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اقتصادجامعه

اخبار

ایران هیچگاه به دنبال کاربردهای غیرمتعارف هستهای نبوده و نیست

معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت :جمهوری اسالمی ایران هیچگاه به دنبال کاربردهای غیرمتعارف فناوری هسته ای نبوده و نیست و همیشه به دنبال استفاده صلح آمیز و کاربردهایی
بوده است که به نحوی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد .به گزارش اقتصاد سرآمد ،سید پژمان شیرمردی در آیین تفاهم نامه همکاری میان سازمان انرژی اتمی و شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی که امروز ۱۲مهرماه در محل کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی انجام شد ،اظهار کرد :شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یک صنعت ارزشمند است که بخشی از امنیت
غذایی کشور را تامین می کند و با سرعت قابل توجهی در حال رشد است .وی افزود :بخشی از صنعت هسته ای کاربردهای غیر متعارف دارد که جمهوری االسالمی ایران هیچگاه به دنبال
این حوزه نبوده و نیست و همیشه به دنبال استفاده صلح آمیز و کاربردهایی بوده که به نحوی با زندگی روزمره مردم ســر و کار دارد .معاون سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه یکی از
بخش های ارزشمند استفاده از فناوری هسته ای ،استفاده در حوزه کشاورزی است ،گفت :ساالنه حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد از محصوالت کشاورزی کشور به دنبال عدم حمل و نقل نامناسب
و انبارمانی نامناسب از بین می رود که معادل حدود ۱۰میلیارد دالر سرمایه کشور است و باید بتوانیم دستاوردها را به درستی حفظ کنیم.
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توسلی در مخالفت با زاهدی وفا :ارزش دارایی وزیر پیشنهادی ۳هزار میلیارد تومان است

وزیرکارگرانوبازنشستگاننمیتواندسرمایهدارباشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
وزیری که میخواهد وزیــر کارگران،
بازنشستگان و معلولین بهزیستی باشد،
نمیتواند سرمایه دار باشد.
لطف اهلل توسلی عضو کمیسیون اقتصادی در جلسه
صحن علنی روز سه شــنبه مجلس و در مخالفت با
وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره
به وقایه اخیر در ابتدا خواســتار موضعگیری همه
مسئوالن و همه کســانی که در کشور تریبون دارند،
شد و گفت :البته منکر این نمیشویم که تورم ،گرانی
و مشکالت اقتصادی بر زندگی مردم تاثیر گذاشته
است اما به مردم عزیز اطمینان میدهیم که نمایندگان
و مسئوالن در دولت بدون شک از هیچ کوششی برای
حل مشکالت و معضالت اقتصادی فروگذار نکرده
و نخواهند کرد ،انشااهلل.
توسلی در ادامه با اشــاره به مخالفت خود با زاهدی
وفا ،اظهار داشــت :در خصــوص مخالفت با وزیر
پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی ،بنده هم
برنامههای ایشان را مطالعه کردم ،هم با ایشان نشست
و جلسه داشتم ،هم تمامی مباحث پیرامون اموال و
دارایی ایشــان را به دقت بررســی کردم و بر همین
اساس مخالفت خود را با تصدی وزارت کار توسط
ایشان اعالم میکنم.
وی خطــاب به نماینــدگان مجلس ابراز داشــت:
همکاران عزیز این مخالفت من براساس آرمانهای
حضرت امــام خمینــی(ره) اســت ،امام مــا امام
مســتضعفان و محرومان بود ایشان بارها صراحت ًا را
فرمودند یکی از موضوعات اساسی که خداوند متعال
در قرآن کریم وعده کرده ،حکومت مســتضعفین و
محرومین است .یکی از شــاخصههای مهم و بارز
حکومت مستضعفین این اســت که رئیسجمهور،
رئیس مجلــس ،وزرا و نمایندگان آن بــه این دلیل
محرومیت را درک کردنــد و میفهمند محرومیت
یعنی چه.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :از همینجا
عرض میکنم که من از آقای وزیر ســوال کردم آیا
اموالی که به نام حضرت عالی است و بنده در اینجا

