
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال چهارم                شماره          105چهارشنبه   10          آذر      1400 

دنبال اشتغال پایدار هستیم
بودجه دستگاه های فرهنگی 

حفظ شود

2

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی در 
رشد و توسعه اقتصادی است

3

ضرورت توسعه زیرساخت های 
شهری و خدماتی در وردآورد
4

وزیر فرهنگ: جشنواره های فجر امسال 
پررونق تر از گذشته برگزار می شود

مذاکرات نتیجه بخش هدف اصلی 

تیم مذاکره کننده ایرانی باشد

2

وظیفه بنیاد شهید ایجاد اشتغال برای 

ایثارگران است

4

 حضور مردم در ورزشگاه ها، نیاز به 

زیر ساخت دارد

6

استان ها 5

کرمانشاه بهشت سرمایه گذاران خارجی 

است
ــه  ــرای ورود ب ــی ب ــرمایه گذاران چین ــاه از س ــتاندار کرمانش اس
ــر  ــت: ه ــرد و گف ــوت ک ــاه دع ــف کرمانش ــای مختل ــروژه ه پ

ــرای  .... ــد، ب ــاز باش ــه نی ــی ک ــاخت و حمایت زیرس 7 8

ــزوم حفــظ  ــر ل ــا تاکیــد ب عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس ب
ســهم ۲.۵ درصــدی بودجــه دســتگاه های فرهنگــی گفــت: 
ــا کاهــش بودجــه دســتگاه های فرهنگــی، مســیر  دولــت نبایــد ب

فرهنگ ســازی را تضعیــف کنــد ....

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اراده  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
متوازن  توسعه  راستای  در  دولت 
استانها و تمرکززدایی، گفت: برای 
و  سیاسی  اداره  از  تمرکززدایی 
اجتماعی استانها، دولت الیحه ای 

ارائه دهد.
در   ، پورابراهیمی  محمدرضا 
اداره  در  تمرکززدائی  خصوص 
اسالمی  انقالب  گفت:  کشور 
علیرغم تمام خدماتی که به ملت 
ایران ارائه داده، در حوزه معیشت، 
چالش های  با  توسعه  و  اشتغال 

مهمی رو به رو است.
متوازن،  توسعه  عدم  وی 
تمرکزگرایی در مراکز استان ها و 
چالش های  از  یکی  را  پایتخت ها 
تصریح  و  خواند  کشور  مهم 
وظیفه  بیشتر  استانداران  کرد: 
دارند  برعهده  را  امور  هماهنگی 
در  خالقیتی  نمی توانند  عماًل  و 

برای  لذا  باشند.  داشته  مدیریت 
محورانه  عدالت  رویکرد  ایجاد 
و  )ره(  امام  آرمان های  تحقق  و 
رهبری در راستای توسعه متوازن 
کشور باید رویکرد تمرکززدایی در 
در  گیرد.  قرار  دولت  کار  دستور 
کمترین  استانداران  حاضر  حال 
جای  عماًل  و  دارند  را  اختیارات 

مانور مدیریتی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای 
جزئی  اختیارات  که  موارد  برخی 
به استانداران واگذار شده کارهای 
از  زدایی  محرومیت  برای  بزرگی 
شهرها و استان ها انجام شده است.

سطح  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
به  توجه  با  استانداران  اختیارات 
استان های تحت مدیریت  شرایط 
آنها باید متفاوت باشد، خاطرنشان 
کرد: شرایط در استان های مرزی، 
استان هایی که به دریا یا خشکی 

وصل هستند، متفاوت است از این 
این  در  استانداران  اختیارات  رو 

شهرها نیز باید متفاوت باشد.
از  اینکه گزارش هایی  بیان  با  وی 
تمرکز  موضوع  در  دولت  سوی 
در  گفت:  است،  شده  ارائه  زدایی 
پایان مجلس نهم نامه ای با امضای 
رئیس جمهور  به  نماینده   ۱۶۰
وقت در راستای تمرکززدایی ارائه 
شد اما روحانی عالقه ای به تفویض 

اختیارات خود و وزرایش نداشت.
مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
بر  تأکید  با  اسالمی  شورای 
نافی  زدایی  تمرکز  اینکه 
وزرا  و  رئیس جمهور  اختیارات 
کاهش  را  آنها  نظارت  و  نیست 
دولت  در  داشت:  اظهار  نمی دهد، 
مدیریت  و  نگرش  نوع  سیزدهم 
است  گونه ای  به  رئیس جمهور 
که عالئم و شواهد حاکی از اراده 
دولت برای اجرای این طرح است. 
کمیسیون اقتصادی نیز از تقویت 
با  استان ها  در  گیری  تصمیم 
استانداران  به  اختیارات  تفویض 

حمایت می کند.
اولین گام  ادامه داد:  پورابراهیمی 
برای تمرکززدایی و توزیع عادالنه 
به  اختیارات  تفویض  امکانات، 
ظرفیت  به  توجه  با  استانداران 
راستا،  این  در  که  استان هاست 

 ۱۴۰۱ بودجه  قانون  اصالح 
ضروری است.

وی با بیان اینکه استانداران هیچ 
گیری  تصمیم  مورد  در  قدرتی 
برای بودجه استان ها ندارند، گفت: 
ایجاد صندوق مالی در استان ها و 
تأمین بودجه های عمرانی بهترین 
متوازن  توسعه  برای  راهکار 
تحوالت  آغازگر  که  استان هاست 
کشور  اقتصادی  عرصه  در  مهمی 

خواهد بود.
مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
اراده  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
متوازن  توسعه  راستای  در  دولت 
تأکید  تمرکززدایی،  و  استان ها 
اداره  از  تمرکززدایی  برای  کرد: 
استان ها،  اجتماعی  و  سیاسی 
دولت می تواند الیحه ای ارائه دهد.

طبق  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
اصول ۱۲۸ و ۱۳۸ قانون اساسی 
را  خود  اختیارات  می تواند  دولت 
قوانین  طبق  افزود:  کند،  تفویض 
اختیارات  تفویض  موجود علیرغم 
وزرا و رئیس جمهور به استانداران، 
مجلس  مقابل  در  باید  افراد  این 
تفویض  این  و  باشند  پاسخگو 
آنان  پاسخگویی  نافی  اختیارات 
ارائه  با  می تواند  دولت  نیست. 
الیحه ای، استانداران را نیز در قبال 

مجلس، مسئول و پاسخگو کند.

اختیارات استانداران بیشتر می شود

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

روز     تفاقات    ا و     ر      اخبا آخرین  
پایگاه     خبری  در      ا     ر

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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مشکالت طرح نهضت ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱ رفع می شود

وزیر راه و شهرسازی :

خاندوزی در صحن مجلس:



سیاسی
خبر

بودجه دستگاه های فرهنگی حفظ 
شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر لزوم حفظ سهم ۲.۵ درصدی 
بودجه دستگاه های فرهنگی گفت: دولت نباید با کاهش بودجه دستگاه های 

فرهنگی، مسیر فرهنگ سازی را تضعیف کند.
احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
برخی از خبرها مبنی بر کاهش بودجه سازمان های فرهنگی در سال ۱۴۰۱ 
گفت: دولت هر سال کاهش منابع یا عدم وصول منابع خود را با تعدیل 

اعتبارات سایر دستگاه ها جبران می کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی گفت: سال گذشته نیز 
چنین موضوعاتی مطرح شد و نمایندگان مجلس تأکید کردند دولت نباید 
کسری بودجه اش را با کاهش منابع دستگاه های فرهنگی جبران کند زیرا 

این اقدام موجب تضعیف جریان فرهنگی در کشور می شود.
سازی  جریان  عدم  از  ناشی  را  امروز  اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  وی 
فرهنگی خواند و تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، 
اصالح الگوی مصرف، مطالعه و حمایت از خانواده در کشور ما در سطح 
پائینی قرار دارد که این امر به خاطر عدم فرهنگ سازی است. دولت نباید 
با کاهش بودجه دستگاه های فرهنگی، مسیر فرهنگ سازی را تضعیف کند.

سال  بودجه  در  فرهنگی  اعتبارات  کاهش  از  خواست  دولت  از  راستینه 
۱۴۰۱ صرف نظر کند و تأکید کرد: اگر دولت تصمیم به کاهش اعتبارات 
دستگاه های فرهنگی داشته باشد باید دالیل خود را به صورت روشن به 

کمیسیون فرهنگی ارائه کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون 
فرهنگی، بودجه دستگاه های فرهنگی را پیگیری خواهد کرد و به دولت 
تذکر می دهد، خاطرنشان کرد: در بودجه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ دولت 
با کسری هایی مواجه است که این کسری ها نباید به دستگاه های فرهنگی 
منتقل شود. اگر دولت به دنبال اصالح ردیف های بودجه است باید الیحه 

متمم بودجه به مجلس ارائه کند.
سقف  از  فرهنگی  دستگاه های  سهم   ۱۴۰۰ سال  بودجه  در  افزود:  وی 
اعتبارات بودجه را از نیم درصد به دو و نیم درصد افزایش دادیم. انتظار 
مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم حفظ شود و کاهش نیابد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اعالم کرد: ۱۳ 
برنامه  اجرای  برای  کشور  استانداران  آذر 
اقتصادی دولت جهت ایجاد اشتغال پایدار 
در سراسر کشور به وزارت کشور فراخوانده 

شدند.
امور  و  اقتصاد  وزیر  خاندوزی  احسان   
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  دارایی 
هزار   ۳۲ بار  اولین  برای  گفت:  اسالمی 
میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافت 
دولت  بودجه ای  منابع  اساس  این  بر  که 
بیکاری  مشکل  رفع  برای  بانکی  منابع  با 
این  فزاینده  ضریب  با  تا  می شود  تلفیق 
اعتبارات به حل مشکل بیکاری کمک کند.

وی افزود: عالوه بر این مقرر شد متناسب 
به  اعتبارات  این  استان ها  بیکاری  نرخ  با 
هر  یابد.  اختصاص  مختلف  استان های 
استانی که نرخ بیکاری باالتری داشته باشد 

از این اعتبارات بیشتر استفاده می کند.
اینکه  بیان  با  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر 
این  اجرای  دستورالعمل  خردادماه  در 
تبصره مصوب شد، اظهار داشت: متأسفانه 
سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته به 
رویه مبادله موافقت نامه ها بین دستگاه ها 
مشکل ایجاد کرد و منابع اشتغال به انتقال 
مبادله نامه هایی بین دستگاه ها، گره خورد 
این  اجرای  در  تأخیر  موجب  امر  این  که 

تبصره شد.
درخواست های  کرد:  بیان  خاندوزی 
مورد  در  استان ها  کارشناسی  و  مکتوب 
این اعتبارات به دولت ارسال شد. ۵ جلسه 
خصوص  این  در  ملی  تخصصی  کارگروه 
بانک ها  عاملیت  قراردادهای  شد.  برگزار 
به  بانک ها  از منابع  اینکه چقدر  بر  مبنی 
یابد،  اختصاص  بخش  این  به  مدت  چه 

مورد بررسی قرار گرفت.
تخصیص  نحوه  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  نیز مشخص شد،  استانی  اعتبارات 
تا  بودند  مکلف  اجرایی  دستگاه های 
این  در  را  خود  برنامه های  تیرماه  پایان 

خصوص ارائه کنند. تا پایان تیرماه چنین 
برنامه هایی ارائه نشد.

بر  تأکید  با  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر 
اینکه دنبال اشتغال پایدار هستیم، گفت: 
اختصاص منابع بدون ایجاد اشتغال پایدار، 
فایده ای ندارد. برنامه دستگاه های اجرایی 
تا  رسید  تصویب  به  تلفیق  به  استانی  و 

اشتغال پایدار ایجاد شود.
به  استانداران  آذرماه  خاندوزی گفت: ۱۳ 
برای  فقط  شدند  فراخوانده  کشور  وزارت 
اولویت های  تا  تبصره ۱۸  الف  بند  اجرای 
تصویب  به  و  تعیین  که  پایدار  اشتغال 
در  امیدواریم  شود.  اجرایی  است،  رسیده 

ماه آینده شاهد تزریق اعتبارات اشتغال به 
استان ها باشیم.

در  همچنان   ۱۸ تبصره  باید  افزود:  وی 
در  که  کند  پیدا  ادامه  نیز  بودجه ۱۴۰۱ 
این صورت می توانیم بگوییم نهاد سرمایه 
کرده ایم.  ایجاد  داخلی  اشتغال  گذاری 
شده  فعال  خصوص  این  در  دبیرخانه ای 

است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه 
این  اجرای  رسمی  طور  به  آذرماه   ۱۳
تبصره آغاز خواهد شد، گفت: همین دست 
فرمان برای اهرم کردن منابع اشتغال زایی 

باید در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.

خاندوزی در صحن مجلس:

دنبال اشتغال پایدار هستیم
خبر

مذاکرات نتیجه بخش هدف اصلی 
تیم مذاکره کننده ایرانی باشد

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر 
استفاده از تمام ظرفیت های کشور در مذاکرات گفت: حرف جدید 
این دور از مذاکرات این است که گفت و گوی نتیجه بخش صورت 

گیرد و همچون گذشته فرسایشی و وقت گیر نباشد.
»فداحسین مالکی« با اشاره به آغاز مذاکرات نمایندگان ایران و ۴+۱ 
برای رفع تحریم ها در وین گفت: در این دور از مذاکرات تالش براین 
است که مدیریت فضای مذاکرات به دست جمهوری اسالمی و هیات 

مذاکره کننده ایرانی باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طرح جدی 
نبودن ایران در مذاکرات از سوی رسانه های غربی را نوعی فرافکنی 
اتفاقا  است  بوده  مذاکرات جدی  در  همیشه  ایران  گفت:  و  خواند 
این طرف غربی و آمریکایی  بوده که هیچ وقت جدی نبودند و به 
تعهداتشان عمل نکردند. جمهوری اسالمی همواره به حقوق و قوانین 

بین الملل و تعهدات خود پایبند بوده است.
سیاست  در  سیزدهم  دولت  جدید  تدبیر  زاهدان  مردم  نماینده 
خارجی را همسو با رویکرد مجلس ارزیابی کرد و گفت: حرف جدید 
در این مذاکرات این است که اگر قرار است گفت و گویی صورت 
گیرد، باید نتیجه بخش باشد و نباید همچون گذشته فرسایشی و  

وقت گیر باشد.
مالکی با بیان اینکه برجام توافقی است که کامل شده و مذاکره ای 
درباره آن انجام نمی شود، گفت: با بسته شدن موضوع برجام فقط 
ایران به تعهدات خود عمل کرد و هیچ کدام از کشورهای عضو به 
تعهدات خود عمل نکرده و شاهد بودیم حتی برخی از اعضای برجام 

اقدام آمریکا در خروج از این توافق را محکوم نکردند.
وی درباره ترکیب تیم اعزامی ایران به مذاکرات وین  اظهار کرد: 
سیاست و راهبرد درباره مذاکرات از سوی شورای عالی امنیت ملی 
از همه ظرفیت های کشور  باید  ارشد  و مذاکره کننده  اتخاذ شده 
استفاده کنند تا بهانه ای دست طرف غربی  داده نشود و این اتفاقا 

نوعی ُحسن و مزیت تیم مذاکره کننده ایران است.
 این دیپلمات پیشین کشورمان گفت: در فضای و شرایط مذاکره نیاز 
به فشار نیست باید فضای آرامش حاکم شود تا تیم مذاکره کننده 
بتواند بر اساس ماموریت خطیر خود در راستای تامین منافع ملی 

ایران اقدام کند.

سلیمی در دیدار سفیر کره جنوبی در تهران:

پیروی از سیاست های آمریکا قابل قبول 
نیست/ اموال ایران آزاد شود

به  ایران  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: عدم دسترسی 
منابع ارزی خود در بانک های کره جنوبی، خالف حقوق تجارت و بین الملل 

است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
یون کانگ هیان سفیر کره جنوبی در تهران با حجت االسالم علیرضا سلیمی، 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
توسعه  را  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست  دیدار  این  ابتدای  در  سلیمی 
بر اساس تعامل و حفظ منافع متقابل خواند و  با همه کشورها  ارتباطات 
گفت: با توجه به پیشینه ارتباطات تاریخی میان ایران و کره جنوبی، همواره 
روابط خوبی از گذشته برقرار بوده اما متأسفانه به دلیل سیاست اشتباه چند 
سال اخیر دولت کره جنوبی، جایگاه این کشور در افکار عمومی ایران به 

شدت خدشه دار شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مسدود شدن منابع 
ارزی جمهوری اسالمی ایران در بانک های کره جنوبی، تصریح کرد: عدم 
دسترسی ایران به منابع ارزی خود در بانک های کره جنوبی، خالف حقوق 
تجارت و بین الملل است و پیروی از سیاست های خصمانه آمریکا به هیچ 

وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: نخست وزیر کره جنوبی در سفر اخیرش به تهران وعده هایی جهت 
آزادسازی منابع ارزی ایران داد که تاکنون محقق نشده و مشکالت کماکان 
باید در این خصوص گام مؤثری براساس  باقی است. مقامات کره جنوبی 

تعهدات بین المللی بردارند.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  دلیجان  و  محالت  مردم  نماینده 
شرکت های خصوصی  برای  جنوبی  کره  شرکت های  شده  ایجاد  مشکالت 
ایرانی، اظهار داشت: تعدادی از شرکت های بخش خصوصی ایرانی به دلیل 
یا  و  متضرر شده  جنوبی خود  کره  از سوی شرکای  تعهدات  اجرای  عدم 
مبالغی از سرمایه هایشان نزد این شرکت ها باقی مانده و ضروری است هرچه 
سریع تر اقداماتی در جهت احقاق حقوق این شرکت ها نیز از جانب دولت 

جمهوری کره صورت گیرد.
سلیمی در ادامه با اشاره به تحریم های ناعادالنه کاخ سفید علیه جمهوری 
ارسال  جهت  جنوبی  کره  مقامات  غیرمسئوالنه  رفتار  و  ایران  اسالمی 
کمک های انسان دوستانه در مبارزه با ویروس کرونا، گفت: پس از خروج 
آمریکا از برجام، کره جنوبی حتی از ارسال دارو به ایران که شامل تحریم 

بین المللی نبود نیز خودداری کرد.
وی ادامه داد: امیدواریم فروش ۵۰ میلیون دالر دارو و تجهیزات بهانه نشود 
چرا که این مقدار در برابر ۷ میلیارد دالر پول مسدود شده جمهوری اسالمی 
تا یک  میلیون  برای خرید ۵۰۰  ما  آمادگی  اعالم  و  ایران در کره جنوبی 

میلیارد دالر دارو و تجهیزات پزشکی، عماًل صفر محسوب می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی از کره جنوبی، گفت: اظهارات اخیر بنده در مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر عدم ضرورت واردات لوازم خانگی کره ای به ایران نیز برگرفته از نظر 

اکثریت ملت بزرگ و شریف جمهوری اسالمی ایران است.
کانگ هیان: دولت کره جنوبی دنبال آزاد سازی منابع ارزی ایران است

یون کانگ هیان، سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به 
اشتراکات فرهنگی و مناسبات دوستانه دو کشور، گفت: تقویت و تحکیم 
همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران برای دولت و پارلمان کره جنوبی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یون کانگ هیان ضمن اشاره به کاهش سطح مراودات اقتصادی و تجاری 
دو کشور بر تحریم های آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد و افزود: جمهوری 
اسالمی ایران و کره جنوبی از ظرفیت باالیی برای افزایش سطح همکاری های 
اقتصادی برخوردار هستند و لذا از تدوام و گسترش مناسبات دوستانه به ویژه 

مراودات اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران استقبال می نمائیم.

