهنگ ایرانی اسالمی در 
آن به چشم نمی خورد. بر همین اساس، 
دولت انقالبی با شعار عدالت فرهنگی به 
دنبال تحول حوزه فرهنگ و هنر کشور 
است و در راستای تحقق عدالت فرهنگی 
اهالی  استعدادهای  به  توجه  دنبال  به 
ایران عزیز  فرهنگ و هنر در همه نقاط 

هستیم.
با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
مردمی  دولت  جدید  رویکرد  به  اشاره 
گفت:  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  به 
نگاه جدی و تحولی به حوزه فرهنگ در 
برنامه هفتم توسعه الزامی است و وزارت 
فرهنگ در این خصوص از همه ظرفیت 
در  و  کرد  خواهد  استفاده  موجود  های 

این حوزه با برپایی جلساتی کارشناسانه 
به دنبال اعتالی برنامه های فرهنگی در 

برنامه هفتم توسعه هستیم.
تاکید  مورد  راهبردهای  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ  حوزه  در  انقالب  معظم  رهبری 
و رسانه گفت: بازآرایی رسانه ای کشور، 
و  فرهنگی  ساختارهای  انقالبی  اصالح 
توجه به جبهه فرهنگی و جوانان از جمله 
اسناد  کنار  در  باید  که  است  موضوعاتی 
باالدستی و سیاست های کلی در تدوین 
برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. 
در مجموع در تنظیم الیحه برنامه هفتم 
و  فرهنگی  کمیته  مسئولیت  که  توسعه 
ارشاد  با وزارت فرهنگ و  رسانه مجازی 
اسالمی است تاکنون احکام بسیار خوبی 
امیدواریم  که  ایم  کرده  بینی  پیش  را 
ضمن تصویب در دولت و مجلس شورای 
حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  اسالمی 

فرهنگ و هنر باشیم.
اهمیت تدوین سند تحول  به  اسماعیلی 
گفت:  و  کرد  اشاره  ها  استان  فرهنگی 
را  فرهنگی  مهندسی  سند  این  تاکنون 
از  و  ایم  کرده  رونمایی  استان   ۱۱ در 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیران  به  سویی 
اسالمی استان ها به صورت جدی تاکید 
شده تا با مشارکت نخبگان، سند تحول 
فرهنگی استان خود را آماده کنند و در 
استان اصفهان نیز این سند باید در اولین 
و  فرهنگی  نخبگان  مشارکت  با  فرصت 
هنری استان آماده شود. همچنین امسال 
این سند،  اجرای  برای  بودجه  در الیحه 

شده  انجام  دولت  در  خوبی  بینی  پیش 
است.

اندکی  امروز  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
دچار  جوانان  از  قلیلی  و  نوجوانان  از 
تروریسم  حاصل  شوند  می  اشتباهاتی 
که  است  دشمن  ناجوانمردانه  ای  رسانه 
ناامیدی  القای یاس و  با دروغ پراکنی و 
است.  عزیز  ایران  نابودی  دنبال  به  صرفا 
بایست  می  تبیین  جهاد  در  هنرمندان 
ایران عزیز را  واقعیت ها و دستاوردهای 
با زبان هنر روایت کنند. زیرا امروز شاهد 
هستیم دشمنان قسم خورده ملت ایران 
با همه قوا و پیشرفته ترین تجهیزات، با 
بهره گیری از اتاق فکر، عملیات گسترده 
خود را علیه آرامش و امید مردم ایران به 
راه انداخته است. چرا که ایران در حال 
و  است  جهانی  قدرتی  به  شدن  تبدیل 
دشمن ملت ایران از ایران مقتدر و قوی 

در هراس است .
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  اسماعیلی 
و  مدرس  سیدحسن  اهلل  آیت  شهید 
نمایندگان  امیدواریم  گفت:  مجلس  روز 
در  گونه  اسالمی مدرس  مجلس شورای 
مسیر انقالبی شهید مدرس حرکت کنند. 
حوزه  در  اگرچه  راحل  امام  همچنین 
های  شخصیت  از  متاثر  عرفانی  فلسفی 
بودند  آبادی  شاه  مرحوم  نظیر  مهمی 
متاثر  امام،  سیاسی  سلوک  لحاظ  به  اما 
از شخصیت بارز آیت اهلل مدرس بودند و 
این جمله تاریخی امام راحل که مدرس 
هیچگاه  است،  زنده  تاریخ  تا  است  زنده 
وقتی  امام  سویی  از  شود.  نمی  فراموش 
با همه  یاد می کردند  از مرحوم مدرس 
وی  گذاشتند.  می  احترام  او  به  وجود 
اسالمی  انقالب  پیروزی  برکت  به  افزود: 
بزرگی  های  دین، شخصیت  حاکمیت  و 
اجمالی  صورت  به  مدرس  شهید  چون 
همچنان  اما  اند  شده  معرفی  مردم  به 
دارد  وجود  کمبودهای  خصوص  این  در 
زیرا مقاومتی که این مرد بزرگ در مقابل 
استبداد و استعمار داشته در قله بصیرت 
امام  که  همانطور  است.  زدنی  مثال 
راحل در مقابل کاپیتوالسیون آمریکایی 
برای  بزرگ  این شخصیت  مقاومت کرد. 
بصیرت  و  ایستادگی  در  ای  قله  ما  همه 

و در مبارزه با استبداد و استعمار است.
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