فقط بخشی از آن را قرائت میکنم متعلق به شما است
یا خیر؟ منزل ویالیی دهکــده  ۱۸۰۰متر ،آپارتمان
 ۱۸۰متری نیاوران ،خانه ویالیی  ۴۰۰متری نیروی
هوایی ،زمین کرج ،زمین دزاشیب و . ...سوال من این
بود که آیا این اموال متعلق به شما است یا خیر؟ من
این اموال را بررسی کردم و دیدم که  ۳هزار میلیارد
تومان ارزش آنها است اما ایشان به من گفت که این
رقم را باال گرفتهای هزار میلیارد تومان است.
وی افزود :عبارت ایشان در پاسخ به من این بود که
«من سرایدارم» .سوال من این است که این سرایداری
به چه شکل به دست آمده است .البته بخشی از این
اموال متعلق به برادر ایشان بوده و برادرشان مشکل
داشته و اسناد پزشکی هم موجود است که به صورت
قانونی به ایشان منتقل شده است و بعد هم ورثه ایشان
مدعی هستند و  ۱۱سال اســت که پرونده در دادگاه
در جریان است.
توسلی ادامه داد :عرض من این است که وزیری که
میخواهد وزیر کارگران ،بازنشســتگان و معلولین
بهزیستی باشد نمیتواند سرمایه دار باشد.
وی با انتقاد از نحــوه تعامل زاهــدی وفا در طول
مدت سرپرستی وزارت کار را برعهده داشته است،
تصریح کرد :ایشان  ۴ماه در وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی مسئولیت داشت و نحوه تعاملش با مجلس
را دیدید ،وی یا انگیزه وزارت ندارد یا خود را فراتر
از مجلس می داند .نحوه همکاری مجموعه ایشان در
حوزه های تعاون ،شســتا ،تامین اجتماعی ،سازمان
بازنشستگی کشوری و  ...را مشاهده کردید.
توسلی در ادامه عکســی از برخی باغات متعلق به
زاهدی وفا به نماینــدگان نشــان داد و افزود :این
عکس جنات بهشتی اســت که آقایان در دنیا در آن
ها زندگی می کنند و مردم محــروم به یک لقمه نان
محتاج هستند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس یادآور شد :آقای
زاهدی وفا یک هلدینگی تحت عنوان پیشــگامان
اقتصاد تاسیس کرده اســت که در آن کسانی عضو
هیات مدیره هســتند که در ســازمان بازنشستگی،
فوالد مبارکه ،وزارت تعاون مســئولیت دارند و این

تعارض ها در آینده مشکل ساز می شود و نمی شود
وزیر هلدینگ داشته باشــد .ما می خواهیم سازمان
بازنشستگی ،شستا و صندوق کشاورزان و همه اموال
را در اختیار چه کسی قرار دهیم؟
نماینده مردم بهار ،کبودرآهنگ در مجلس عنوان کرد:
در برنامه ای که مجلس برای ایشان فرستاد قرار بود
اموال خود را در ســامانه ثبت کند اما حتی یک خط
در این مورد ننوشته است .بنابراین شاید شخصیت
حقیقی ایشان شبیه باشد اما در مورد برنامه ،عملکرد
و دارایی هایش ابهاماتی وجود دارد که قطعا به صالح
کشور نیست ،از دولت آقای رئیسی که دولت مردم و
محرومان است چنین انتظار نمی رود ،ما می خواهیم
عظیم ترین وزارتخانه را در اختیار فردی بگذاریم که
حداقل  ۳هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
وی یادآور شــد :برنامه های وزیر پیشــنهادی کار
در حوزه بازنشســتگان اینگونه بود که  ۴ماه حقوق
بازنشستگان با مشکل مواجه شده ،مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی چه میزان پاسخگو بوده و در این چند
ماه چقدر با مجلس تعامل داشــته است ،در حوزه
انتخابیه ببینید مردم با چه مشکالتی به شما مراجعه
می کنند بنابراین خدا را در نظر بگیرید و به گونه ای
اقدام کنید که روح شهدا و امام شهدا شاد شود.