دشمنان از هرگونه ماجراجویی و خطای 
محاسباتی در منطقه خودداری کنند

دریایی  نیروی  روز  تبریک  با  پیامی  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس   
بدخواهان  و  اسالمی  نظام  و  انقالب  دشمنان  به  اسالمی،  جمهوری  ارتش 
ایران عزیز هشدار داد برای توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده خود در 
منطقه بویژه در خلیج فارس و دریای عمان از هرگونه ماجراجویی و خطای 

محاسباتی پرهیز کنند.
به  نقل از پایگاه اطالع رسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری با تبریک هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی در پیامی نوشت: فرارسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش 
نفتی  تسخیر سکوهای  در  مروارید  عملیات  با  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
االمیه و البکر نظامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و شهیدان گرانقدر 

این نبرد تاریخی پیوند خورده است، گرامی می دارم.
که  بزرگ  واقعه  این  افزود:  پیام  این  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
برای  ارتش جمهوری اسالمی  نیروی دریایی  نقطه عطفی در روند حرکت 
دستیابی به قله های رفیع پیشرفت و اقتدار این نیروی مقتدر است را به آحاد 
فرماندهان، مدیران و کارکنان خدوم، شجاع و مصمم این سازمان افتخارآمیز 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.
آب های  امروز  فراگیر  و  پایدار  امنیت  شک  بی  داد:  ادامه  باقری  سرلشکر 
سرزمینی کشور عزیز ما و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی جمهوری 
افتخار  ارتش و سپاه که موجبات  بال گستره خود در  با دو  ایران  اسالمی 
رقم  را  آنان  ساز  امنیت  توان  و  ظرفیت  از  المللی  بین  اعتماد  و  ایرانیان 
زده است؛ مرهون هدایت های حکیمانه و دوراندیشانه مقام معظم رهبری 
ملت  خیر  ادعیه  و  حمایت ها  خامنه ای،  امام  حضرت  قوا  کل  فرماندهی  و 
شریف و قهرمان و همت، اراده و تالش های عالمانه، صادقانه و هوشمندانه 

رزمندگان این میدان راهبردی است.
که  تاریخ ساز  و  روند شکوهمند  این  تداوم  دارم  اطمینان  یادآور شد:  وی 
اقیانوس اطلس و  از اجرای ماموریت خطیر اخیر دریانوردی در پهنه  پس 
قدرت  بر  داللت  روسیه  در  المللی  بین  مشترک  دریایی  رزمایش  برگزاری 
دارد، ضامن  آینده  متصور  و  بزرگ  در حوادث  کننده  ابتکار عمل خیره  و 
درخشش و جلوه گری های ایران و ایرانی در آوردگاه های سخت و سرنوشت 

ساز پیش رو خواهد بود.
در پیام رییس ستاد کل نیروهای مسلح به دالورمردان نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی، آمده است: همت سترگتان در این راه مقدس را می ستایم 
و به دشمنان انقالب و نظام اسالمی و بدخواهان ایران عزیز هشدار می دهیم 
برای توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده خود در منطقه به ویژه در خلیج 
محاسباتی  خطای  ارتکاب  و  ماجراجویی  هرگونه  از  عمان  دریای  و  فارس 
پرهیز کنند و در غیر این صورت باید آتش خشم و اراده ای که آنها را وادار 

به فرار خفت بار از منطقه محکوم خواهد کرد، انتظار کشند.
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کارشناس مسائل بین الملل قرارداد سواپ 
جمهوری  و  ترکمنستان  ایران،  بین  گاز 
راهبردی  موفقیت  اصلی ترین  آذربایجان 
۴ماهه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: 
روزانه ۵  ترکمنستان  قراردادگازی،  این  در 
به جمهوری  گاز  مترمکعب  میلیون   ۶ الی 
مسیر  از  گاز  این  که  می فروشد  آذربایجان 

ایران به آذربایجان ترانزیت می شود.
با وجود اینکه فقط ۴ ماه از روی کار آمدن 
نظر  به  ولی  نگذشته  رئیسی  آقای  دولت 
اقتصادی  می رسد تالش برای بهبود روابط 
با کشورهای همسایه موجب شده  به ویژه 
میان  در  نگرش  تغییر  نوع  یک  شاهد  تا 
سیاستمداران اقتصادی کشور برای کاهش 

فشارهای اقتصادی تحریم ها باشیم.
یکی از این رخدادهای مهم خروج از بن بست 
ترکمنستان  و  ایران  میان  گازی  تعامالت 
بوده که در حدود ۵ سال دستگاه دیپلماسی 

اقتصادی کشور را درگیر خود کرده بود. 
حسن هانی زاده   با اشاره به نقش راهبردی 
میان  جانبه  سه  گازی  سوآپ  قرارداد 
آذربایجان  جمهوری  و  ایران  ترکمنستان، 
اظهار کرد: توافق نامه گازی که بین ایران و 
جمهوری آذربایجان در حاشیه پانزدهمین 
نشست سران کشورهای عضو سازمان اکو در 
عشق آباد ترکمنستان به امضا رسیده یک 
کشورهای  با  رابطه  در  اقتصادی  گشایش 
عنوان  به  را  ایران  که  بوده  قفقاز  جنوب 
کریدور انتقال انرژی گاز به سایرکشورهای 
فارس  خلیج  جنوب  حتی  و  آسیا  غرب 
معرفی می کند. وی ادامه داد: براساس این 
میلیون  الی ۶  روزانه ۵  ترکمنستان  قراداد 

آذربایجان  جمهوری  به  گاز  مترمکعب 
به  ایران  مسیر  از  گاز  این  که  می فروشد 
جمهوری آذربایجان ترانزیت)سوآپ( خواهد 
شد و ایران هم گاز مصرفی مورد نیاز خود 
در ۵ استان کشور )خراسان رضوی، شمالی 
عنوان  به  را  سمنان(  و  گلستان  جنوبی،  و 
کرد. خواهد  برداشت  گاز  این  انتقال  حق 

کارشناس مسائل بین الملل در ادامه تصریح 
به  قراداد  این  سریع  اجرای  قابلیت  کرد: 
نحوی است که از اول دی ماه و بدون سقف 
زمانی شاهد انتقال گاز به آذربایجان خواهیم 
بود؛ نشان دهنده عزم جدی سه کشور به 
ویژه طرف  ایرانی برای ترمیم و تقویت روابط 
است. همسایه  کشورهای  میان  اقتصادی 

این کارشناس  مسائل بین الملل همچنین 
به  آذربایجان  جمهوری  رویکرد  تغییر  به 
منظور کاهش تنش های سیاسی در منطقه 
با امضای این قرارداد اشاره کرد و افزود: با 
آذربایجان  جمهوری  کشور  اینکه  به  توجه 
در گذشته نقش مخربی را با حاشیه سازی 
ارمنستان  با  درگیری  حوزه  در  ای  منطقه 
و  قومیتی  زنجیره های  تقویت  همچنین  و 
تحریک قومیت ها در ایران ایجاد کرده بود؛ 
اقتصادی  توان  فرسایش  موجب  امر  این 
با  داد:  ادامه  شد.وی  منطقه  کشورهای 
امضای این قرارداد با ایران به نظر می رسد 
تغییر  درصدد  آذربایجان  جمهوری  کشور 
رویکرد سیاسی خود نسبت به ایران بوده و 
سعی کرده با امضای توافق نامه سوآپ گازی 
به نوعی سیاست های گذشته خود را ترمیم 
تعامل  برای  مثبتی  گام  امر  این  که  کند 
دوسویه میان ایران، جمهوری آذربایجان و 

کشورهای جنوب قفقاز است.
لج بازی دیپلماسی اقتصادی زنگنه باعث بروز 
مشکالت در حوزه گاز بود/به احتمال زیاد تا 
پایان سال میالدی بخشی از تحریم ها لغو 
می شودهانی زاده درباره چرایی عدم موفقیت 
با  گازی  همکاری  ادامه  در  روحانی  دولت 
ترکمنستان اظهار داشت: بی تدبیری وزیر 
نفت دولت گذشته یعنی بیژن زنگنه یکی 
است. بوده  گازی  همکاری  عدم  عوامل  از 

وی تصریح کرد: در دولت دوازدهم متاسفانه 
به  همسایه  کشورهای  با  همکاری  رویکرد 
از اولویت های پسینی سیاست  عنوان یکی 
به همین  و  بوده  گذاری دولتمردان مطرح 
با  همچنین  و  برجام  ذیل  با  رابطه  منظور 
بین  روابط  شاکله  تمام  اروپایی  کشورهای 
نفتی  و  اقتصادی  حوزه  در  حتی  الملل 
سیزدهم  دولت  در  اما  می شد.  شامل  را 
رویکرد روابط بین الملل اقتصادی با تاکید 
حتی  همسایه  کشورهای  با  همکاری  بر 
از  تا  بوده  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
این طریق فشارهای اقتصادی ایجاد شده در 

بستر تحریم ها کاهش یابد.
که  است  این  بعدی  نکته  افزود:  هانی زاده 
ما شاهد نوعی عدم درایت در وزارت نفت 
از سال  که  نحوی  به  بودیم  روحانی  دولت 
با  ایران  گازی  تعامالت  همه  تقریبا   ۹۵

ترکمنستان متوقف شد.
 وی خاطرنشان کرد: با سازوکار ایجاد شده 
تهاتر گاز با کاال، شیوه ای ایجاد شد تا حتی 
های  بدهی  بتوان  نیز  تحریم ها  شرایط  در 
بیژن  حضور  با  ولی  کرد.  تسویه  را  ایران 
زنگنه در مسند وزارت نفت، به دلیل اعالم 

توسط  ترکمنستان  گاز  به  ایران  نیاز  عدم 
آقای زنگنه و یک نوع لج بازی دیپلماسی 
و  شد  متفاوت  شرایط  اقتصادی،  حوزه  در 
ما در شرایط زمستانی سال های گذشته با 
مواجه  گازی  حوزه  در  متعددی  مشکالت 
شرکای  از  یکی  دیگر  طرف  واز  بودیم 
اقتصادی خود در همسایگی شمال کشور را 

از دست داده بودیم.
به  اشاره  با  الملل  بین  مسائل  کارشناس 
کشورهای  با  تجاری  قراردادهای  نقش 
و  ای  هسته  های  نامه  توافق  در  همسایه 
می رسد  نظر  به  داشت:  اظهار  حتی ۴+۱  
تعدد قراردادهای تجاری و دیپلماتیک ایران 
همچنین  و  روسیه  آسیایی،  کشورهای  با 
شده  موجب  شمالی  و  جنوبی  همسایگان 
فهم جدیدی در نظام بین الملل شکل گیرد 
بر  فشار  ابزار  عنوان  به  تحریم ها  دیگر  که 
ایران اثرگذار نخواهد بود.هانی زاده ادامه داد: 
سفر اخیر آقای باقری کنی معاون سیاسی 
تعامالت  نوع  و  بلژیک  به  خارجه  وزارت 
اثبات  خوبی  به  را  مهم  این  گرفته  صورت 
امروز  نشست  همین  در  حتی  کند.  می 
وجود  به  گشایش ها  سری  یک  قطعا  وین 
همان  اعتبار  به  آن  تحقق  که  آمد  خواهد 
قراردادهای تجاری با همسایگان بوده است. 
این کارشناس سیاسی در پایان تاکید کرد: 
با توجه به تحوالت شکل گرفته در نظام بین 
الملل به نظر می رسد تا پایان سال میالدی 
سیاسی  فهم  در  قبولی  قابل  نقطه  به  ما 
مشترک میان ایران و کشورهای اروپایی در 
حوزه مذاکرات هسته ای برسیم و بخشی از 

تحریم ها نیز لغو بشود.

خروج از بن بست مذاکرات گازی با تغییر رویکرد دیپلماسی در دولت سیزدهم
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آگهی مفقودی
شماره  به  هیوندا  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت  رسید 
هوشمند 2256637 و شماره پالک 55 ایران 692 ع 42 
بنام الهه فیروزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

آگهی مزایده اموال غیر منقول سند ذمه کالسه اجرایی 
9900711

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ آپارتمان 
با بنای احداثی به نشانی نسیم شهر میدان رجایی خیابان 
متر  به مساحت 86/4  و  واحد 16  پالک 21  جانباز 18 
نسیم  در  واقع  اصلی  از 135  فرعی  پالک 1943  مربع 
الکترونیک  بازداشتی  دفتر  در  بهارستان  بخش  شهر 
سرمست  آقای  مالک   139905801206000627
علیزاده فرزند یونس مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
 403644 چاپی  شماره  با  اصلی  مالکیت  سند  دارای 
ریال   10/000/000/000 مبلغ  به   97 سال  ج  سری 
به نفع خانم امنه ملکی دردفتر بازداشتی و پرونده ثبتی 
بازدید  به  توجه  با  و  است  گردیده  قید  مالکیت  و سند 
طبقه  در  که  است  آپارتمانی  فوق  ملک  از  شده  انجام 
جمعا  واحد   4 طبقه  هر  طبقه   6 ساختمان  )یک  چهارم 
20 واحدی( واقع شده اسکلت ساختمان بتونی با سقف 
خوابه  دو  سرامیک  واحد  کف  سنگ  نما  بلوک  و  تیرچه 
با کابینت ام دی اف پنجره ها یو پی وی  اپن  آشپزخانه 
سی دوجداره دیوارها سفیدکاری سیستم گرمایش پکیج 
سیستم سرمایش کولرگازی دارای انشعابات آب برق گاز 

و کنتور مجزا است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
از  فوق  پالک  شده  ارزیابی  ریال   6/900/000/000
ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 1400/9/28 در 
اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان واحد اجرا واقع در 
شهرستان بهارستان خ دانش پ17 ط3 اداره ثبت اسناد 
و امالک بهارستان واحد اجرا از طریق مزایده به فروش 

می رسد . 
به  و  شروع  ریال   6/900/000/000 مبلغ  از  مزایده 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به 
ذکر است شرکت در مزایده بابت 10 % درصد سیستم 
از  پرداخت   –  1 واریزی  وجوه  تایید  جهت  مرکزی  بانک 
طریق   PCPOS  بصورت 48 ساعت اداری قبل از شروع 
مزایده 2 – پرداخت از طریق سیستم بانکی ، 72 ساعت 
پرداخت  بود ضمنا  خواهد  مزایده  از شروع  قبل  اداری 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم ازحق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد و نیز 
در صورت مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/9/10

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان

 اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 
آئین نامه ق.ثبت

نظر به اینکه آقای رضا افشار طبق درخواست وارده به 
شماره 12043 مورخ 1400/8/26 باتسلیم استشهادیه 
کریم   رباط   33 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق 
مبنی بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 18500متر مربع به شماره پالک 180 فرعی از 
122 اصلی واقع در علی آباد ذیل ثبت 92406 صفحه 
423 دفتر 304 به شماره چاپی 069244 الف 79 بنام 
رضا افشار ثبت و صادر که حسب اعالم وکیل مالک بعلت 
فوق  درخواست  طی  و  است  گردیده  مفقود  دقتی  بی 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
است و طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در 
در یک  ثبت  قانون  نامه اصالحی  ائین  ماده 120  اجرای 
نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره ارائه و رسید دریافت 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات پس از 
طی تشریفات صدور المثنی اقدام خواهد نمود و اعتراض 

فقط در مراجع قضائی قابل رسیدگی است.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 



اقتصاد
اخبار

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی در 
رشد و توسعه اقتصادی است

کار گفت:  وزارت  کار  نیروی  بهره وری  و  کارآفرینی  توسعه  مدیر کل 
برطرف  و  نوآوری  با  نامطلوب  روند  کردن  جایگزین  نیازها،  شناخت 

کردن نیازهای جامعه از مهم ترین کارهای کارآفرین است.
دکتر رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارآفرین به مثابه 

چشمه های جوشان تولید ثروت و ارزش برای هرکشور هستند.
وی افزود: کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی 
کارآفرین  شود.  فراهم  آن  برای  الزم  بستر  باید  و  است  شده  شناخته 
افزوده، تغییر و توسعه  ارزش  ایجاد  به دنبال  نوآور، شخصی است که 

در جامعه است.
وی بیان کرد: شناخت نیازها، جایگزین کردن روند نامطلوب با نوآوری 

و برطرف کردن نیازهای جامعه از مهم ترین کارهای کارآفرین است.
سرهنگی خاطرنشان کرد: اگر کارآفرینی مطلوب را در جامعه پیاده و 
آن را در کشور تقویت کنیم قطعاً جزو کشورهای موفق جهان خواهیم 
پیوندی، شبکه سازی،  تفکر  آزمایشگری،  متفاوت،  بود. مشاهده گری 
بیان ابراز عقیده و پرسشگری از ویژگی های مهم کارآفرین خالق است.

مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار با بیان 
اینکه خالقیت در مبحث فردی، سازمانی و ملی تعریف می شود؛ تأکید 
کرد: خالقیت شامل انواع متمایز فکرکردن و عاداتی است که بایستی 

هم در افراد و هم در جامعه وجود داشته باشد.
بین  گوی  و  گفت  پنل های  در  کارآفرین  حضور  داد:  ادامه  سرهنگی 
رشد  به  می تواند  آپی  استارت  رویدادهای  در  کارآفرینان  و  شرکت ها 

خالقیت در سطح ملی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه در ساختار اقتصادی هر حکمرانی ضعف هایی وجود 
دارد گفت: این ضعف ها را از طریق کارآفرینان نوآور دولتی می توان حل 
ارتباط  ربط،  بی  ایده های  بین  بتواند  باید  کارآفرین  و فصل کرد. یک 
استفاده  انسانی  نیروهای  سازی  شبکه  از  راستا  این  در  و  کند  ایجاد 

بهینه نماید.
سرهنگی اذعان کرد: نسخه های دستوری برای توسعه مناطق در کشور 
فاقد ضمانت های اجرایی است و برای توسعه پایدار باید افراد هر منطقه، 

اقدام به بومی سازی کنند.
وی تصریح کرد: سازمان های نوآور باید به کارکنان خود اجازه دهند که 

بخشی از زمان فعالیتی خود را به کارهای آزاد اختصاص دهند.
امر  را  مراتبی  سازمان های سلسه  ایجاد  از  دوری  دانشگاه  مدرس  این 
مهمی دانست و بیان کرد: سازمان های سلسه مراتبی زمینه ساز حذف 
ایده های خالقانه در سازمان هستند. طی نکردن دوباره مسیر غلط باید 
در نظام انقالب اسالمی و در ساز و کارهای حکومتی به شکل دقیقی 

فهمیده و اجرا شود.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
حرفه ای  کارآفرین  هزار   ۴۰۰ حدود 
در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی 
باید  که  است  آنان  دوش  بر  کشور 

شناسایی و شناسنامه دار شوند.
چهارمین  در  عبدالملکی«  »حجت اهلل 
نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم 
تخصصی  کمیسیون  نشست  دومین  و 
شورای عالی اشتغال اظهار داشت: برای 
اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند 
این  قانون،  در  یک هماهنگی هستیم، 
نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال 
دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس 
جمهوری و دبیر آن وزیر تعاون کار و 

رفاه اجتماعی است.
طرح  خصوص  در  مسوول  مقام  این 
دبیرخانه  انتقال  پیرامون  مباحثی 
شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه 
روبرو  جمهوری  رئیس  مخالفت  با  که 
مبنا  ابتدا  از  بحث  این  گفت:  نیز  شد 
شورای  دبیرخانه   نداشت،  منطقی  و 
عضو  دستگاه ها  همه  که  اشتغال  عالی 
آن هستند، قرار است هماهنگی  ها را 
در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام 

دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
اینکه هماهنگی در شورای  برای  کرد: 
عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو 
و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی 
الگو،  این  در  داریم،  نیاز  است  اشتغال 

اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم 
قرار دارند.

عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال، تالش می کنیم 
این  هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم 
کارها و برنامه های دستگاهی نیز دخل 
و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای 
منابع و مخاطبانی است که در کنار هم 

و در یک نظام واره  قرار می گیرند.
اجرای  منابع  تامین  خصوص  در  وی 
زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع 
منابع  بخش  دو  دارای  حوزه  این  در 
که  است  منابعی  و  ها  دستگاه  داخلی 
از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال 

استحصال خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
ارزیابی  پلتفرم  نیز  ناظر  سامانه  کرد: 
ملی  بوم  زیست  حوزه  در  نظارت  و 
های  دستگاه  که  بود  خواهد  اشتغال 

اجرایی به این سامانه دسترسی دارند.
عبدالملکی در تشریح دیگر فرآیندهای 
شکل  برای  گفت:  اشتغال  بوم  زیست 
زیست  در  همکاری  قالب  این  گیری 
یعنی  حقوقی  ابزار  اشتغال،  ملی  بوم 
وجود  اشتغال  عالی  شورای  مصوبات 
توافق  مصوبات،  این  قالب  در  که  دارد 
به  اجرایی  دستگاه های  با  هایی  نامه 

امضا خواهد رسید.

وی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی 
این  در  خصوصی  بخش  و  دولتی  غیر 
زیست  بوم نیز گفت: تقسیم کار در این 
زیست بوم ملی اشتغال مشخص است، 
بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می 
کار  دولتی،  غیر  عمومی  بخش  دهد، 
توسعه  ای و بخش خصوصی نیز، کار 
و  داشت  خواهد  برعهده  را  عملیاتی 
اولیه  مواد  و   سرمایه  بازار،  ترکیب  با 

فرایند تولید را پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه 
بوم ملی اشتغال، بسترسازی و  زیست 
به  مربوط  حوزه های  در  گری  تسهیل 

صدور مجوزها را برعهده دارد.

حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین 
حرفه ای در کشور فعالیت دارند

گزارش

مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرد:

بازگشت تولید نفت ایران به پیش از 
تحریم ها تا پایان سال ۱۴۰۰

امسال ظرفیت  پایان  تا  تالشیم  در  گفت:  ایران  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت 
تولید نفت را به پیش از تحریم ها و چهار میلیون بشکه برسانیم و منابع مالی 

آن نیز مشخص شده است.
محسن خجسته مهر در نشستی خبری با بیان اینکه اقتدار هر کشور مولفه 
های زیادی دارد، افزود: مولفه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
... وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های اقتدار در  جمهوری اسالمی ایران 

مولفه اقتصادی است و صنعت نفت نقش مهمی در این زمینه دارد.  
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران جزو ۱۰ شرکت بزرگ دنیا است و حدود 
در  کمتر کشوری  داریم.  ثروت  خام  نفت  معادل  بشکه  میلیارد  و ۲۰۰  هزار 
جهان است که این ویژگی ممتاز را داشته باشد و از لحاظ ذخایر نفت و گاز 

رتبه اول را داریم.  
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران ۴۰۰ میدان نفتی و گازی دارد، 
افزود: می توانیم ۳۴۰ میلیارد بشکه از منابع فعلی با روش های اولیه و معمولی 

و بدون نیاز به تکنولوژی های جدید به تولید بیاوریم.  
خجسته مهر تاکید کرد: ایران دومین کشور دنیا از نظر ذخایر گازی است و 
۳۴ تریلیون متر مکعب گاز ذخیره گاز داریم و قادر خواهیم بود تا ۱۰۰ سال 

آینده با ذخایر شناخته شده فعلی، نفت و گاز تولید کنیم.  
بهره  و  فراورشی  واحد  پاالیشگاه گازی، ۱۳۰  نفت، ۲۴  وزیر  به گفته معاون 

برداری و ۱۴۰ دکل خشکلی و دریایی وجود دارد.
و  میلیارد  یک  گاز  تولید  ظرفیت  آینده  سال   ۱۰ تا  موظفیم  داد:  ادامه  وی 
۵۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ظرفیت تولید نفت خام کشور بالغ بر ۵ میلیون 

بشکه برسانیم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران افزود: در بخش نفت بر اساس برنامه ریزی، 
نیاز  دالر سرمایه  میلیارد  گازی ۷۰  میادین  توسعه  برای  و  دالر  میلیارد   ۹۰

است.
خجسته مهر با اشاره به اینکه در ۱۰ سال آینده با توجه به افزایش ظرفیت 
تولید نفت و گاز، ظرفیت پاالیشی کشور و ظرفیت صادراتی کشور را ۱.۵ برابر 
قبل از تحریم ها می رسانیم، گفت: توان هیدروکربوری زیر زمینی ایران باال 

است و امکان تولید نفت و گاز داریم و این بزرگترین مزیت ایران است.
وی ادامه داد: نیروی انسانی باالدستی ایران در رده های باالی دنیا قرار دارد. 
همچنین از نظر سیاسی جغرافیای صنعت نفت باعث شده بتوانیم امنیت انرژی 

پایدار را ایجاد کنیم.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه توان صادراتی ایران به یک راه ختم نمی 
در  را  راه  ترین  الوصول  سهل  ایران  سیاسی  جعرافیای  موقعیت  افزود:  شود، 

اختیار کشور برای تجارت نفت و گاز در اختیار ما قرار می دهد.
وی ادامه داد: بسته های مختلف سرمایه گذاری را تعریف کرده ایم و سهم با 
اهمیتی را برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفتیم. در این زمینه از سرمایه 

گذاری خارجی بدون تحریم استقبال می کنیم.
خجسته مهر گفت: ما برای تحریم از آن جهت که صبر کنیم و کاری انجام 

ندهیم اصالتی قائل نیستیم.
اهمیت  و  ارزش حرارتی  به دلیل  انرژی هیدروکربوری  تاکید کرد: سهم  وی 

انرژی از سبد انرژی جهانی حذف شدنی نیست.
به گفته معاون وزیر نفت، در شرکت ملی نفت ایران اگر دنیا به دنبال پایداری 

و امنیت عرضه انرژی است باید در زمینه تولید سرمایه گذاری انجام دهد.
و  است  جهان  انرژی  عرضه  کریدورهای  ترین  امن  دارای  ایران  گفت:  وی 

مذاکرات متعددی با شرکت های خارجی انجام شده است.
خجسته مهر افزود: صادرات نفت خام و میعانات گازی به نسبت گذشته و قبل 
از دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده و از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم تا 
صادرات را به حداکثر برسانیم زیرا پایداری صادرات نفت خام سیاست ما است.

برای  ایمن  بازارهای جدید و  به دنبال  به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، 
صادرات هستیم تا فروش نفت را ادامه دهیم.

از دو  برنامه فشرده ای  ادامه داد: در راستای پایداری سوخت زمستانی،  وی 
ماه قبل آغاز شده است. در همین رابطه  اولین ردیف عملیاتی فاز ۱۴ پارس 
از  بخشی  توانیم  می  و  رسد  می  برداری  بهره  به  امسال  ماه  دی  در  جنوبی 
گازرسانی  شبکه  تحویل  و  کرده  شیرین  نداشتیم،  فراورش  امکان  که  گازی 

کشور دهیم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه در راستای باال بردن توان 
صادراتی، پروژه مرکاپتان زدایی و شیرین سازی ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی 
راه اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفته است، گفت: این کار حاصل تثبیت 

یک کار اولویت دار بود تا مزیت ایران در صادرات میعانات گازی را باالببرد.
وی تاکید کرد: سال آینده فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۲ دهه است تولید از این 

فاز انجام نشده به بهره برداری می رسد.  
خجسته مهر در خصوص افزایش طرفیت تولید گاز ایران افزود: قطب جدید 
توسعه گاز در منطقه عسلویه با توسعه میدان گازی پارس شمالی با مصوبه 
با  پایه شروع شده و  هیات مدیره شرکت ملی نفت و دستور وزیر، مطالعات 
توسعه این میدان  که تولید آن معادل ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز است وارد 

مرحله جدید از اقتصاد گاز می شویم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: میدان گازی کیش نیز مصوب شده 
و خط لوله ۲۰۰ کیلومتری دریایی ساخته خواهد شد. همچنین ۱۰۰میلیون 
متر مکعب از ۱۰ میدان نفت مناطق مرکزی افزایش تولید خواهیم داشت که 

می تواند ۵۰۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت کشور اضافه کند.
اگر محقق  اما  استقبال می کنیم  از سرمایه گذاری خارجی  تاکید کرد:  وی 

نشود گزینه ها و سناریوهای دیگر داریم و وقت خود را از دست نمی دهیم.
تا پایان سال آینده بخش  افزود: در میدان آزادگان جنوبی  معاون وزیر نفت 
بزرگی از تولید محقق می شود. به طور کلی در میادین مشترک فعالیت های 

گسترده ای به ویژه در غرب کارون انجام خواهد شد.  
وی به منابع متنوع برای تامین مالی ۱۶۰ میلیارد دالری اشاره کرد و گفت: 
از  توانیم  اساس آن می  بر  تولید که  موانع  رفع  ماده ۱۲  از ظرفیت  استفاده 
در  کنیم،  استفاده  میدان  توسعه  بازپرداخت  برای  میدان  تولید  عواید  محل 

دستور کار است.
اوراق قرضه را راهکار دیگر  اوراق اسالمی و  انتشار  از  خجسته مهر  استفاده 
تامین منابع مالی عنوان کرد و افزود:  همچنین استفاده از توان شرکت های 
خصوصی، تشکیل صندوق های اس پی وی و صندوق توسعه ملی و بخشی 
هم سرمایه گذاری خارجی و منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران جزو منابع 

در اختیار است.
میدان  به  مربوط  ادعاهای  خصوص  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
قرار  ایران  رسمی  مخازن  جزو  و  ندارد  موضوعیت  میدان  این  گفت:  چالوس 

نگرفته است.
وی در مورد تهاتر ال پی جی با برنج پاکستانی تاکید کرد: در فروش ال پی جی 
و میعانات گازی محدودیتی برای دریافت پول نداریم و الزم نیست تهاتر کنیم 
بنابراین اینکه بخواهیم با کاالی خاصی ال پی جی را تهاتر کنیم صحت ندارد.

خجسته مهر ادامه داد: در میدان فرزاد بی برنامه این است که سریعتر اقدام 
کنیم ادعای روزنامه هندی در خصوص سهم این کشور از تولید میدان فرزاد 
بی از نظر حقوقی  وجاهت ندارد و قابل قبول نیست و بیشتر بحث رسانه ای 

است.
وی تاکید کرد: در خصوص خزر رابطه بسیار دوستانه ای با همسایگان خزر 
داریم و شعار ما تعامل سازنده به جای رقابت بازدارنده است و تعامل بر اساس 

رژیم حقوقی کشورها است.

قطع برق صنایع به تضعیف بخش 
خصوصی منجر می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از وارد شدن خسارت 
۶ میلیارد دالری به صنایع به دلیل قطعی برق خبر داد و گفت: 
اگر  به یقین  و  است  آن ها  حق  در  بزرگی  ظلم  صنایع  برق  قطع 
صنایع درآمد نداشته باشند،حقوق ها و بیمه ها به درستی پرداخت 
نمی شود و در نهایت دولت، بخش خصوصی و تولید کشور آسیب 

می بیند.
 ۶ خسارت  شدن  وارد  به  اشاره  با  مظفری    رحیمی  عبدالعلی 
تابستان،  در  آن ها  برق  قطعی  دلیل  به  صنایع  به  دالری  میلیارد 
به راهکارهای جلوگیری از تکرار آن در سال های آتی اشاره کرد 
و گفت: این اتفاق عالوه بر وارد کردن خسارت به صنایع، عدم نفع 
بسیاری نیز برای دولت به همراه داشت چراکه اگر صنایع درآمد 
نداشته باشند حقوق ها و بیمه ها به درستی پرداخت نمی شود و در 

نهایت دولت، بخش خصوصی و تولید کشور آسیب می بیند.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شواری اسالمی 
قطعی برق صنایع را به هدف تامین برق خانگی ظلم بزرگی در 
حق صنایع دانست و افزود: با وجود اینکه صنعتگر اشتراک برق را 
خریداری کرده و دولت متعهد به تامین برق آن ها شده است اما 
دولت هر جا کم می آورد به برق صنایع دست اندازی می کند و این 

تولید کشور را به مخاطره می اندازد.
وی ادامه داد: این اتفاقات نتیجه بی تدبیری وزیر سابق است که 
اعالم کرد؛ اصطالحا “جلوی مافیای نیروگاه سازی را می گیرد!” که 
به  را  کشور  در  برق  قطعی  و  کمبود  رویکردی  چنین  نهایت  در 
طول  سال  چندین  ُخسران،  این  جبران  صدالبته  و  داشت  دنبال 
خواهد کشید با این وجود باید بخش خصوصی را با هدف تولید 

برق حمایت و تشویق و مطالبات آن ها را پرداخت کرد.
در  باید  خصوصی  بخش  از  حمایت  کرد:  تاکید  مظفری  رحیمی 
اولویت کاری دولت باشد نه آنکه هر وقت به بحران رسید به سراغ 
این بخش رود چراکه بخش خصوصی به زمین خواهد خورد ضمن 
آنکه به کارگیری سیاست های تشویقی و تنبهی در حوزه مصرف 

نیز ضروری است.
انرژی مجلس یکی از سیاست ها را  عضو هیات رئیسه کمیسیون 
این صنایع  توسط خود  نیروگاه  احداث  صنایع  برق  تامین  جهت 
اگر  اما  است  دفاع  قابل  سیاست  این  اگرچه  افزود:  و  کرد  عنوان 
یک صنعت به این کار اقدام کرد، باید گاز مصرفی آن را بر مبنای 
از هزینه های  بخشی  دولتی محاسبه شود، همچنین  نیروگاه های 
چراکه  نشود،  صنایع  به  ظلمی  تا  بازگرداند  آن ها  به  را  انشعاب 
اما در ادامه گفت؛ خودتان  از  آن ها حق انشعاب گرفت  نمی توان 

برق مورد نیازتان را تولید کنید.
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توزیع هوشمند کاالهای اساسی واسطه ها را حذف می کند
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در 
صورت استقبال مردم از روش توزیع هوشمند کاالهای 
به  برنج  واردات  و  واسطه ها  حذف  به  توجه  با  اساسی 

میزان کافی با کمبود این محصول مواجه نمی شویم.
کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  برمی  علیزاده  اکبر  علی 
مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی، 
شورای اسالمی، در خصوص کاهش ۲۰ درصدی تولید 

بر  آن  تاثیر  و  خشکسالی  واسطه  به  کشور  در  برنج 
کاهش  به  توجه  با  گفت:  محصول،  این  قیمت  افزایش 
کشاورزی  کمیسیون  گذشته  سال  در  بارندگی  میزان 
مربوطه  مسئولین  از  دعوت  با  اسالمی  شورای  مجلس 
کاهش  میزان  آنها  در  که  کرد  برگزار  را  نشست هایی 
برنج مشخص  واردات  تولید و میزان  افت  تولید، میزان 

شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه با توجه به پیش بینی های انجام شده به میزان 
سیاست های  اساس  بر  و  شده  کشور  وارد  برنج  کافی 
وزارت جهادکشاورزی در حال توزیع شدن است، ادامه 
داد: در حوزه تامین برنج پیش بینی های الزم انجام شده 
وجود  و ضعف هایی  اشکاالت  آن  توزیع  سیستم  در  اما 

دارد.