نوروزی  :وزارت کار را برای
آزادگان و پابرهنگان بگذارید

حســن نوروزی نماینده مخالف وزیر پیشــنهادی
کار و رفاه امــور اجتماعی گفــت :در رابطه وقایع
اخیر فصل الخطاب ما بیانات مقــام معظم رهبری
اســت .آقای زاهدی وفا در کانادا درس خوانده و
تحصیل کرده اســت اما حال برای کار کردن ندارند
ایشان به سفرهای شهرستان میرفتند حالی برای کار
کردن نداشتند .آقای زاهدی وفا وزارت کار را برای
آزادگان و پا برهنهگان بگذارید.
وی ادامه داد :همکاران عزیز وزارت کار و رفاه امور
اجتماعی یک وزرات خانه بزرگ است که  ۴۰درصد
اقتصاد را در درست دارد ۶۵ ،درصد از کشور تحت

کودک ،کتاب قربانی انحراف سیاستگذاری

ادامه از صفحه اول
مختلــف مطرح شــد و تجربههــای متفاوت از داشــتنها و
محرومیتهــا هیجانــی را در جمع ایجــاد کرده بــود ،این
کتابخانههای کانون بود که توانســت زنجیــرهای لذت بخش
از خاطرهها را میان نســلها با بیش از چهار ده تفاوت سنی با
خاستگاه اجتماعی مختلف از نیاوران دهه  ۷۰تا جوادیه ده سی،
از شیراز تا بوشهر ،از گیالن تا اصفهان خلق کند .نمیدانم چرا
این روزها سیاستگذاریهای معکوس ونامأنوس برای جامعه
پشت سر هم تولید میشود .اصراری که وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ظاهرا به دلیل وحدت تصدیگری بر کتابخانهها برای
واگذاری کانون به کتابخانههای عمومی دارد ،بدون تردید یک
سیاستگذاری نادرست است که در وهله اول آثار زیانباری بر
فرهنگ کتابخوانی خواهد داشت .نخست اینکه در یک فرایند
کوتاه مدت ،مهمتریــن زیان این تصمیــم دور کردن کتاب از
دانشآموز و مدرسه خواهد بود .نظامهای آموزشی و پرورشی
در جهان امروز ،برای افزایش ساعات مطالعه و ایجاد گرایش به
فرهنگ کتابخوانی ،تالش میکنند تا کتاب را به درون خانواده
و سپس به مدارس (خانه دوم دانشآموزان) ببرند .هرکسی که
ســاعاتی از عمر خود را در کتابخانههای کانون گذرانده باشد
به خوبی تفاوت آن را با کتابخانههای عمومی درک میکند .به
نظرم برخی از پیشنهاد دهندگان و طراحان این مصوبه احتمالی
هیچ کدام از ایــن دو نوع کتابخانه را ندیــده و درک نکردهاند!
محیط مطالعه برای کودکان تا همجواری مدرسه ،کتاب ،معلم
و دانشآموز در ساختار سازمانی و نظام مدیریتی کتابخانههای
عمومی ادغامپذیر و قابل اجرا نیست و در میان مدت این رابطه
فرد ،محیط و سازمان فرو خواهد پاشید .دوم اینکه در میانمدت،
جدا کردن کتابخانه از کانون پرورش فکری ،رابطهی بین اجرای
سیاستهای پرورشــی که بدون تردید کتاب عنصر اصلی آن
است با روشهای اعمال سیاست را کمرنگ میکند .اساسا رابطه
کتابخانه با کانون یک رابطه از هم گسستنی نبوده است .بسیاری
از بچههای مناطق محروم به شوق کتاب و کتابخوانی مراجعه
میکردند و ســپس وارد فعالیتهای اجتناعــی ،ادبی و هنری
میشدند .اساسا قدیمیهای کانون معتقدند که کانون از درون
کتابخانهها جوشیده اســت و حتی مطالعاتی که «داود کیانیان»
(برادر بزرگتر رضا کیانیان) در سال  ۱۳۴۴انجام داد ،رابطه بین
هنر و آموزش و حتی مقابله با فرصتهای آموزشی نابرابر مورد
بررسی و اجرا قرار گرفت .در این مقال قصد پرداختن به افرادی
که از دل کتابخانه و کانون قد کشیدند و تبدیل به افتخارات هنری
ایران زمین شدند ندارم اما فقط اشاره میکنم که در محله جنوب
شهری ما (جوادیه) برخی از هنرمندان بهنام این چنین بالیدند.
اما نمیتوان تاسف عمیقم را در خصوص یک انحراف تصمیم
گیری شایع ،که در میان مدیران ما ایجاد شده بیان نکنم .انحرافی
که به جای اصالح و بهبود ســاختارها ،ا ادغامهای سازمانی را
تجویز میکند .بدیهی است اصالح ساختار امری پیچیده ،زمانبر
و نیازمند دانش گسترده و عمیق میباشد بنابراین راحتترین
کار با قربانی کردن نامهایی همچون افزایش بهرهوری ،اصالح
ساختار و ...بازی با تشکیالت و ادغام و جداسازیهای بیهوده
صورت گرفته و عمر مدیریتی خود را به هدر میدهند .هنر این
است که نهادهای جدید و نوینی ایجاد شود که از آنها بالندگیها
شکل گیرد .با از بین بردن نهادها ،هیچ اصالح ساختار و رویهای
صورت نمیگیرد؛ هرچند عدهای معتقدند این تصمیم عالوه بر
دور کردن کودکان از کتاب ،کتابخوانی کودکان را نیز مشــمول
سیاستگذاری فرهنگی برای آدم بزرگها! خواهد کرد.

قاليباف در بازدیداز مرکز نوآوری ،فناوری پیشران

بایدازشرکتهاومجموعههایدانشبنیان
حمایتهایبیشتریصورتگیرد

فرمانده ناوشکن جماران جمهوری اسالمی ایران از خنثیسازی مداوم حملههای
دزدان دریایی علیه کشتیهای کشــورمان در آبهای آزاد خبر داد.به گزارش
اقتصاد سرآمد  ،ناخدا یکم ابراهیمی در ارتباط تصویری از عرشه این ناوشکن
با پنجمین یادواره  ۵۶۵شهید ارتش استان قم گفت :ناوشکن بومی جماران هم
اکنون بهمنظور برقراری امنیت کشتیهای ایرانی و انجام عملیاتهای دریایی در
دریای عدن حضور دارد .فرمانده ناوشکن جماران جمهوری اسالمی ایران افزود:
این ناوشکن بارها مأموریتهای مختلفی را در دریاهای آزاد برگزار و با موفقیت
به میهن بازگشته است.ناخدا یکم ابراهیمی با اشاره به عملیاتهای مختلفی که در
هفتههای اخیر این ناوشکن برای مقابله با دزدان دریایی انجام داده است ،عنوان
کرد :این مقابلها سبب شد تا مسیر امنی را برای عبور و مرور کشتی تجاری و باری
کشورمان فراهم سازیم.وی خاطرنشان کرد :سربازان دلیر و شجاع این سرزمین
در ناوشکن جماران همانند همرزمان شهیدشــان در به اهتزاز درآوردن پرچم
نظام مقدس جمهوری در دریاهای آزاد از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.

سند  2030به هیچعنوان در آموزش و پرورش
اجرا نمیشود

پوشش بیمه اجتماعی اســت و  ۲۵درصد از اقتصاد
کشور در درون این وزارت خانه است.
این نماینده مجلس شــورای اســامی افزود :آقای
نادران فرمودند نهادهای مراجع صالحیت ایشــان
را بررســی کردند .همان نهادها بیایند رای دهند ،ما
مجلس هستیم.
وی ادامه داد :آقای زاهدی وفا در کانادا درس خوانده
و تحصیل کرده است اما حال برای کار کردن ندارند
ایشان به سفرهای شهرستان میرفتند حالی برای کار
کردن نداشتند .آقای زاهدی وفا وزارت کار را برای
آزادگان و پابرهنهگان بگذارید .چرا رای فراکسیون
اکثریت انقالب را نمیگویید؟ چرا خبرگزاری دولت
اعالم کرد در فراکســیون انقالب اکثریت به ایشان
رای دادند؟
نوروزی گفت :وقتی میگویم آیت اهلل رئیسی ایشان
بچه یتیمی بودند که درس خواندند و طلبه شــدند.
گفتند ایشان  ۲۴قطعه زمین و خانه دارند و  ۳الی ۴
هزار میلیارد ،ایشان گفتند هزار میلیارد است و من در
خانهها سرایدار هستم ،آقای زاهدی وفا یکی از این