نیرو گروه صنعتی مپنا را یک   وزیر 
سرمایه ای  و  صنعتی  عظیم  مجموعه 
تدبیر،  محصول  که  دانست  ملی 
نخبه  هزاران  دانش  و  تفکر  تالش، 
سال های  طول  در  که  است  کشور 
علم خود  و  اراده  توان،  تمام  گذشته 

را برای برپایی آن به کار گرفته اند.
علی اکبر محرابیان  در حاشیه بازدید 
مپنا  صنعتی  گروه  های  کارخانه  از 
البرز  استان  فردیس  شهرستان  در 
این  در  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
بسیاری  تولید  شاهد  امروز  مجموعه، 
حوزه های  در  صنعتی  محصوالت  از 
انرژی  صنعت  در  ویژه  به  مختلف 

هستیم.
وی با تقدیر از رشد گروه صنعتی مپنا 
فراز  وجود  با  اقتصادی  حوزه های  در 
و نشیب های فراوان، محصوالت گروه 
مپنا را در مرز دانش دانست و افزود:  
گوی  مپنا،  محصوالت  از  بخشی  
تولیدکنندگان  بسیاری  از  را  سبقت 

خارجی ربوده است.
جدید  خط  نیرو،  وزیر  حضور  با   
انجماد جهت دار و تک  ریخته گری 
و ساخت  کریستال شرکت مهندسی 
پره توربین مپنا -  پرتو  برای تولید 
پره های توربین های کالس F بهره 

برداری شد.
اندازی این خط کشورمان در  با راه   
خودکفایی  به  مذکور  قطعات  تولید 

رسید.
توان  تحریک  سیستم  همچنین 
برای   ،  F کالس   MAPEX باالی 
ژنراتورهای با توان ۴۷۰ مگاولت آمپر 
در شرکت مهندسی و ساخت برق و 

کنترل مپنا )مکو( نیز به بهره برداری 
رسید.

در  بار  نخستین  برای  سیستم  این 
بومی،  دانش  بر  تکیه  با  و  مپنا  گروه 
طراحی و ساخته  شده است. پیشتر 
این سیستم ها از شرکت های اروپایی 

تامین می شد.
در جریان بازدید وزیر نیرو از مپنا که 
با حضور عباس علی آبادی مدیرعامل 
مپنا  گروه  ارشد  مدیران  از  و جمعی 
برگزار شد، حوزه های سرمایه گذاری ، 
فعالیت های  و  توسعه  و  تحقیق 
دانش بنیان،  گروه  این  تولیدی 
دستاوردهای  و  پروژه ها  جدیدترین 

مپنا توسط کارشناسان تشریح شد.
وزیر نیرو  از کارخانه های شرکت های 
کنترل  و  برق  ساخت  و  مهندسی 
مپنا، توربین مپنا، پره توربین مپنا و 

ژنراتور مپنا  بازدید کرد.

و  توسعه  و  تحقیق  مراکز  از  بازدید 
آزمایشگاه های گروه مپنا نیز از دیگر 

برنامه های وزیر نیرو بود.
ها  کارخانه  دارای  مپنا  گروه صنعتی 
و شرکت های فنی تخصصی ساخت 
توربین ها و انواع قطعات و تجهیزات 
نیروگاهی  و صنایع نفت و گاز  است 
 ، داخلی  نیاز  تامین  بر  افزون  که 
بخشی از محصوالت این گروه صنعتی 

به خارج از کشور صادر می شود.
سازنده  بزرگترین  و  اولین  مپنا  گروه 
نقل  و  حمل  نیروگاهی،  تجهیزات 
انرژی در کشور است  ریلی و صنایع 
نیروگاهی  ظرفیت  عمده  بخش  که 
دوران  طول  در  را  کشور  شده  نصب 
فعالیت خود نصب و راه اندازی کرده 
مپنا،  نیروگاهی  های  پروژه  است. 
نیروگاهی  ظرفیت  از  مهمی  بخش 
می  تشکیل  را  کشور  در  شده  نصب 

دهند.
در این بازدید ظرفیت های تولیدی و 
بهره برداری از نیروگاه های در دست 
ساخت و مدیر عامل گروه مپنا طرح 
معرفی  نیرو  وزیر  به  را  آینده  های 
های  توانمندی  از  تا  کرد،  خواهد 
های  ظرفیت  توسعه  جهت  موجود 
در  مپنا  و مشارکت  نیروگاهی کشور 
برنامه های توسعه وزارتخانه در زمینه 
تامین انرژی الکتریکی کشور استفاده 

شود.
انواع  مپنا   گروه  مجموعه صنایع  در 
تجهیزات  بخار،  گازی،  توربین های 
توربین،  پره  توربین،  جانبی 
و  حرارتی  بازیاب  بویلرهای  ژنراتور، 
تجهیزات جانبی آن ها تحت لیسانس 
شرکت های معتبر جهانی تولید و در 
و  داخلی  صنایع  و  نیروگاهها  اختیار 

خارجی قرار می گیرد.

وزیر نیرو: مپنا محصول تالش و 
تدبیر نخبگان کشور است
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اجتماعی
خبر

دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با سفیر اتریش:

دیپلماسی قضایی راهی برای درک 
متقابل کشورها است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر 
با اعالم آمادگی ایران برای گفت وگوهای حقوق بشری و 
همکاری های قضایی میان تهران - وین گفت: دیپلماسی 
قضایی راهی برای درک متقابل و کمک به حل معضالتی 

است که از طرق سیاسی امکانپذیر نیست.
کاظم غریب آبادی در دیدار »ولف دیتریش هایم« سفیر 
اتریش در تهران با تاکید بر استقبال ایران از گفت وگوهای 
حقوق بشری با سایر کشورها، از نگاه سیاسی به موضوع 
حقوق بشر انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی کشورها از 
حقوق بشر به عنوان ابزاری علیه سایرین استفاده می کنند 

تا به اهداف سیاست خارجی خود دست یابند.
معاون امور بین الملل دستگاه قضا، قطعنامه  حقوق بشری 
ساحت  در  سیاسی  اقدام  از  بازری  نمونه  را  ایران  علیه 
برخی  که  حالی  در  کرد:  تصریح  و  خواند  بشر  حقوق 
کشورها حتی سابقه برگزاری یک انتخابات هم ندارند یا 
گسترده  نقض  با  خود  که  بشر  حقوق  مدعی  کشورهای 
اقدامی  و  انتقاد  گونه  هر  از  هستند،  مواجه  بشر  حقوق 
مصون هستند اما به بهانه نقض حقوق بشر در جمهوری 
و  منصوب  امر  این  برای  ویژه  گزارشگر  ایران،  اسالمی 
قطعنامه  تصویب می شود که از واقعیت های جامعه ایران 

دور است.
از قطعنامه   از رویکرد غرب در حمایت  انتقاد  وی ضمن 
کانادا علیه ایران گفت: کانادا یکی از ناقضان عمده و اصلی 
جنایت  بومی،  مردمان  حقوق  نقض  است.  بشر  حقوق 
ایرانیان مقیم کانادا  علیه کودکان، نقض گسترده حقوق 
فقط  کنسولی،  دریافت خدمات  از  آنان  کردن  محروم  با 

بخشی از اقدامات ناقض حقوق بشری کانادا است.
از  نیز مصون  اینکه کشورهای غربی  بیان  با  غریب آبادی 
نقض حقوق بشر نیستند و موارد متعددی نقض حقوق در 
افزود:  حوزه های مختلف در این کشورها روی می دهد، 
حقوق  حوزه  در  سیاسی  و  دوگانه  رویکرد  یک  چنانچه 
بشر اتخاذ شود، قربانی صرفا، خود حقوق بشر خواهد بود.

کشور  رویکرد  تشریح  با  دیدار  این  در  نیز  اتریش  سفیر 
ایده گفت وگوهای حقوق  از  بشر،  خود در حوزه حقوق 
بشری و تبادل همکاری های قضایی با هدف ایجاد درک 

مشترک و تبادل تجربیات، استقبال کرد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفت:  وظیفه بنیاد ایجاد اشتغال برای 
جامعه ایثارگری و حل مشکالت آنها است و در 
این راستا باید برای ایثارگران مهارت ایجاد کنیم.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی روز یکشنبه 
در نشست اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که به 
ایثارگران  کارآفرینی  و  اشتغال  صندوق  همت 
برگزار شد، درباره اشتغال جامعه ایثارگری گفت: 
وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران ایجاد اشتغال 
برای جامعه ایثارگری و حل مشکالت آنها است 
و در این راستا باید برای ایثارگران مهارت ایجاد 

کنیم.
اشاره  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
در  افزود:  ایثارگران  استعدادیابی  اهمیت  به 
اشتغال  مشکل  میزان  مختلف  استان های 
استان ها  برخی  در  و  است  متفاوت  ایثارگران 
مراجعه برای درخواست اشتغال کم تر است. باید 
به استعدادیابی برای اشتغال توجه کرد و فردی 
که می خواهد کارآفرینی کند باید توانایی ارتباط 
و بازاریابی را داشته باشد و در این راستا در بنیاد 
باید مدیر زنجیره تأمین باشیم و در گام نخست 
مجوزهای الزم برای اشتغال زایی جامعه ایثارگری 

را دریافت کنیم.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: باید ستادهای 
تمرکززدایی  تا  شود  ایجاد  بنیاد  در  تخصصی 
صورت گیرد و برای انجام کارها فرماندهی شود. 
باید  منسجمی  برنامه های  کارآفرینی  زمینه  در 
طراحی و در حوزه های مختلف جامعه ایثارگری 

استعدادیابی و مهارت آموزی انجام شود.
معاون رئیس جمهوری با تأکید بر تنوع شغلی در 
کشور گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در 
ایجاد اشتغال پیشرو باشد تا شاهد نتایج مطلوب 
ایثارگری  کارآفرینی جامعه  و  اشتغال  در حوزه 
شود  حل  اگر  ایثارگران  اشتغال  مسئله  باشیم. 
بسیاری از مشکالت حل می شود بنابراین یکی 

جامعه  برای  اشتغال  ایجاد  بنیاد  برنامه های  از 
ایثارگری است.

دستوری  طی  نشست  این  در  همچنین  وی 
ایثارگران  کارآفرینی  و  اشتغال  صندوق  به 
پرونده شغلی  ایثارگر  فرد  هر  برای  کرد:  تأکید 
فرد  برای  شغلی  مسیر  و  ایجاد  منحصربه فردی 
تعیین شود تا از ابتدای مسیر بر اساس این طرح 
طی شود و اشتغال خاص آن فرد را تأمین کنند. 
برنامه های  مقرر شد  دستور  این  همچنین طی 
برای  ایثارگران  کارآفرینی  و  اشتغال  صندوق 
سه ماهه  زمانی  بازه های  در  ایثارگران  اشتغال 
تدوین و در پایان هر فصل عملکرد مربوطه برابر 

برنامه قبلی ارائه شود.
جامعه  برای  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  به  توجه 

ایثارگری
اجتماعی  امور  و  تعاون  معاون  پاکدل  محمود 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه با 

تأکید بر توجه به اشتغال زایی و کارآفرینی برای 
جامعه ایثارگری، گفت: نگاه به فرهنگ اشتغال 
اشتغال  به  برخی  نگاه  زیرا  است  مهم  بسیار 
به کارآفرینی توجه  و  افراد است  تنها استخدام 

نمی کنند.
وی با بیان اینکه تنها اعطای تسهیالت به اشتغال 
کمک نمی کند، گفت: بعضی تفاهم نامه های بخش 
خصوصی برای اشتغال و کارآفرینی به موفقیت 
قرار  موردبررسی  موضوع  این  باید  و  نرسیده اند 
بگیرد و زنجیره ای برای کارآفرینی ایجاد شود تا 

شاهد اشتغال جامعه ایثارگران باشیم.
طرح اشتغال ویژه ایثارگران

محمد حسن آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و 
کارآفرینی ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به 
طرح اشتغال ویژه ایثارگران افزود: این طرح با اتکا 
به ایثارگران و با تکیه بر ویژگی های منحصربه فرد 
آنها و با حمایت های بنیاد شهید و امور ایثارگران 

برای  اشتغال آفرینی  به  شایانی  کمک  می تواند 
ایثارگران داشته باشد.

وی افزود: در این طرح با توجه به توانمندی های 
ایثارگران و  امور  همه بخش های بنیاد شهید و 
شناسایی  و  ایثارگران  دقیق  ارزیابی  و  رصد  با 
حلقه های  می توان  عزیزان  این  توانمندی های 
میانی اشتغال را ایجاد و تحولی در حوزه اشتغال 

ایثارگران ایجاد کرد.
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 
با اشاره به توجه ویژه این طرح به بحث ارزیابی 
و استعدادیابی افراد افزود: در بحث اشتغال زایی 
رویکرد  تغییر  به  نیاز  ایثارگری  جامعه  برای 
داریم تا افراد پس از شناسایی استعداد، عالیق 
و مهارت های فردی خود وارد یکی از سه مسیر 
که  شوند  خوداشتغالی  و  کارآفرینی  کارمندی، 
این امر نیازمند شناخت و درک تفاوت های افراد 

است.

وظیفه بنیاد شهید ایجاد اشتغال برای 
ایثارگران است

مطالبات  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس   
یزد  بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان،  مردم 
را  مطالبات  این  آب،  زمینه  در  و خوزستان 
حال  عین  در  اما  دانست  درست  و  حق  به 
باید  موقعیت شناس  و  متدین  مردم  گفت: 
مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری 
در  بدخواهان  ندهند  اجازه  مطالبات صنفی 

صفوف آنها رخنه کنند.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
غالمحسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
محسنی اژه ای روز دوشنبه در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نشست 
قضایی  عالی  شورای  اعضای  )یکشنبه(  روز 
امروز  داشت:  اظهار  مجلس  نمایندگان  با 
از مسئوالن عالی نظام در رده های  بسیاری 
مختلف، دلسوزانه و خیرخواهانه برای اعتال 
و پیشرفت کشور و نظام و رفع گرفتاریهای 

مردم تالش می کنند.
وی با تأکید بر لزوم هم افزایی و همگرایی هر 
چه بیشتر قوای سه گانه افزود: همه قوا در 
اهداف و راهبردها در جهت خدمت به مردم 
و نظام یکی هستیم و باید برای پیشبرد هر 
اشتراک  بهتر کارها، هرچقدر می توانیم  چه 
و  باشیم  داشته  عمل  در  همگرایی  و  نظر 
که  کنیم  کم  نظرات  و  سالیق  اختالف  از 
برگزاری نشست های مشترک در این زمینه 

بسیار موثر است.
عملیات مروارید، نقطه عطف تاریخی

نیروی  روز  تبریک  با  قضاییه  قوه  رئیس 
دریایی گفت: در اوایل جنگ و در شرایطی 
که همه دشمنان از رژیم بعثی صدام حمایت 
می کردند و انقالب نوپای اسالمی مقابل همه 
نظام سلطه قرار گرفته بود، نیروی دریایی ما 
در عملیات غرورآفرین مروارید ضرب شستی 
به نیروی دریایی متجاوز نشان داد که به یک 

نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.
نیروی  کرد:  خاطرنشان  اژه ای  محسنی 
دریایی در اقدامی پیروزمندانه نه تنها رژیم 
بعثی صدام را متعجب کرد بلکه حامیان آنها 
انگشت به دهان ماندند که چگونه بر دشمن 
نیروهای  قوت  نقطه  هم  که  آمدیم  فائق 
جنداهلل و حزب اهلل شد و هم فکر منسجم 
شیطانی دشمنان را به هم ریخت و فهمیدند 
که به آسانی نمی شود با جمهوری اسالمی 

مواجه شد.
از  دیگری  بخش  در  قضا  دستگاه  رئیس 
سخنانش با گرامیداشت ۱۲ آذر که به عنوان 
اظهار  شده  نامگذاری  اساسی«  »قانون  روز 
داشت: یکی از مختصات انقالب بزرگ امام 
و امت در سال ۵۷ این بود که اجازه ندادند 
انقالب  از  خیلی  مانند  ایران  بزرگ  انقالب 

های دیگر دنیا به انحراف کشیده شود.
با  )ره(  خمینی  امام  افزود:  اژه ای  محسنی 

تیزبینی و درایت و ذکاوت خدایی و با تکیه 
بر آموزه های دینی مراقب بودند که مسیر 
جمهوری  فرمودند  و  نشود  منحرف  انقالب 
کلمه  یک  نه  کمتر  کلمه  یک  نه  اسالمی 

بیشتر.
زمان  کوتاهترین  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جمهوری  مترقی  اساسی  قانون  ممکن 
عقالنیت  و  ناب  اسالم  بر  مبتنی  اسالمی 
با  و  شده  گذاشته  مردم  رأی  به  و  تدوین 
هوشیاری و هدایت های امام و رأی اکثریت 
امور  اداره  برای  نظام  ساختار  مردم  قاطع 

کشور شکل گرفت.
مقام  و  امام)ره(  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
دهه  چهار  مدت  تمام  در  رهبری  معظم 
و  اساسی  قانون  که  داشتند  اصرار  گذشته 
شناخته  محترم  باید  اسالمی  نظام  قوانین 
شده و اجرا شود و قانون همیشه حاکم باشد.