خانهها را برای سرایداری به ما بدهید!
این نماینده مجلس ادامه داد :آقای نادران شما آسمان
را میخواســتید به خاطر  ۴آپارتمــان آقای اوجی
به زمین بیاورید! حال چون ایشــان به موکب شما
آمدهاند رای دهیم؟! آقایان کانادا مســتعمره آمریکا
است چه کسی به ایشان اجازه دادهاند آنجا تدریس
کند؟ مگ ر میشود بدون امضای آمریکا آنجا تدریس
کند؟این نماینده گفت :میگویند رای میدهیم بعدا
میاندازیم چــرا روزه شــک دار میگیرید؟ آقای
زاهدی شما میگویید غنای جامعه به مال است و این
یعنی اقتصاد امپریالیستی است.
وی بیان کرد :آیت اهلل مهدوی کنی و دانشــگاه امام
صادق بر سر ما جا دارد ،اما فرزندان ایشان در کانادا
به دنیا آمدند قانون این کشــور به کمیت جمعیت
است ،آیا دختران ایشان می توانند بگویند ما کانادایی
هستیم؟ ایشــان که دانشــجوی متمولی بودند چرا
خانم ایشــان برای زایمان به ایران نیامدند؟ ایشان
گفتند ســابقه ایثارگری ندارند اما میخواستند یک
چیزی بیاورند!

برگزیده ها

سرمقاله

حملههای مداوم دزدان دریایی علیه کشتیهای ایران
خنثی شد

رییس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس

مسئوالنباصبربادانشجویان
رفتارکنند

گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ایتالیا

اتحادیه اروپا در صورت اقدامی نسنجیده
منتظراقداممتقابلایرانباشد

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سند ۲۰۳۰
به هیچعنوان در آموزش و پرورش ما اجرا نمیشود ،گفت :سند تحول بنیادین
مهمترین سند باالدستی ما محسوب میشود.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،یوسف
نوری در دیدار با آیتاهلل عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین که
در دفتر امام جمعه قزوین صورت گرفت ،اظهار داشت :دشمن از همه ظرفیتهای
خود استفاده میکند تا نظام جمهوری اســامی نتواند قلههای پیشرفت را فتح
کند و در این راه از سخیفترین توطئهها و نقشهها استفاده میکند.وی با اشاره
به بازگشایی کالسهای درس مدارس بعد از  2سال گفت :دشمن که تا دیروز
دانشگاه و دانشجویان را هدف گرفته بود ،امروز به دنبال انحراف دانشآموزان از
مسیر رشد و تعالی است و به همین خاطر نهاد آموزش و پرورش کشور را مورد
تهاجم فرهنگی و رسانهای قرار داده است.نوری اضافه کرد :پایه پیشرفت و توسعه
هر کشوری آموزش و پرورش آن کشور است و به همین خاطر دشمنان به دنبال
بحرانسازی در آموزش و پرورش و مانعسازی برای تربیت درست دانشآموزان
هســتند ،چون میدانند که اگر دانشآموزان ما به خوبی آموزش دیده و تربیت
شوند ،شانسی برای رسیدن به اهداف خود در کشور و منطقه نخواهند داشت.

احضار سفیر بریتانیا در ایران به وزارت امور خارجه

سفیر بریتانیا در جمهوری اســامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد.به
گزارش اقتصاد سرآمد ،در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات وزارت
خارجه بریتانیا ،سایمون شرکلیف سفیر این کشور در جمهوری اسالمی ایران در
روز سه شنبه به وزارت امور خارجه احضار شد.مدیرکل اروپای غربی وزارت
امور خارجه در این دیدار تاکید کرد :جمهوری اســامی ایران دخالت وزارت
خارجه بریتانیا در امور داخلی ایران با توســل به تعابیــر جعلی و تحریک آمیز
را مردود دانســته و قویا محکوم میکند.وی افزود :متاسفانه طرف بریتانیایی با
صدور بیانیههای یکجانبه و گزینشی نشان می دهد که عمال در سناریوسازیهای
معاندینی که در این کشــور علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت میکنند ،سهم
دارد.مقام وزارت خارجه کشــورمان همچنین گفت :جمهوری اسالمی ایران
گزینههای ممکن را در واکنش متقابل به هر گونه اقدام نامتعارف طرف بریتانیایی
مد نظر قرار خواهد داد.