همه  مقطع  یک  در  افزود:  اژه ای  محسنی 
قانون  گفت  وقتی شخصی  که  بودند  شاهد 
و خطاب  عتاب  امام  ندارم حضرت  قبول  را 

کردند که قانون شما را قبول ندارد.
اگر کشور و  امروز هم  وی خاطرنشان کرد: 
ولی  هدایت  درست  مسیر  در  بخواهد  نظام 
همه  برسد  رستگاری  به  و  کند  حرکت  امر 
باید به موازین اسالم و قانون احترام بگذاریم 

و ملتزم به آن باشیم.
خشکسالی به مردم و دولت فشار وارد کرد

معضل  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
ما  کشور  گفت:  کشور  در  خشکسالی 
با  دنیا  دیگر  کشورهای  برخی  مانند  هم 
طبیعی  طور  به  که  شده  مواجه  خشکسالی 
البته  و  کرده  وارد  فشار  دولت  و  مردم  به 
مضاعف  را  فشارها  این  نیز  ها  برخی ضعف 

کرده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه باید در گذشته 
آب  مدیریت  برای  الزم  بینی های  پیش 
باید در حوزه مدیریت  انجام می شد، گفت: 
آبهای سطحی و ژرف، اصالح الگوی مصرف، 
مدیریت مصرف آب شهری و تخصیص آب 
برای صنعت، کشاورزی و شرب اولویت بندی 
و برنامه ریزی شود تا مصرف آب سامان یابد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ساماندهی و 
مدیریت آب همواره از موضوعات مهم بوده 
و در آینده نیز مسئله ای بسیار مهم است، 
مواجه  خشکسالی  با  وقتی  داشت:  اظهار 
و  شد  می  بیشتری  تمهیدات  باید  هستیم 
طی  در  که  دشمنی  کرد:  تصریح  بشود.وی 
۴ دهه گذشته با تمام نقشه های شومی که 
اما  داشته  که  هایی  مزاحمت  و  کرده  اجرا 
به دلیل استقامت، دینداری و والیت مداری 
مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده، دست 
بردار نبوده و تالش می کند در برخی قضایا 

موج سواری کند.

متدین  مردم  از  تقدیر  با  قضائیه  قوه  رئیس 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان،  استانهای 
یزد و خوزستان که هوشمندانه و خردمندانه 
آنها  از  کنند  می  پیگیری  را  خود  مطالبات 
یا  غافل  افراد  تحرکات  مراقب  که  خواست 
بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی 
هم  به  را  مردم  امنیت  و  آرامش  کنند  می 
به  مطالبات  از  ندهند  اجازه  و  باشند  بزنند 

حق آنها سوءاستفاده کنند.
محسنی اژه ای افزود: طبیعی و بدیهی است 
در شرایطی که دشمن و افراد غافل و نادان 
وارد  مردم  به  مضاعف  فشار  خواهند  می 
کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان 
ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش 
مردم هستند فرصت  ابراز وجود نمی دهند.

نیز  بار  این  دشمن  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شکست خورده و با حضور مردم  در صحنه 
داشت:  اظهار  رسید،  نخواهد  خود  به هدف 
پشت  دشمن  کردند  احساس  جا  هر  مردم 
و  نظام  و  دین  از  دفاع  برای  است  صحنه 

کشور به میدان می آیند.
عنوان   به   »۸۸ دی   ۹« از  ای  اژه  محسنی 
یکی از مقاطع حساس که مردم با حضور به 
موقع خود در صحنه دشمن را در پیگیری 
و  کرد  یاد  گذاشتند،  ناکام  خود  سناریوی 
گفت: در آن مقطع برخی مطالباتی داشتند 
که آن را مطرح می کردند اما وقتی دیدند 
نشاط  و  شور  با  است،  قضیه  پشت  دشمن 
را  فتنه  آتش  و  آمدند  میدان  به  آمادگی  و 

خاموش و کاری کارستان کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه 
باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد، اظهار 
داشت: در همه بخش ها از جمله دادگستری 
دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت 
از  و  بوده  مستند  و  باید مستدل  گیرد  می 

اتقان کامل برخوردار باشد.
که  است  این  مهم  افزود:  اژه ای  محسنی 
همه از ضابط تا دادیار و بازپرس و قاضی در 

دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که 
بعد  و  کنیم  بازداشت  و  دستگیر  را  کسی 
شاکی  فردی  اگر  و  برویم  دلیل  دنبال  به 
اقامه  هم  را  آن  دلیل  باید  دارد  خصوصی 
به صرف ظن  و  ثابت شود  ادعایش  تا  کند 

نباید کسی را بازداشت کنند. 
عنوان  به  دادستان ها  به  اژه ای  محسنی 
باید  هم  که  شد  متذکر  هم  العموم  مدعی 
های  دستگاه  و  ضابطان  هم  و  خودشان 
کمک  بازرسی  سازمان  جمله  از  نظارتی 
کنند که در مواردی که نیاز به اقدام قضایی 
است که منجر به بازداشت می شود، حتماً 
و مستدل  کاماًل روشن  از آن مسائل  پیش 
رأی  شد  محاکمه  متهم  وقتی  که  باشد 

اقدامات  با  تفاوتی  حدممکن  تا  دادگاه 
دادسرا نداشته باشد.

در  است  ممکن  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
دادسرا  نظر  با  منطبق  دادگاه  رأی  مواردی 
که  مراحلی  بیشتر  چه  هر  اگر  اما  نباشد 
در دادسرا طی می شود دقیق باشد همان 
کیفرخواست صادره در دادگاه پذیرفته می 
شود و در دادگاه بدوی نیز اگر حکم صحیح 
شاهد  کمتر  شود  صادر  متقن  و  مستند  و 

نقض احکام خواهیم بود. 
جریانات  و  ها  رسانه  از  اژه ای  محسنی 
اجرای  دهند  اجازه  که  خواست  سیاسی 
آرام  فضایی  در  عادالنه  احکام  و  عدالت 
هستیم  شاهد  کرد:   تأکید  و  گیرد  صورت 
صحیح  و  درست  انگیزه  با  حتی  بسیاری 
اقدام به فضا سازی میکنند ولی وقتی فضا 
ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل مخلوط 
می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم 

عادالنه برای همکاران قضایی سخت شود.
نمی  نامتعارف  در فضای  اینکه  بیان  با  وی 
توان درست تصمیم گیری کرد، به صاحبان 
دهند  اجازه  کرد  توصیه  قلم  و  تریبون 
مناسب  و  آرام  فضایی  در  قضایی  دستگاه 
عدالت را اجرا کند و اگر چه فشارها تأثیری 
داشت  نخواهد  قضات  تصمیمات  و  آراء  در 
و اخالل در  اما ممکن است موجب کندی 

کارها شود.
قوه  عالی  شورای  نشست  دوم  بخش  در 
کاهش  بر  قضا  دستگاه  رئیس  قضاییه، 
کشور  کل  دادستان  ماهه  چهار  فرصت 
تکلیف  تعیین  برای  خود  مجموعه  زیر  به 
به  یا ضبط شده مربوط  خودروهای توقیف 
گفت:  و  کرد  تاکید  مخدر  مواد  پرونده های 
در بازدیدی که از یک انبار در تهران داشتم 
همه اذعان کردند که وضعیت آن نامطلوب 

و غیرقابل دفاع است.
دولت  مدت  این  در  افزود:  اژه ای  محسنی 
و  گرفت  صورت  اقداماتی  هم  و  شد  وارد 
مقدار  و  شد  ارسال  امحا  برای  تُن  چندین 
مزایده  به  بود  قرار  که  اموالی  از  زیادی 
ادعای  با  سال  سالیان  اما  شود  گذاشته 
نداشتن حکم در انبار مانده بودند به مزایده 

گذاشته شد.
داد: موارد دیگری  ادامه  قوه قضاییه  رئیس 
هم وجود دارد که به سبب قاچاق، در داخل 
قابل فروش و قابل ترخیص نیست که باید 
فکری برای آن شود.محسنی اژه ای با تاکید 
خودروهای  تکلیف  تعیین  در  تسریع  بر 
توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده های 
دستور  همچنین  دادگاه ها،  در  مخدر  مواد 
الزم  توجه  محاکم  گیری  تصمیم  در  داد 
نسبت به خودروهایی که وسیله امرار معاش 

افراد است صورت بگیرد. 

رئیس قوه قضاییه: مردم در مطالبات به حق خود اجازه 
رخنه بدخواهان را ندهند

تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
درمانگاه  کالنتری،  نبود  به  نسبت 
منطقه  در  موجود  مشکالت  دیگر  و 

وردآورد انتقاد کرد.
شورای  امروز  صحن  در  امانی  ناصر 
ماده  درباره  تذکری  در  تهران  شهر 
همه  گفت:  شهرداری ها  قانون   ۷۹
حدود  در  شهرداری  پرداخت های 
با  و  مثبت  اسناد  با  مصوب  بودجه 
رعایت مقررات آئین نامه مالی انجام 
امضای شهردار  به  باید  که  می گیرد 
و یا قام مقامان شهرداران در مناطق 
برسد و این قائم مقامان باید از شورا 

تاییدیه بگیرند.
تمام  تقریباً  اکنون  افزود:  وی 
اما  کردند  تغییر  مناطق  شهرداران 
شورا آنها را به عنوان قائم مقام ذی 
به  لذا  است،  نکرده  تأیید  حساب 
چه  هر  می شود  پیشنهاد  شهرداری 
به  خصوص  این  در  الیحه ای  زودتر 
مالی  سند  هر  که  چرا  بیاورد  شورا 
امضا کنند  این شهرداران جدید  که 
برخالف آئین نامه مالی است و باید 

پاسخگو باشند.
از  اخیر خود  بازدید  به  اشاره  با  وی 
محله ورودآورد گفت: محله وردآورد 
استان  بین  اما  تهران است  در غرب 
گرفتار  تهران  شهر  و  البرز  و  تهران 
شده است به گونه ای که اداره مالیات 
است  مستقر  محله  مرکز  در  غرب 
فصل  و  حل  برای  محل  اهالی  اما 

مشکالت مالیاتی باید به کرج بروند.
را  محله  این  اطراف  افزود:  امانی 
از  اما  کرده  دوره  صنعتی  واحدهای 
داشتن یک درمانگاه محروم هستند و 
برای تزریق یک آمپول باید به تهران 
تعداد کم  بروند  قلعه حسن خان  یا 
مغازه و فقدان یک مرکز خرید باعث 
آنها  امید  و چشم  مردم شده  گالیه 
در  که  است  متری  هزار   ۴ گاراژ  به 
سال های قبل شهرداری تملک کرده 
تا بعد از عقب نشینی آن را به یک 
اما به دلیل  مرکز خرید تبدیل کند 
اختالف با برخی کسبه سرقفلی دار 

این گاراژ رها شده است.
وی گفت: سال ها قبل مردم این محل 

زمینی را به مخابرات اهدا کردند تا 
دهد  انجام  محل  در  را  کارهایشان 
کارهای  هوشمندسازی  با  حاال  اما 
به  مردم  اهدایی  زمین  مخابراتی 
تعاونی مسکن کارکنان سپرده شده 
باید  مردم  بروز مشکل  در صورت  و 
کالنتری  همچنین  بروند.  چیتگر  به 
که قباًل د ر این محل بود به چیتگر 
نارضایتی  این مسئله  منتقل شده و 

مردم را در پی داشته است.
نقل  و  حمل  نبود  از  گالیه  با  امانی 
این محل گفت:  عمومی مناسب در 
مقصد  به  محله  این  اتوبوس  تنها 
دقیقه   ۹۰ که  است  آزادی  میدان 
طول می کشد که به این محله بیاید.

باغات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
تاالر  احداث  برای  محله  این  بزرگ 
خصوصی  بخش  به  رستوران  یا 
واگذار شده بود که با اعتراض مردم 
اسکلت آن نیمه کاره رها شده گفت: 
به  باغات محله  از  متأسفانه بسیاری 
علت عدم رسیدگی و مصوبه شورای 

قبل در حال نابودی است.

اشاره  با  تهران  شهر  شورای  عضو 
این  تفصیلی  طرح  مشکالت  به 
خیابان  سمت  یک  در  گفت:  محله 
دارد  وجود  طبقه   ۷ ساختمان های 
فرسوده  بافت  که  دیگر  در سمت  و 
است تنها مجوز ساخت ۳ طبقه داده 

می شود و این قابل توجیه است.
دانشگاه  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
یک  ایجاد  برای  ایران  پزشکی  علوم 
درخواست  روزی  شبانه  درمانگاه 
شهرداری  از  همچنین  داریم 
می خواهم که وضعیت گاراژ ۴ هزار 
یک  تا  کند  تکلیف  تعین  را  متری 
است  مردم  مرکز خرید که خواسته 
پروژه  آنجا ساخته شود همچین  در 
و  کنند  تکلیف  تعین  را  مذکور  باغ 
نسبت به بازنگری طرح تفصیلی این 

محله اقدام کند.
همچنین  گفت:  پایان  در  امانی 
تابلوهای  سریع  تعویض  خواستار 
مزین به نام شهدا هستم چرا که باران 
تابلوها محو  از  را  نام شهدا  آفتاب  و 
کرده و این زیبنده شهر تهران نیست.

ضرورت توسعه 
زیرساخت های شهری و 

خدماتی در وردآورد

خبر

هیچ اختالف نظری میان شهرداری و 
دولت وجود ندارد

شهردار تهران گفت: یکی از مشکالت همیشگی تهران 
تقابل شهرداری با استانداری و وزارت کشور و دولت 
بوده است اما در این دوره خوشبختانه هیچ دوگانگی و 

اختالف نظری وجود ندارد.
با  اندیشی  هم  نشست  حاشیه  در  زاکانی  علیرضا 
جمع  در  شهری  خدمات  کمیسیون  های  کارگروه 
خبرنگاران گفت:   ۱۳ کارگروه در کمیسیون سالمت 
و خدمات شهری شورای شهر تشکیل شد. ما در شهر 
تهران از ظرفیت باالی نخبگی برخورداریم و باید به 
سمت افق های واالیی حرکت کنیم و بیشترین نیاز 

ما به نخبگان است.
شهر  شورای  گانه   ۶ های  کمیسیون  در  افزود:  وی 
کارگروه های تخصصی شکل گرفته تا بتوانیم از ایده 
از  نیز  شهرداری  داخل  در  و  کنیم  استفاده  نخبگان 

شبکه نخبگان استفاده خواهیم کرد.
نیز  شهرداری  درون  در  داشت:  اظهار  تهران  شهردار 
حال  در  و  داد  خواهیم  ادامه  را  ورزی  اندیشه  مسیر 
مدیران،  سطح  در  ورزی  اندیشه  شبکه  یک  ایجاد 
معاونان، مشاوران، مناطق و دیگر بخش های شهرداری 

هستیم.
بیان کرد:  با رئیس جمهور  زاکانی درباره دیدار خود 
یکی از مشکالت همیشگی تهران تقابل شهرداری با 
استانداری و وزارت کشور و دولت بوده است اما در این 
دوره خوشبختانه هیچ دوگانگی و اختالف نظری وجود 
خوبی  ظرفیت  دولت  هیئت  در  بنده  حضور  و  ندارد 
ایجاد کرده و اهتمام رئیس جمهور در مسائل شهری 

نیز بسیار اهمیت دارد.
زیادی  های  ایده  نیز  جمهور  رئیس  داد:  ادامه  وی 
برای مسائل شهر ازجمله ترافیک، حمل و نقل و غیره 
داشتند که در حال پیش روی است و امروزه بهترین 

ارتباط را با وزرا و دیگر مسئوالن داریم.
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کولیوند: هالل احمر کنترل مبادی مرزی را تشدید می کند
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه اجرای 
طرح شهید سلیمانی باید با استفاده از همه ظرفیت ها 
به منظور  از تشدید کنترل مبادی مرزی  یابد،  تداوم 

جلوگیری از ورود کرونا به کشور خبر داد.
شورای  جلسه  در  دوشنبه  روز  کولیوند  پیرحسین 
معاونین جمعیت هالل احمر گفت: آموزش همگانی 
و فرهنگ سازی از جمله مقوله های مهمی است که 
امروز باید در جامعه نهادینه شود و باید در این راستا 
از ظرفیت رسانه ها و آموزش و پرورش بهره گرفت. 
احمر  هالل  جمعیت  تکالیف  جزو  همگانی  آموزش 

است و باید به جد پیگیری شود.
وی افزود: خوشبختانه در برهه ای از زمان قرار گرفته 
ایم که میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش یافته 

بنابراین  شود.  انگاری  ساده  سبب  امر  این  نباید  اما 
حاضر  صحنه  در  توان  همه  با  احمر  هالل  جمعیت 
خواهد بود و در امر واکسیناسیون سراسری با استفاده 

از تمام ظرفیت ها مشارکت می کند.
قابلیت توسعه طرح شهید سلیمانی برای مهار ویروس 

کرونا
سلیمانی  شهید  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  کولیوند 
امروز از ضروریات کنترل کروناست، خاطرنشان کرد: 
سطوح  در  سلیمانی  شهید  طرح  که  است  ضروری 
از  با استفاده  شناسایی، مراقبتی، درمانی و حمایتی 
تمامی امکانات و هم افزایی با سایر دستگاه های مرتبط 
تداوم یابد. این طرح قابلیت دارد که توسعه یافته و با 
استفاده از جنبه های مختلف آن، بیماری کرونا را بیش 

از پیش مهار کرد.رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: 
امروز باید تیم های واکنش سریع با مشارکت وزارت 
بهداشت تشکیل شود تا شیوع ویروس در هر نقطه 
ای از کشور مشاهده شد، در همان محل با آن مقابله 
شود که بار دیگر همه گیری در کشور رخ ندهد. از 
سوی دیگر هالل احمر تولیدات خود در حوزه دارویی 
و اقالم امدادی را نیز افزایش می دهد تا آمادگی الزم 
برای مواقع بحران وجود داشته باشد.وی با بیان اینکه 
جمعیت هالل احمر باید بازوی توانمند دولت باشد، 
و  گرفتاری  ها  دستگاه  سایر  اگر  امروز  کرد:  تصریح 
مشکلی دارند و ظرفیت های هالل احمر می تواند این 
گرفتاری را برطرف کند، باید همکاری الزم انجام شود 

تا گره از کار سایر دستگاه ها نیز باز شود.
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اخبار

پدافند غیرعامل الزمه مصون سازی 
سرمایه های ملی

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استانداری سمنان گفت: برای مصون سازی خود 
و سرمایه های ملی الزم است از پدافند غیرعامل 
استفاده کنیم که پدافند سایبری نیز یکی از راهکار 

های این  مهم است.
امنیتی  سیاسی،  معاونت  ریواده، سرپرست  احمد 
قرارگاه  جلسه  در  سمنان  استانداری  اجتماعی  و 
پدافند سایبری استان، اظهار کرد: پدافند غیرعامل، 
ابتدا باید در بین بدنه اجتماعی و فعاالن موثر این 

حوزه، دارای درک و فهم مشترک باشد.
جنگ  یک  وسط  در  ما  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
پایش مستمر  هستیم، گفت: پنج وظیفه رصد و 
توسط دستگاه های اجرایی در شبکه های داخلی 
خود، تشخیص تهدیدات، تجزیه و تحلیل تهدیدات، 
بازیابی اطالعات و تولید قدرت پاسخگویی، وظایف 

اصلی و مهم در حوزه پدافند سایبری است.
پایش  و  رصد  توانمندی  افزایش  افزود:  ریواده 
مستمر در حوزه پدافند غیرعامل، ضرورت دارد از 
طریق آموزش و ایجاد ساختار، در دستور کار قرار 

داشته باشد.
آسیب،  با  ما  سایبری،  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
تهدید و جنگ  سایبری مواجه هستیم  که تشخیص 
و  امری ضروری  ها،  تهدیدات و شناسایی آسیب 

بسیار مهم است.
و  تجزیه  کرد:  تاکید  سمنان  استاندار  معاون 
تحلیل تهدیدات و آسیب ها به همراه جمع آوری 
بازخوردها از سوی دستگاه های اجرایی، امری الزم 
سایبری  تهاجم  با  مرتبط  مسائل  مدیریت  برای 

است.
برای  که  الزاماتی  و  ها  ضروریت  داد:  ادامه  وی 
القا  و  احصاء  اجرایی  های  دستگاه  سازی  مصون 
اقدام،  باید در قالب یک برنامه جامع  شده است، 
اجرایی شود. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری سمنان، گفت: مصون سازی و 
بویژه  استان  اجرایی  پایداری شبکه دستگاه های 
دستگاه های خدمات رسان، با توجه به گسترش 
فضای سایبری که در زندگی روزمره بوقوع پیوسته، 

امری مهم، حیاتی و الزم االجراست.

استاندار کرمانشاه از سرمایه گذاران چینی برای 
ورود به پروژه های مختلف کرمانشاه دعوت کرد 
و گفت: هر زیرساخت و حمایتی که نیاز باشد، 
برای سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهیم کرد.

هوشنگ بازوند، در نشست معرفی فرصت های 

سرمایه گذاران  به  کرمانشاه  سرمایه گذاری 
از  یکی  عنوان  به  کرمانشاه  از  چینی، 
ثروتمندترین استان های ایران یاد کرد و گفت: 
جاده  تجاری  و  قدیمی  مسیر  در  کرمانشاه 
ابریشم قرار گرفته و دسترسی مناسبی به بازار 

عراق دارد.
وی با اشاره به وجود بیش از 370 کیلومتر مرز 
منطقه  داد:  ادامه  عراق،  و  ایران  بین  مشترک 
آزاد قصرشیرین نیز همجوار با مرز عراق و در 
اقلیم  و  مرکزی  دولت  بخش  دو  هر  با  ارتباط 

کردستان عراق است.
استاندار کرمانشاه از سهم 48 درصدی کرمانشاه 
از کل صادرات غیرنفتی ایران به عراق یاد کرد 
و افزود: کرمانشاه از مجموع صادرات ایران نیز 

شش درصد سهم دارد.
بازوند معتقد است، با توجه به وجود عراق به 
عنوان یک بازار مطمئن در هم مرزی کرمانشاه، 
برای  توجهی  قابل  فرصت های  استان  این 

صادارت دارد.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، هم اکنون 
روزانه 1500 تا 1800 کامیون کاال از پنج مرز 

رسمی کرمانشاه به بازار عراق صادر می شود.
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  تجارت  از  وی 
و  یاد  کرمانشاه  سرمایه گذاری  مزیت های 
در  قصرشیرین  آزاد  منطقه  کرد:  خاطرنشان 
منطقه مرزی استان بهشتی برای سرمایه گذاران 
است. استاندار کرمانشاه اظهار کرد:در کرمانشاه 
که  داریم  هم  را  آبادغرب  اسالم  ویژه  منطقه 
فرصت بی نظیری در اختیار سرمایه گذاران قرار 

می دهد.
تدام راه آهن کرمانشاه تا سوریه

نیز  کرمانشاه  مناسب  زیرساخت های  از  بازوند 
به عنوان یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری 
در استان یاد کرد و ادامه داد: کرمانشاه دارای 
راه های دسترسی مناسب در بخش حمل و نقل 

ریلی، هوایی و زمینی است.
چشم  در  است  قرار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انداز آینده خط آهن کرمانشاه تا بندر الذقیه 
سوریه امتداد یابد و از عراق عبور کند، عنوان 
امکان  نیز  کرمانشاه  بین المللی  فرودگاه  کرد: 
را  دقیقه   45 در  ایران  پایتخت  به  دسترسی 
فراهم می کند. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 
پایلوت و هاب غرب کشور  به نوعی  کرمانشاه 
کرمانشاه عمال  کرد:  عنوان  محسوب می شود، 
به استان های همجوار از جمله ایالم، کردستان، 

لرستان و همدان ارائه خدمات دارد.
سرمایه گذاران در طرح های نفت و گاز پای کار 

بیایند
بازوند با اشاره به تدوین سند نفت و گاز استان 
کرمانشاه که یازده پروژه به ارزش 2.5 میلیاد 
تعریف  آن  در  تومان(  میلیارد  هزار   73( دالر 
شده، گفت: این طرح ها فرصتی بسیار مناسب 

برای سرمایه گذاری چینی ها است.
از  به گفته استاندار کرمانشاه، اکنون دو طرح 
تومان  میلیارد  هزار  ارزش 16  به  طرح ها  این 
همه  نیز  سایر طرح ها  برای  و  استارت خورده 

مجوزهای الزم اخذ شده است.

کرمانشاه بهشت سرمایه گذاران خارجی 
است

اخبار

نماینده ولی فقیه در استان ایالم: نقش روحانیت 

در دفاع مقدس نیازمند تبیین بیشتر است

مقدس  دفاع  در  گفت:  ایالم  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
طلبه های مجاهد ما قبل از اینکه با گفتارشان دعوت کننده به 
اسالم باشند در عمل دیگران را به جهاد عملی دعوت می کردند.

حجت االسالم والمسلمین » کریمی تبار«  در اجالسیه شهدای 
روحانی استان ایالم اظهار کرد:حضور  روحانیت در دفاع مقدس  
که مبلغ معرفت و خداشناسی بود نقش بی بدیلی در حماسه 

آفرینی رزمندگان داشت
وی گفت:روحانیونی نقش  تبلیغی رزمی، تبلیغی ورزمی نقش 
آفرینی کردند وبه عنوان الگو هایی تاثیر گذار نقش  آفرینی 
کردند وفرماندهان نقش روحانیت در روحیه آفرینی رزمندگان 

را درک می کردند.
نماینده ولی فقیه در استان ایالم ادامه داد:در دفاع مقدس طلبه 
های مجاهد ما قبل از اینکه با گفتارشان دعوت کننده به اسالم 
باشند در عمل دیگران را به جهاد عملی دعوت می کردند و 
در  بسیاری  روحانیت  شهدای  نیان  از  موجود  آمار  براساس 
سطوح مختلف تحصیلی بودند که نقش آنان در تبیین معارف 

دینی بی بدیل بود.
به آن  از مواردی که جاد دارد  کریمی تبار تصریح کرد: یکی 
پرداخته شود در چنین کنگره هایی نقش روحانیت در دفاع 
مقدس  است که مغفول مانده است  که الزم وضروری است 

به آن پرداخته شود
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استاندار ایالم: نیازمند ورود جدی 
بخش خصوصی هستیم

از  بیشتری  بخش  کردن  بالفعل  برای  گفت:  ایالم  استاندار 
پتانسیل های استان با تکیه بر تکمیل زنجیره ی ارزش نیازمند 

ورود جدی بخش خصوصی هستیم.
بهرام نیا« در نشست تکریم و معارفه دادستان مرکز  »حسن 
ویدئو  صورت  به  کشور  کل  دادستان  حضور  با  که  استان 
کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: جای بسی افتخار است که 
آغاز به کار اینجانب در استان ایالم مصادف شده با اختتامیه 
برگزاری کنگره 3000 شهید واال مقام استان، دیاری که نگینی 
از مقاومت، ایثار و اخالص در طول تاریخ علی الخصوص دوران 

دفاع مقدس بوده است.
استان   شهید   3000 کنگره  کرد:  تصریح  ایالم  استاندار 
یادواره ای برای ایثار و جانفشانی کسانی است که عاشقانه با 
تمام وجود برای اعتالی ایران اسالمی همواره کوشیدند و درس 
مقاومت را از پستوی خانه ها با ایل و تبار  در وجب به وجب 

این خاک مقدس برای جهانیان مخابره کردند.
بهرام نیا گفت: اکنون نتیجه آن ایثارگری ها و منش و گفتمان 
فرهنگی  سیاسی،  سپهر  در  دل انگیزی  عطر  موجب  شهدا،  
عنوان  به  را  ما  و  اسالمی گشته   ایران  و  استان  اجتماعی  و 
این  کرد  تالش  باید  که  کرده  معرفی  اسالم  جهان  ام القرای 

رشادت ها و ارزش های مقدس به نسل های بعد منتقل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خدمات مطلوب 
قوه قضائیه و رسالت خطیر دادستانی در استان تصریح کرد: 
خدمت و خدمت گذاری در قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان 

حفظ امنیت و برقراری نظم در جامعه همواره مقدس است.
استاندار ایالم تصریح کرد: تعامل و هماهنگی خوبی بین دولت 
و قوه قضائیه در استان وجود دارد که نتیجه عملکرد مطلوب 

همکاران این دستگاه در این رسالت خطیر است.
بهرام نیا با اشاره به موقعیت استراتژیک استان در دسترسی به 
بازارهای غرب آسیا که به همت همه عوامل از امنیت باالیی 
برخوردار است  و کمترین جرم در مقیاس ملی را دارد، گفت: 
باید تالش کرد با بهره گیری از ظرفیت های استان از جمله 
افزایش   ، ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  مرزی،   های  بازارچه 
صادرات، اقتصاد اربعین و.. با برنامه ریزی مدون زمینه توسعه 

استان فراهم آید.
وی در پایان با بیان اینکه تنها بخش ناچیزی از منابع بالقوه 
فراهم  و  بخش خصوصی  ورود  خواستار  شده،  بالفعل  استان 
مدیران  از  و  شد  زمینه  این  در  الزم  های  زیرساخت  نمودن 

خواست در این زمینه برنامه های خود را ارائه کنند.

استاندار اردبیل: تصمیم سازی 

برای تقویت کشاورزی اردبیل، 

زمینه ساز ثروت افزایی است
  استاندار اردبیل تصمیم سازی در حوزه کشاورزی 
با مشارکت فعاالن و کارشناسان کشاورزی را گامی 
سایر  و  بخش  این  در  ثروت  تولید  افزایش  برای 

حوزه های مرتبط دانست.
و  تشکل ها  اعضای  با  دیدار  در  عاملی  حامد  سید 
اگر  کرد:  اظهار  استان  کشاورزی  بخش  نمایندگان 
به  برود  فعلی پیش  روال  به  استان  رشد کشاورزی 

تولید ثروت منجر نخواهد شد.
افزایش  به  کمک  و  اقتصادی  مشکالت  حل  وی 
دولت  مهم  اهداف  جمله  از  را  مردم  درآمدهای 
بخش  تقویت  فقر،  رفع  برای  گفت:  و  کرد  عنوان 
کشاورزی استان از اولویت های مهم است چراکه با 
رفع معضالت توسعه ای این بخش، مطمئناً حوزه های 

صنعت و گردشگری نیز منتفع می شوند.
استاندار اردبیل با بیان این که فعاالن حوزه کشاورزی 
و نمایندگان این قشر، اشرافیت بیش تری نسبت به 
مسائل دارند خواستار مشارکت با بخش دولتی برای 
کشاورزان  کاری  مشکالت  کاهش  و  تصمیم سازی 

شد.
را  آبی در مصارف کشاورزی  منابع  عاملی مدیریت 
از  جلوگیری  باهدف  افزود:  و  قرارداد  تاکید  مورد 
روش های  از  استفاده  باید  کشت،  در  آب  هدررفت 
زیرزمینی،  آب های  از  بهینه  بهره برداری  و  نوین 

مدنظر قرار گیرد.
یکی  به عنوان  دامی  نهاده های  و  بذر  توزیع  به  وی 
و  کشاورزی  بخش  در  اهمیت  دارای  موضوعات  از 
دامی هم اشاره کرد و مشارکت تشکل های کشاورزی 
اتخاذ راهکارهای مناسب دراین خصوص را مهم  در 

برشمرد.

در  کشور  بزرگ  دانشگاه های  رؤسای 
دانشگاه   رؤسای  اجالس  سی وچهارمین 
الزامات  زمینه  در  را  خود  های  درخواست 
بودجه 1401 مطرح کردند و خواستار حمایت 
آینده  این مراکز در سال  از  بیشتر مسئوالن 

شدند.
 دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران 
در سی وچهارمین اجالس رؤسای دانشگاه های 
از  که  فوری  درخواست  گفت:  کشور  بزرگ 
سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس 
اعتبار  که  است  این  داریم  اسالمی  شورای 
حقوق  همسان سازی  اجرای  برای  مناسب 
دانشگاه ها  کارکنان  و  علمی  هیأت  اعضای 
و  شود  دیده  دانشگاه ها   1401 بودجه  در 
همچنین منبع پایداری برای همسان سازی در 

نظر گرفته شود.
رئیس دانشگاه تهران افزود: کارکنان دانشگاه 
و  منطقی  افزایش  شاهد  تا  هستند  منتظر 
از  بنابراین  باشند.  حقوق هایشان  در  مناسب 
سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس 
رفع  راستای  در  که  همان طور  داریم  انتظار 
حقوق  همسان سازی  زمینه  در  اشکاالت 
خرج  به  دقت نظر  علمی  هیأت  اعضای 
می دهند، جبران الزم برای حقوق کارکنان نیز 

صورت گیرد.
مالی  و  اداری  معاون  نوحه گر،  احمد  دکتر 
دانشگاه تهران نیز با اشاره به برگزاری نشست 
معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک 
سال  در  عالی  آموزش  بودجه  درباره  کشور 
اعضای  حقوق  همسان سازی  بحث  و   1401
هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها، تاکید کرد: 
را  خود  نقش  بتوانند  دانشگاه ها  اینکه  برای 
ایفا  جامعه  مسائل  رفع  برای  راهکار  ارائه  در 
زمینه های  در  تدبیر جدی  است  الزم  کنند، 

زیرساختی و تجهیزاتی آنها اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: از نیسال آینده تحصیلی و در 
باید  دانشگاه ها  سال تحصیلی 1401-1402 
پذیرای بخش بزرگی از دانشجویان به صورت 
حضوری  بازگشایی  این  که  باشند  حضوری 
مجازی،  آموزش  از  سال  دو  گذشت  از  پس 
الیحه  در  دانشگاه ها  بودجه  که  می طلبد 
بودجه 1401 به صورت پررنگ تر دیده شود. 
حضوری  بازگشایی  مسیر  در  اینکه  وجود  با 
اما  داریم  قرار  تدریجی  به صورت  دانشگاه ها 
به  تجهیز  و  تأمین  برای  اعتبارات الزم  هنوز 

دانشگاه ها تخصیص پیدا نکرده است.
در  تهران  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ادامه این نشست، رؤسای دانشگاه های حاضر 
انتظارات  و  موضوعات  طرح  به  نشست  در 
وزیر  زلفی گل  محمدعلی  دکتر  حضور  در 
حمیدرضا  دکتر  فناوری؛  و  تحقیقات  علوم، 
و  برنامه  کمیسیون  رئیس  حاجی بابایی، 
بودجه؛ دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
معاون  احمدی  علی  علیرضا  دکتر  اسالمی؛ 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی و دکتر رحیم 
بودجه  و  برنامه  سازمان  کل  معاون  ممبینی 

پرداختند.