ایران ،آمادگی طرف ها برای دادن تعهدات پایدار
را عامل حصول سریع توافق می داند

معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکرکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در
آغاز تور اروپایی و سفر به چند کشور اروپایی وارد بوداپست ،پایتخت مجارستان
شد و در نخستین برنامه با پیتر اســترای ،معاون سیاست امنیتی و انرژی وزارت
امور خارجه مجارستان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد،علی باقری
در این دیدار با اشاره به سفر سال گذشته وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان
به ایران و برگزاری دومین دور کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران
تصریح کرد :اراده سیاسی مقام های دو کشور برای تحکیم روابط دوجانبه پشتوانه
محکمیبرای فعاالن اقتصادی در گســترش همکاریهــای تجاری و اقتصای
میان ایران و مجارستان است.باقری با اشاره به جریان داشتن جنگ در اروپا ،بر
سیاست ثابت جمهوری اســامی ایران در مخالفت با جنگ تاکید کرد و گفت:
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که متحمل خسارات و صدمات  8سال
جنگ تحمیلی و  4دهه تحریم شــده ،به همان اندازه که جنگ را به دلیل کشتار
بدون تبعیض انسان مردود می داند تحریم را هم به دلیل مجازات بدون تبعیض
انسانها محکوم میکند.مذاکره کننده ارشد کشورمان با اشاره به آخرین تحوالت
مذاکرات رفع تحریم تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران آمادگی طرفها برای
دادن تعهدات پایدار را عامل حصول سریع توافق و پایبندی به تعهدات را ضامن
حفظ و استمرار توافق می داند.
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

رئیس مجلس شــورای اســامی در بازدیداز مرکز
نوآوری ،فناوری و علمآفرین پیشــران ضمن تأکید
بر ضــرورت همافزایــی میان بخشهــای مختلف
برای پیشرفت کشــور ،گفت :در این راســتا باید از شرکتها و
مجموعههــای دانشبنیان حمایتهای بیشــتری صورت گیرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،محمدباقر قالیبــاف ،رئیس مجلس
شورای اســامی در مرکز نوآوری ،فناوری و علمآفرین پیشران
حضور یافت و از دســتاوردهای این مرکز بازدید کرد .سیســتم
آبیاری زیرسطحی ایرانیان ،سیستم خانههای پیش ساخته سلمان،
طراحی و ســاخت هواپیما و قطعات هوایی ،تشخیص و درمان
بیماریهای خاص توســط آزمایشگاههای ســیار ،تصفیه آب
صنعتی و شیرین سازی آب برای شرب ،ساخت ماشین حفاری
هزار متر الکتریکی ،تولید سوختهای جایگزین مانند سوخت
جامد و مکملهای حرارتی از ضایعات پالستیک ،تولید داروهای
مبتنی بر فناوری  ،MRNAتولید بذرهای هیبریدی ســبزی و
صیفی ،تولید موتورهای برقی ،تولید مــواد دارویی و نانو دارو،
تولید آنتیبادیهای مونوکنونال و پلی کنونال از جمله بخشهای
نمایشگاه مرکز نوآوری ،فناوری و علمآفرین پیشران بود که دکتر
قالیباف از آنها بازدید کرد و با پژوهشگران و دستاندرکاران این
مجموعهها از نزدیک گفتوگو کرد و درجریان مشکالت پیشرو
و موانع توسعه و تجاریســازی تولیدات آنها قرار گرفت.رئیس
مجلس شورای اســامی در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت
همافزایی میان بخشهای مختلف برای پیشرفت کشور ،گفت :در
این راستا باید از شرکتها و مجموعههای دانشبنیان حمایتهای
بیشتری صورت گیرد .قالیباف با اشــاره به اینکه مجلس شورای
اسالمی در آینده نزدیک برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار
خواهد داد ،تصریح کرد :باید تالش کنیــم در تدوین این برنامه
موضوعات کالن کشــور مدنظر قرار گیرد و بــا رویآوردن به
روشها و ابزارهای دانشبنیان شاهد توسعه فراگیر باشیم.رئیس
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اقدامات مجلس یازدهم در
بخش حمایت از مراکز دانش بنیان به قانون جهش تولید دانشبنیان
اشاره و تأکید کرد :از اردیبهشت ماه سال جاری قانون جهش تولید
دانشبنیان ابالغ و در حال اجرایی شــدن است؛ بر این اساس در
مجلس محکم ایستادهایم تا قوانینی مانند جهش تولید دانشبنیان
پیگیری شــود.وی افزود :تصویب قوانینی ماننــد قانون جهش
تولید دانشبنیان نشاندهنده توجه مجلس به اولویتهای کشور
اســت و حمایتهای مالی و مالیاتی ،سرمایهگذاری و قضایی از
شرکتهای دانشبنیان در قانون مجلس دیده شده است.