 درخواست های رؤسای دانشگاه ها برای کمک 
بودجه ای ویژه بازگشایی حضوری آموزش

دکتر محمد موذنی، سرپرست دانشگاه شیراز 
مالی  بار  اینکه  بیان  با  این نشست،  ادامه  در 
تهیه غذای دانشجویی نسبت به قبل از پاندمی 
کرونا تا چند برابر افزایش یافته است، گفت: با 
توجه به اینکه بازگشایی حضوری دانشگاه ها به 
صورت تدریجی در حال وقوع است، از وزارت 
علوم و سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در 
زمینه تأمین و ارتقای کیفی خدمات رفاهی 
دانشجویان، حمایت مالی الزم را از دانشگاه ها 

صورت دهند.
دانشگاه  سرپرست  هرسیچ،  حسین  دکتر 
بودجه  می رود  انتظار  گفت:  نیز  اصفهان 
آنها  از  که  انتظاراتی  اساس  بر  دانشگاه ها 
برایشان  ماموریت هایی  همچنین  و  می رود 

تعریف شده، در نظر گرفته شود.
به  بودجه  تخصیص  خواستار  هرسیچ 
تعمیر  و  بازسازی  برای  قدیمی  دانشگاه های 
کرد:  تصریح  و  شد  دانشجویی  خوابگاه های 
دانشگاه اصفهان حدود 15 سال است که اصاًل 

بودجه تجهیزاتی دریافت نکرده است.
فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی  محمد  دکتر 
این نشست عنوان کرد: وقتی  نیز در  مشهد 
هر  حضور  گیرد،  صورت  حضوری  بازگشایی 
تغذیه،  تأمین  مستلزم  دانشگاه  در  دانشجو 
پژوهشی  و  آموزشی  امکانات  و  خوابگاه 
است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، 
دو  به  نسبت  خدمات  این  تأمین  هزینه های 
سال قبل افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده 
و  تعمیر  اعتبارات  که  درحالیست  این  است. 
تجهیز دانشگاه فردوسی مشهد هنوز پرداخت 

نشده است.
وی با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهبری 
همواره این است که شتاب علمی کشور نباید 
کم شود، خاظرنشان کرد: بنابراین برای حفظ 
است  الزم  کشور  در  علمی  شتاب  و  سرعت 
دانشگاه ها  بودجه ای  مسائل  به  ویژه  توجه 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  گیرد.  صورت 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون های  رؤسای 
بودجه  که  داریم  انتظار  بودجه  و  برنامه  و 
حداقل   1401 بودجه  الیحه  در  دانشگاه ها 

متناسب با نرخ تورم زیاد شود.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دیگر 
سخنانش درباره توجه به دانشجویان دکتری 
توجه  نیازمند  دکتری  دانشجویان  گفت:  نیز 
درخواست  جهت  همین  به  هستند.  بیشتر 
دیده  ویژه ای  شکل  به  آینده  سال  در  داریم 
شوند که بتوانیم پرداختی مناسبی برای آنها 
داشته باشیم تا با آرامش بیشتر بتوانند برای 

فعالیت های تحقیقاتی خود وقت بگذارند.
دکتر فریده حق بین، سرپرست دانشگاه الزهرا 
با  کرد:  اظهار  هم اندیشی  این  در  نیز  )س( 
توجه به اینکه در سال اول شیوع کرونا به یک 
عده از دانشجویان اجازه استفاده از مرخصی 
داده شد، آمار فارغ التحصیالن دانشگاه ظرف 
2 سال اخیر پایین آمده است. بر این اساس 
از  پس  الزهرا  دانشگاه  خوابگاه های  جمعیت 

بازگشایی حضوری کامل، بیش از میزانی است 
که پیش بینی می کردیم. این درحالیست که 
همچنان بودجه مناسبی برای بحث بازگشایی 
تجهیز  و  تعمیر  و  تغذیه  حوزه  برای  بویژه 

خوابگاه ها دیده نشده است.
شرایط  تأثیر  تحت  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  بخشی  کرونا،  دوران  محدودیت های  و 
متوقف  دانشگاه ها  درآمدزای  فعالیت های 
شده اند، بنابراین منابعی که در گذشته از محل 
درآمدهای اختصاصی برای حوزه زیرساخت ها 
و تجهیزات اختصاص پیدا می کرد هم محدود 

شده اند.
دانشگاه  سرپرست  نصراهلل زاده،  صفر  دکتر 
دانشگاه ها در دو سال  نیز عنوان کرد:  تبریز 
گذشته از نظر بودجه تحت فشار قرار گرفتند 
و امید داریم دیگر الیحه بودجه 1401 طوری 
تکرار  فشار  این  که  شود  تصویب  و  تدوین 
نشود. بین 75 تا 85 بودجه دانشگاه ها صرف 
حقوق و هزینه های پرسنلی می شود، بنابراین 
افزایش  نظیر  مسائلی  جبران  می رود  انتظار 
چند برابری قیمت تمام شده غذای دانشجویی 
نسبت به دو سال قبل، در الیحه بودجه 1401 

مدنظر قرار گیرد.
دکتر فرهاد دانشجو، سرپرست دانشگاه تربیت 
مدرس نیز از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
که در نشست حضور داشتند، خواستار شد تا 
اعتبار  درباره  راهکارهای مشخص  و  کمک ها 
بودجه  حقوق ها،  سازی  همسان  برای  الزم 
برای  نیاز  مورد  بودجه  و  تجهیزات  و  تعمیر 
و  خوابگاه  و  تغذیه  نظیر  دانشجویی  خدمات 

… را عنوان کنند.
سرپرست  انبیا  منصور  دکتر  نشست  این  در 
سید  دکتر  ایران،  صنعت  و  علم  دانشگاه 
صنعتی  دانشگاه  سرپرست  قدسی پور  حسن 
رئیس  قیداری  نصیری  دکتر  و  امیرکبیر 
دانشگاه شهیدبهشتی نیز به طرح دغدغه های 
دانشگاه ها در حوزه مسائل بودجه ای پرداختند.

تهران،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رؤسای  اجالس  سی وچهارمین  ادامه  در 
حمیدرضا  دکتر  کشور،  بزرگ  دانشگاه های 
و  برنامه  کمیسیون  رئیس  حاجی بابایی، 
بودجه و دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
معاون  احمدی  علی  علیرضا  دکتر  اسالمی، 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی و دکتر رحیم 
برنامه و بودجه،  ممبینی معاون کل سازمان 
دیدگاه های خود درباره موضوعات اجالس را با 

رؤسای دانشگاه ها درمیان گذاشتند.
دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
رئیس جمهوری  از  خود،  سخنان  آغاز  در 
بخاطر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  و 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  صندوق  تشکیل 
تدبیر  و  فناوری  و  نوآوری  معاونت  تأسیس 
درباره بکارگیری دانش آموختگان دکتری در 
گفت:  و  کرد  قدردانی  پسادکتری  دوره های 
فعالیت های  متوجه  رئیس جمهوری  دیدگاه 
دانش بنیان است و از سازمان برنامه و بودجه 

باشد.  این چنین  این سازمان هم  می خواهیم 
برای  خوبی  اعتبار  می رود  انتظار  بنابراین 
نظر  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  صندوق 
حوزه های  در  قدر  هر  چراکه  شود  گرفته 
علمی هزینه شود، در واقع هزینه نیست بلکه 

سرمایه گذاری است.
کمیسیون  افزود:  سفیدان  منادی  دکتر 
وزیر  انتخاب  در  تحقیقات مجلس  و  آموزش 
علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم به 
و  آموزش  درستی تصمیم گرفت. کمیسیون 
هیچ  به  نگاه  بدون  و  تعارف  بدون  تحقیقات 
جریان سیاسی حرکت می کند و حامی جدی 

دانشگاه ها و وزیر علوم است.
وی درباره ردیف بودجه دانشگاه ها نیز گفت: 
دانشگاه هیأت امنایی است و باید مستقل باشد. 
نام  به  مستقل  ردیف  دانشگاهی  هر  بنابراین 
خود خواهد داشت و بحث تجمیع ردیف های 
همچنین  است.  منتفی  دانشگاه ها  بودجه 
انتظار می رود در زمینه همسان سازی حقوق 
نیز در بودجه سال آینده یک ردیف مشخص 

در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بحث  کرد:  تاکید  همچنین  اسالمی  شورای 
بهینه سازی و تبدیل به حسن کردن اموال و 
فعالیت های  راه  در  آنها  سرمایه گذاری کردن 
دانش بنیان و اعتالی نظام آموزش عالی کشور 

از سوی دولت جدی گرفته شود.
حمیدرضا  دکتر  گزارش،  این  طبق  بر 
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
نیز در جمع رؤسای  مجلس شورای اسالمی 
بودجه  الیحه  دولت  اگر  گفت:  دانشگاه ها 
1401 را با دید علمی و مبتنی بر عدالت به 
الیحه  به  نماینده ای  هیچ  کند،  ارائه  مجلس 

ایراد نخواهد گرفت.
دکتر رحیم ممبینی، معاون کل سازمان برنامه 
این نشست اظهار کرد: همیشه  و بودجه در 
فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با دفاع 
از حوزه علم و فناوری و مأموریت های آن در 
در  مطلب  این  است.  طنین انداز  گوش مان 
سرلوحه کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. 
بنابراین رؤسای دانشگاه ها مطمئن باشند که 
باید مورد  اعتقاد داریم موضوع علم و دانش 

توجه ویژه قرار گیرد.
و  بهبود  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  ممبینی 
اجماع  و  نگاه  یک  با  کشور  وضعیت  ارتقای 
ملی، افزود: بودجه را باید واقعی ببندیم و ان 
شاء اهلل یک تصویر روشنی از موضوعات اصلی 

کشور در بودجه تجلی پیدا خواهد کرد.
وی بر مولدسازی اموال به منظور ایجاد منابع 
جدید تاکید کرد و در بخش دیگر سخنانش 
اطمینان داد: قطعاً برای حوزه پژوهش، تأمین 
گرفته  نظر  در  اعتبار  تعمیرات  و  تجهیزات 

خواهد شد.
معاون کل سازمان برنامه و بودجه افزود: در 
میلیارد  دانشگاه ها، 460  بازگشایی  با  ارتباط 
به  یارانه ها  هدفمندسازی  محل  از  تومان 
صندوق رفاه دانشجویان اختصاص داده شده و 
در این باره در آینده هم پرداخت خواهد شد.

در سی وچهارمین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور مطرح شد؛

اعتبار مناسب برای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی و 
کارکنان دانشگاه ها دیده شود

چهارشنبه 10  آذر 1400

کاالهای استراتژیک در استان 
کرمان به وفور وجود داشته باشد

استاندار کرمان اظهار کرد: باید کاالهای استراتژیک و خوراکی 
به  نیاز  مهم  این  که  باشد  داشته  وجود  استان  در  وفور  به 
همکاری همه دستگاه های سراسر استان دارد و هرچه بتوانیم 
نظارت ها را بیشتر به سمت الکترونیکی ببریم بهتر می توانیم 

بازار را تنظیم کینم.
علی زینی وند  در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان 
کرمان با بیان اینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار مربوط به کل 
کاالهای  مصرف  میزان  از  برآوردی  کرد:  تاکید  است  استان 
اساسی استان داشته باشید ضمن آنکه محل تامین آنها را باید 

پیش بینی کنید.
استاندار کرمان در ادامه ضمن تشکر از همکاری های بسیج 
در تنظیم بازار اظهار کرد: بسیج پتانسیل خوبی دارد که باید 
از آن بهره برد. برای بازرسین بسیج حق الزحمه ای در نظر 

گرفته شود.



ورزشی
خبر

ذوالفقارنسب  مطرح کرد؛

پرونده کالدرون شوکه کننده است

مشاور وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حاشیه های ایجاد 
با  جوانان  و  ورزش  وزیر  بین  نظر  اختالف  درباره  شده 
سرمربی پرسپولیس گفت: آقای سجادی برای آقای گل 

محمدی احترام ویژه قائل است.
بیژن ذوالفقار نسب ، با اشاره به عدم انتخاب هیأت مدیره 
این  برای  زیادی  بسیار  وقت  گفت:  پرسپولیس  باشگاه 
موضوع از سوی وزارت ورزش گذاشته شده است تا هیأت 
مدیره ای کارآمد برای باشگاه پرسپولیس نیز تعیین شود. 
قبول دارم این موضوع با تأخیر همراه شده است اما تمام 
که  است  این موضوع  روی  وزارت  اجرایی  ارکان  تالش 
هیأت مدیره کار آمد بتواند مشکالت را حل کند نه اینکه 

بخواهد بدهی سر سام آور به جای بگذارد.
مشاور وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حل نشدن مشکل 
پرداخت طلب گابریل کالدرون تاکید کرد: وقتی جزئیات 
شدم.  شوکه  خواندم  را  شد  او  با  که  رفتاری  و  قرارداد 
انداخت  دردسر  به  را  پرسپولیس  اینگونه  که  قراردادی 

و برای حل آن هزاران راهکار در نظر گرفته شده است.
وی بدون اشاره به اسم مدیرعامل پیشین پرسپولیس در 
دوران مربیگری کالدرون تاکید کرد: من واقعا نمی دانم 
با  می دانند  اصیل  پرسپولیسی  را  خود  که  کسانی  چرا 
رفتارهای مدیریتی خود کاری می کنند که هوادار حرص 

و جوش بخورد.
ذوالفقار نسب راجع به حاشیه های به وجود آمده با توجه 
به  نسبت  ورزش  وزیر  سجادی  حمید  صحبت های  به 
انتخاب هیأت  دیدگاه یحیی گل محمدی در خصوص 
این  باشگاه تصریح کرد: من در جریان جزئیات  مدیره 
مصاحبه ها نیستم. تنها نکته ای که به آن اطمینان دارم 
گل  یحیی  به  ورزش  وزیر  سجادی  آقای  ویژه  احترام 

محمدی است.
کی  برای  مدیریت  انتخاب  شک  بدون  داد:  ادامه  او 
برخی ها  متأسفانه  اما  باشد  راهگشا  می تواند  مجموعه 
می خواهند با استفاده از فضای مسموم نسبت به افراد 
تیم  دو  هر  مربیان  عملکرد  قطعا  کنند.  موضع گیری 
استقالل و پرسپولیس برای هواداران دو تیم قابل احترام 
باید  باشگاه  دو  هر  برای  موضوع  مهم ترین  این  و  است 

باشد.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی :

 حضور مردم در ورزشگاه ها، نیاز به 
زیر ساخت دارد

خبر

عزیزی خادم: آدم ها زود فراموش 

می کنند؛ آماده سریعترین صعود هستیم
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 رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه آدم ها زود فراموش می کنند 
گفت: ۶ ماه قبل با یک تساوی مقابل بحرین شانس صعود به جام 
جهانی را از دست می دادیم اما اکنون آماده سریعترین صعود به 

جام جهانی هستیم.
»شهاب الدین عزیزی خادم« در مراسم آیین نکوداشت سازندگان 
جمع  در  خوشحالم  داشت:  اظهار  و  یافت  حضور  ایران  فوتبال 
فوتبال  هستند.  ملی  فوتبال  واقعی  سرمایه  که  هستم  عزیزانی 
المللی حاضر  ملی به لطف خدا، آبرومندانه در میادین مهم بین 
بلند پروازانه دارد. در  نگاه  شده است. تیم ملی در تمام حوزه ها 
حوزه فوتسال و فوتبال بانوان نیز همینطور است. در عرصه داوری 
دفاع  ایران  بزرگ  نام  از  کشورمان  شایسته  دختران  می بینیم 
می کنند.رییس فدراسیون در خصوص موفقیت های فوتبال ایران 
گفت: در حوزه تیم ملی بزرگساالن مساله مهم، رضایت مندی افکار 
عمومی است و امروز هر ایرانی به پیروزی تیم ملی افتخار می کند. 
یاد  که  چیزی  آن  اما  نیست  نقص  از   خارج  ملی  فوتبال  البته 
هم  امروز  است.  بودن  هم  کنار  و  همکاری  و  تعامل  راه  گرفتیم 
را  به جام جهانی  قدم در مسیری گذاشتیم که سریعترین صعود 
داشته باشیم. وی اضافه کرد: وظیفه ماست در کنار پیشکسوتان 
باشیم. قطعا سرمایه این عزیزان و تجارب آن ها ارشمند است و با 
تجاربی که این عزیزان دارند باید برای آینده فوتبال برنامه ریزی 
رونق  باعث  و  کنیم  کمک  جدید  فضای  این  به  همه  باید  کنیم. 
فوتبال ملی و اعتماد افکار عمومی باشیم. استعداد یابی کار بسیار 
مهمی است که برای اولین بار به این وسعت انجام شده در راستای 
عدالتی که توزیع فوتبال دارد، امروز با توجه به انفجار اطالعاتی که 
وجود دارد فوتبال به مسیری رفته که کسی از این گستره فوتبال 
ملی  تیم  اینکه  وجود  با  گفت:  نشود.عزیزی خادم  گرفته  نادیده 
فوتبال بزرگساالن را به عنوان پیشتاز فوتبال ملی در نظر داریم 
در  فدراسیون  نگرفتیم.رییس  نادیده  نیز  را  بانوان  و  فوتسال  اما 
خصوص تغییر شرایط تیم ملی ایران بیان کرد: اگر ۶ ماه قبل را با 
حاال مقایسه کنیم، همه چیز مشخص است. اکنون تیم ملی برای 
فراموش می کنند  زود  آدم ها  آماده می شود.  سریع ترین صعودش 
اما فوتبال ایران چند ماه پیش با یک مساوی در بحرین از حضور 
و  سرافراز  ایران  فوتبال  امروز  ولی  می رفت  کنار  جهانی  جام  در 

سربلند است.