رئیس کمیتــه آمــوزش و پژوهش پزشــکی مجلس
شورای اسالمی گفت :مســئوالن باید با صبر و متانت
با دانشــجویان رفتار کنند و از خود دانشجویان نیز که
انسانهای باهوشی هستند انتظار می رود که اجازه ندهند دیگرانی
بیایند و ادبیات خودشان را در فضای دانشگاه حاکم کنند.به گزارش
اقتصاد سرآمد ،مهرداد ویس کرمی در رابطه با اتفاقات اخیر در برخی
دانشگاه ها ،بیان کرد :وقتی صحبت از دانشگاه میشود ،صحبت از
محیط علم و دانش است و از همه کسانی که در این عرصه حضور
دارند توقعی بیش از سایر اقشــار جامعه وجود دارد و اگر بناست
نقدی هم صورت گیرد و مساله ای هم وجود داشته باشد ،انتظار این
است که از روش حل مساله و از طریق گفتوگو و دانش حل شود.
وی با بیان اینکه برخی رفتارها در شــأن قشر دانشگاهی ما نیست،
تصریح کرد :متاسفانه بعضا هم افرادی از قدیم االیام از بیرون وارد
این جمع ها می شوند و مطالبات را به سمت منفی می برند .بد مطالبه
کردن به مرگ مطالبهگری می انجامــد و اگر موضوعی را بد مطالبه
کنیم ،آن مطالبه حقیقی نیز هدر مــی رود .بنابراین مطالبه گری در
فضای آرام و منطقی و با گفت و گو ،صبر و حوصله بهتر به نتیجه می
رسد.این عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس گفت:
مسئوالن باید با هیجانات دانشــجویی با صبر و متانت رفتار کنند و
از خود دانشجویان نیز که انسان های باهوشی هستند و بهره هوشی
باالیی دارند انتظار می رود که اجازه ندهند دیگرانی بیایند و ادبیات
خودشان را در فضای دانشگاه حاکم کنند.ویس کرمی با بیان اینکه
دانشگاهیان در عرصه های علمی و در حل گره های کور جامعه و در
استقالل فناوری کشور تاثیر جدی داشتند و از ابتدای انقالب پیشتاز
حرکت های انقالبی و مردمی بودند ،تاکید کرد :انتظار این است که
انقالبی که با کمک گذشــتگان ،دانشجویان و اساتید و با خون ۳۰۰
هزار شهید به بار نشسته اســت ،به صورت درست و منطقی پیش
برود و اگر هم اشــکاالتی وجود دارد ما این اشکاالت را با گفت و
گو و اصالح در گفتار ،رفتار و اندیشه هایمان پیگیری کنیم و خدای
نخواسته اسیر هیجانات و بازی های روانی دشمن نشویم.وی افزود:
االن بعد از گذشت بیش از  ۴۰ســال از انقالب اسالمی و با توجه به
شرایط و اقتداری که کشور در منطقه پیدا کرده و امنیتی که در میان
کشورهای دیگر دارد ،دشمن دوســت دارد امنیت ما را از داخل به
چالش بکشد ،بنابراین انتظار این است که قشر فرهیخته ما که اساتید
و دانشجویان هستند بیشتر از سایر مردم درک کنند .همینطور که می
بینیم بسیاری از اساتید در مسائلی که جدیدا پیش آمد موضع گیری
کرده و دعوت به گفت و گو ،آزاداندیشی ،مناظره های علمی و پرهیز
از رفتارهایی که آرامش جامعه را بر هم می زند ،کردند.

در تماس تلفنی ورزای خارحه ایــران و ایتالیا ،آخرین
تحوالت مناسبات دوجانبه ،مذاکره برای لغو تحریم ها،
حوادث اخیر در کشورمان و سوء استفاده آشوبگران و
اغتشاشگران و مداخالت خارجی در تحوالت داخلی
کشــورمان مورد رایزنی قرار گرفت .به گزارش اقتصاد سرآمد ،در
تماس تلفنی روز جاری لوئیجی دی مایــو وزیر امور خارجه ایتالیا
و دکتر حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان آخرین
تحوالت مناســبات دوجانبه ،مذاکره برای لغو تحریم ها ،حوادث
اخیر در کشورمان و ســوء استفاده آشــوبگران و اغتشاش گران و
مداخالت خارجی در تحوالت داخلی کشــورمان مــورد رایزنی
قرار گرفت.امیرعبداللهیان در این گفتوگــوی تلفنی تاکید کرد:
در توافقات اخیر صورت گرفته در ســفر اینجانب به رم توانستیم
نقشــه راه جدید روابط بین تهران و رم را به خوبی تبیین کنیم.وزیر
امور خارجه کشــورمان با تاکید بر اینکه «اجرای توافقات فیمابین
به خوبی در حال انجام است» ،خاطر نشان کرد :ما نیز برای توسعه
مناســبات تاریخی و دوســتانه با ایتالیا اهمیت قائل هستیم.رئیس
دستگاه دیپلماســی تاکید کرد :جمهوری اســامی ایران با اعتقاد
عملی به دموکراسی ،همواره به مطالبات مسالمت آمیز مردم توجه
کرده است .در وقایع اخیر مداخلهگران خارجی ،عوامل سازماندهی
شده و تروریســت ها به ویژه در زاهدان و غرب کشور ایران ،مسیر
اجتماعات مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت ،آشوب و کشتار
مردم بیگناه و پلیس و حافظان امنیت ســوق دادند.امیرعبداللهیان
افزود :بار دیگر مردم بزرگ ایران با برخورداری از بصیرت سیاسی
اجازه تعرض خارجی و خدشه سیاسی به استقالل سیاسی ،تمامیت
ارضی و حاکمیت کشور را ندادند.وزیر امور خارجه کشورمان خاطر
نشان کرد :ما بر اساس قوانین محکم خود نسبت به درگذشت یکی
از فرزندان مان متعهدیم و رسیدگی دقیق و عادالنه به آن با جدیت
ن حال از مواضع و مداخالت برخی مقامات اروپا در
ادامه دارد .در عی 
وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه،
اقدامی شتابزده و نسنجیده انجام دهد ،باید منتظر اقدام موثر و متقابل
جنهوری اسالم ایران باشد.لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا
نیز در این گفتوگوی تلفنی به همتای ایرانــی خود تاکید کرد :ما
برای رابطه با جمهوری اسالمی اهمیت قائل هستیم و از تالش های
ایران در رسیدن به توافق پایدار در برجام قویا حمایت می کنیم .وزیر
امور خارجه ایتالیا تاکید کرد :معتقدیم این تالش های جمعی باید به
نتیجه ای مثبت منجر شود و همه طرف ها به تعهدات خود در برجام
بازگردند.لوئیجی دی مایو افزود :ایتالیا به اقدامات خود برای رسیدن
به توافق آن هم در کوتاه ترین زمان ادامه می دهد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 1401/1677مورخ1401 /06/15هيــات اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مصطفی ترابيان فرزند احمد
به شــماره شناسنامه  270صادره ازاسدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی آبی
به مســاحت 62821/91متر مربع در قسمتی از پالك شماره  2فرعی از  114اصلی واقع
دراســدآباد اراضی روســتای چارق در بخش  6حوزه ثبت ملک اسدآباد خریداری از مالک
رسمی وراث مرحوم احمد ترابيان برابر سند شماره  56616مورخه  1395/12/20دفتر
اســناد رسمی شماره  19اسدآباد محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف )349
تاریخ انتشار اول 1401/06/30 :
تاریخ انتشار دوم 1401/07/14 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -سیروس قلی زاده
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 1401/1676مورخ1401 /06/15هيــات اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مصطفی ترابيان فرزند احمد
به شــماره شناسنامه  270صادره ازاســدآباد در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت
 5477/20متر مربع در قســمتی از پالك شماره  2فرعی از  114اصلی واقع دراسدآباد
اراضی روســتای چارق در بخش  6حوزه ثبت ملک اسدآباد خریداری از مالک رسمی وراث
مرحوم احمد ترابيان برابر سند شماره  56616مورخه  1395/12/20دفتر اسناد رسمی
شــماره  19اسدآباد محرز گردیده اســت .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســليم
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد( .م الف
)351
تاریخ انتشار اول 1401/06/30 :
تاریخ انتشار دوم 1401/07/14 :
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