 قهرمان کاراته ایران در المپیک پس از رسیدن 
ملی  کمیته  ورزشکاران  کمیسیون  ریاست  به 
بتوانیم  هم  کنار  امیدوارم  گفت:  المپیک 
کارهای بزرگی برای ورزش کشور انجام بدهیم.

انتخابات  در  داشت:  اظهار  گنج زاده«  »سجاد 
اکثریت  با  و  داشتند  لطف  ورزشکاران  اولیه، 
آرا نفر نخست شدم. این مساله موجب شد تا 
در  واسطه  به همین  شود.  سنگین تر  وظیفه ام 
برای  که  دادم  به خودم  را  اجازه  این  بعد  دور 
ورزشکاران  مجدداً  که  شوم  نامزد  نیز  ریاست 
کردند  خود  محبت های  شرمنده  مرا  کشور 
شدم.  انتخاب  کمیسیون  رییس  به عنوان  و 
امیدوارم همه در کنار یکدیگر بتوانیم کارهای 

بزرگی برای ورزش کشور انجام دهیم.
گفت:  کاراته  اخیر  موفقیت های  درباره  وی 
پس از حضور کاراته در المپیک امیدی در دل 
جامعه ورزش کشور زنده شد. کاراته همیشه در 
مسابقات مختلف جهانی و آسیایی نتایج خوبی 
بدست می آورد و ورود کاراته به المپیک باعث 
سایر  کنار  در  دیگر  ورزشی  رشته  یک  تا  شد 

رشته های مدال آور قرار گیرد.

در  شکر  را  خدا  داد:  ادامه  کاراته  ملی پوش 
به  قرعه  المپیک  در  حضورم  تجربه  نخستین 
کسب  را  طال  خوش رنگ  مدال  تا  افتاد  نامم 
کنم. این مدال شادی زیادی در جامعه کاراته 
به ارمغان آورد. کاراته این استحقاق را داشت و 
به آن دست یافت. پس از کسب مدال همه چیز 

المپیک مدال  کاراته در  متفاوت تر شد و حاال 
طال دارد.

دارنده مدال طالی المپیک توکیو گفت:  تالش 
ایران  کاراته  برای  شایسته ای  نماینده  می کنم 
همه  به  کمک  برای  تالشی  هیچ  از  و  باشم 

ورزشکاران دریغ نخواهم کرد.

گنج زاده: امیدوارم کارهای بزرگی برای ورزش ایران 
انجام دهیم

خصوص  در  آزادی  ورزشی  مجموعه  مدیر 
ها،  ورزشگاه  در  تماشاگران  حضور  شرایط 
توضیحاتی را بیان کرد.  احمد مددی مدیر 
، در مورد حضور  مجموعه ورزشگاه آزادی 
تماشاگران در ورزشگاه ها گفت: برای حضور 
در ورزشگاه ها، باید زیر ساخت های الزم را 
داشته باشیم. ۲۰ واحد سرویس بهداشتی 
ساخت  حال  در  آزادی  ورزشگاه  در  جدید 
است و مراحل پایانی خود را سپری می کند. 
نمازخانه و کافی شاپ هم، در حال ساخت 
است تا مردم با فراق بال به ورزشگاه بیایند. 
دعوت  ورزشی  محیط های  به  را  مردم 
تری  رنگ  پر  حضور  بتوانند  تا  می کنیم 
داشته باشند. رویکرد ما در این دوره، ارزان 
به  سازی ورزش و عدالت سازی آن است. 
هیچ عنوان قصد گران سازی در ورزش را 
به  و  ورزشگاه  از  مردم  می خواهیم  نداریم. 
خصوص ورزش، استفاده حداکثری بکنند. 
مجموعه ورزشگاه آزادی با ۸۵ هکتار جنگل 
و ۴۰ هکتار فضای سبز، به عنوان ریه های 
تنفسی غرب تهران شناخته می شود. مردم 
خوب  و  باز  هوای  از  می توانند  کشورمان 
استفاده  شکل  بهترین  به  آزادی  ورزشگاه 

کنند.
ورزش ثابت کرده که می تواند باعث نشاط 

در جامعه شود
او در مورد عمومی شدن ورزشگاه ها و مفید 
عمومی  کرد:  تصریح  مردم  برای  آن  شدن 
شادابی  و  نشاط  افزایش  به  ورزش،  کردن 
افسرده،  جامعه کمک می کند. یک جامعه 

جامعه ای است که با ورزش کمتر در ارتباط 
است. ورزش ثابت کرده که می تواند باعث 
این  در  می خواهیم  جامعه شود.  در  نشاط 
زمینه، تالش کنیم تا مردم روحیه بهتری 
پیدا کنند. ورزشگاه آزادی می تواند الگویی 
باید تمامی  باشد.  برای ورزشگاه های دیگر 
مشارکت  خصوص،  این  در  ورزشی  اماکن 
قصد  ما  گفت:  ادامه  در  او  باشند.  داشته 
داریم در اختصاصی برای ورود تماشاگران 

در  باشیم. حضور مردم  داشته  ورزشگاه  به 
حال حاضر، از در اصلی است، اما در آینده 
و  ورود  تا  دهیم  انجام  اینکارا  داریم  قصد 
باید  باشد.  زحمت  کمترین  با  خروجشان، 
از طریق سایت بلیط فروشی ثبت نام کنند 
تندرستی  بیایند. یک جاده  ورزشگاه  به  تا 
آزادی،  ورزشگاه  در  کیلوتر   ۴ طول  به  را 
خواهیم داشت. این جاده، یک تصویر زیبا 
لذت  آن ها  تا  داشت  خواهد  مردم  برای  را 

تضاد  در  وجه  هیچ  به  مردم  ببرند. حضور 
قهرمانی  ورزش  نیست.  قهرمانی  فضای  با 
خط قرمز ما است. حضور مردم در ورزشگاه 
ها، منوط به بستر سازی و زیر ساخت های 
الزم است. وزارت ورزش امکانات خوبی در 
اختیار ورزشگاه آزادی قرار داده است. آن ها 
حمایت های خوبی از ما کردند. قصد ما این 
امکانات  بتوانیم  بهترین شکل  به  که  است 

ورزشگاه آزادی را بهبود ببخشیم.

گفت:  المپیک  کمیته  رییس   
به  سوریان  حمید  ورود  راهکار 
و  بیانیه  ورزشکاران  کمیسیون 
شیوه  این  با  ما  و  نبوده  اعتراض 

تحت فشار قرار نمی گیریم.
در  امیری  صالحی  سیدرضا 
کمیسیون  نشست  نخستین 
سال  چهار  در  گفت:  ورزشکاران 
کردیم  تدوین  برنامه   ۱۵ گذشته 
پایان  تا  و  و  اجراست  درحال  که 
این دوره به تعهدات خود در ایجاد 
پایبند  حاشیه  از  پرهیز  و  انسجام 

بودیم.
دیپلماسی  دادیم  قول  افزود:  وی 
ورزشی را تقویت کنیم که تا امروز 
ورزشی  المللی  بین  دیدار   ۱۵۰
فرصت  تولید  ما  هدف  داشتیم. 
تهدید  کاهش  و  رفع  و  ورزش  در 
ورزشکاران  مشورت  به  نیاز  بود. 
تالش  سال  چهار  این  در  داریم. 
افزایش  را  ورزش  بودجه  کردیم 
و  افتاد  اتفاق  این  که  دهیم 
اولین  شده است.  ۶برابر  اکنون 
ورزشکاران  کمیسیون  ماموریت 
همین  در  قهرمان  امور  پیگیری 
کمیسیون  این  است.  کمیسیون 
و  کرده  رصد  را  قهرمانان  مسایل 
ما در هیات اجرایی آن را بررسی 

می کنیم.
سازی  شفاف  به  توجه  درباره  وی 
بدو  در  گفت:  المپیک  کمیته  در 
پایه فعالیت را شفاف سازی  ورود 
قرار دادیم و هیچ چیز محرمانه ای 

وجود ندارد.
درباره  المپیک  کمیته  رییس 
همه خدمات  گفت:  ها  زیرساخت 
منت  بدون  و  رایگان  قهرمانان  به 
ارائه شده و می شود. هیات اجرایی 
تشریفاتی  المپیک  کمیته  در 
داریم  کمیسیون   ۱۸ نیست. 
خود  ورزشکاران  کمیسیون  اما 
کمکی  جنبه  و  است  صاحبخانه 

دارد.
ورزشکاران  استخدام  درباره  وی 

نهاد  این  در  گفت:  نیز  قهرمان 
جدید  نسل  تا  داریم  تالش 
که  بگیرند  دست  در  را  مدیریت 
برای این امر باید از نقطه ای شروع 
کند؛ آینده کمیته المپیک باید در 
بگیرد.  قرار  جدید  نسل ها  دستان 
سطح  در  ورزشکاران  کمیسیون 
و  دارد  مسوولیت  ملی  و  قهرمانی 
کمیسیون  که  است  این  پیشنهاد 
ورزشکاران در هر نشستی مسوولی 

را دعوت و مطالبات را بیان کند.
این  در  المپیک  کمیته  رییس 
نشست دستور راه اندازی مقدمات 
کشور  ورزشکاران  اطالعاتی  بانک 

را صادر کرد.
برای  ورزشکاران  کمیسیون  نقش 
ورزش قهرمانی تعیین کننده است

دوره  دومین  برگزاری  از  پس 
ورزشکاران  کمیسیون  انتخابات 
آبان   ۲۱ در  المپیک  ملی  کمیته 
این  به  ورزشکار   ۱۵ یافتن  راه  و 
کمیسیون، سیدرضا صالحی امیری 
رییس کمیته ملی المپیک محمد 
بیداریان، ندا شهسواری، ثریا آقایی 
و محمد باقری را با استناد بند )۲-

عنوان  به  آیین نامه  چهار  ماده   )۱
کرد.  منصوب  کمیسیون  اعضای 
همچنین با توجه به عضویت هادی 
ورزشکاران  کمیسیون  در  ساعی 
شورای المپیک آسیا، وی همچنان 
باقی  ورزشکاران  کمیسیون  عضو 

خواهد ماند.
گنج زاده،  سجاد  اساس  این  بر 
پورشیب،  ذبیح اهلل  یزدانی،  حسن 
سلیمی،  بهداد  حدادی،  احسان 
منصوریان،  شهربانو  بوداغی،  امین 
نعمتی،  زهرا  عابدینی،  مجتبی 
فرزانه فصیحی، حمیده عباسعلی، 
مصطفی نودهی، محمدرضا گرایی، 
ساوه  حسین  خدمتی،  نجمه 
بیداریان، محمد  شمشکی، محمد 
ثریا  شهسواری،  ندا  باقری معتمد، 
عضو   ۲۰ ساعی  هادی  و  آقایی 
ورزشکاران  کمیسیون  نهایی 

هستند.
روز)شنبه(  کشور  کشتی  جامعه 
ملی  کمیته  رئیس  انتصابات  به 
انتظار  آنها  کرد.  اعتراض  المپیک 
با توجه به جایگاه کشتی  داشتند 
از  نماینده  یک  کم  دست  کشور 
انتصابات  این  در  کشتی  قهرمانان 

قرار داده می شد.
انتخاب  درباره  امیری  صالحی 
کمیسیون  اعضای  دیگر  چهارنفر 
براساس  داد:  توضیح  ورزشکاران 
برابری  برای  افراد  این  آیین نامه 
ورزشی  رشته های  در  جنسیتی 
انتخاب شده اند. من هیچ دخالتی 
از  بعضی  پاسخگوی  و  نکردم 
می شود،  مطرح  که  بحث هایی 
منطقی  اعتراضات  به  اما  نیستیم 

پاسخ می دهیم.
مطالبه  گفت:  امیری  صالحی 
افزایش  برای  کشتی  فدراسیون 
کمیسیون  در  بیشتر  سهم 
از سوی اعضای هیات  ورزشکاران 

اجرایی رد شد.
رییس کمیته المپیک درباره بیانیه 
فدراسیون کشتی هم توضیح داد: 
قصد  که  عزیزی  هر  دارم  انتظار 
قبل  از  را  نامه  آیین  دارد  صحبت 
و  ماست  پرچمدار  کشتی  بخواند؛ 
عضو  بیشتر  هرچه  رشته  این  از 
استقبال  آن  از  باشیم،  داشته 
اجازه  این  نامه  آیین  اما  می کنیم 

را نمی دهد.

هستیم  تالش  در  افزود:  وی 
سوریان  تا  کنیم  پیدا  سازوکاری 
هستیم.  قانون  تابع  ما  شود.  عضو 
به  سوریان  حمید  ورود  راهکار 
و  اعتراض  ورزشکاران،  کمیسیون 
با  و  نیست  ساالری  غوغا  و  بیانیه 
این شیوه تحت فشار قرار نگرفته 
نمی شویم.  فضاسازی  تسلیم  و 
و  دارد  ساختار  المپیک  کمیته 
از  نهاد  این  در  تصمیم ها  تمام 
طریق گفت و گو در هیات اجرایی 

گرفته می شود.
گفت:  المپیک  کمیته  رییس 
انسجام  وفاق  کمیته  راهبرد 
است. سوریان و دبیر قهرمان ملی 
باید  اما در فضای اخالقی  هستند 
دبیر در کشتی  بود.  راهکار  دنبال 
او  قدردان  و  کرد  ایجاد  تحول 
المپیک  کمیته  برای  هستیم. 
هستند.  برابر  فدراسیون   ۵۱ همه 
دستور  در  را  سازی  شفاف  ما 
مطرح  ادعای  و  دادیم  قرار  کار 
اتهام  یک  فدراسیون  توسط  شده 
نشست  این  در  است.  غیراخالقی 
که  داد  پیشنهاد  ساعی  هادی 
اعضای هیات  انتخابات  است  بهتر 
به  ورزشکاران  کمیسیون  رییسه 
المپیکی  دلیل نبود دو کشتی گیر 
به جلسه بعد موکول شود اما این 
کمیته  رییس  سوی  از  پیشنهاد 
با  که  گذاشته  رای  به  المپیک 

مخالفت روبرو شد.

در واکنش به غیبت اعتراضی نمایندگان فدراسیون کشتی؛

 صالحی امیری: کمیته المپیک با بیانیه و اعتراض
 تحت فشار قرار نمی گیرد

گفت:  ایران  ووشوی  فدراسیون  رئیس 
مسابقات  برگزاری  با  داشتیم  تصمیم 
ورزش  از  قشم،  در  کشور  قهرمانی 
زیر  توسعه  جهت  وسیله ای  عنوان  به 
ساخت ها در منطقه آزادی قشم استفاده 

کنیم.
امیر صدیقی ، درباره برگزاری مسابقات 
تیم  )انتخابی  ووشو  کشور  قهرمانی 
توضیح  آسیایی(  بازی های  برای  ملی 
 ۲ از  بعد  که  خوشحالیم  بسیار  داد: 
قهرمانی  مسابقات  سرانجام  تاخیر  سال 
کشور به میزبانی جزیره زیبای قشم، با 
هیات  و  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 
منطقه ای  شد.  برگزار  هرمزگان  ووشو 
از اهمیت بسیار  استراتژیک که همواره 

زیادی برای کشور برخوردار است.
او ادامه داد: حدودا ۴۰۰ ورزشکار، مربی 
تا  یافتند  و داور در جزیره قشم حضور 
شود.  برگزار  کشور  قهرمانی  مسابقات 
انتخاب  برای  که  اهمیتی  پر  مسابقات 

بازی های  در  حضور  جهت  ملی پوشان 
این  می شود.  برگزار  هانگژو  آسیایی 
بسته   ۴ و  ساندا  وزن   ۱۰ در  رقابت ها 
مربیان  که  است  برگزاری  حال  در  تالو 
تیم های ملی نیز از نزدیک مسابقات را 

زیر نظر دارند.
برگزاری  درباره  ووشو  فدراسیون  رئیس 
گفت:  نیز  قشم  جزیره  در  مسابقات 
نخستین  این  می دانید  که  همانطور 
مسابقاتی  از  قشم  آزاد  منطقه  میزبانی 
در این سطح است و پیش از این هیچ 
برگزار  قشم  آزاد  منطقه  در  مسابقه ای 
از  ووشو  فدراسیون  هدف  است.  نشده 
مناطق  تمام  در  ورزش  توسعه  کار  این 
اقدام  این  با  امیدواریم  و  است  کشور 
شاهد  آینده  سال های  در  فدراسیون، 
نیز  منطقه  این  از  قهرمانان  پیدایش 
مسابقات  این  برای  ورزشکاران  باشیم. 
آزاد حضور  منطقه  سه  و  استان  از ۳۱ 
یافته اند که مجموعا ۳۴ منطقه می شود 

و نشان از سخت بودن کار دارد.
امکانات  دلیل  به  که  حواشی  درباره  او 
ووشوکاران  اقامت  محل  هتل  ضعیف 
ایجاد شده، نیز اظهار کرد: ایران کشوری 
وسیع است که مطمئناً در همه مناطق 
آن امکانات با یک سطح وجود ندارد و 
ما شخصاً این موضوع را مطلع هستیم، 
را  ورزش  که  می دانیم  خود  وظیفه  اما 
زیرساخت ها  توسعه  عنوان  به  وسیله ای 
در مناطق مختلف کشور مورد استفاده 
فدراسیون  فکر می کنم  من  دهیم.  قرار 
که  است  فدراسیونی  اولین  ووشو 
قشم  آزاد  منطقه  در  را  خود  مسابقات 
تصمیم  ما  یعنی  این  و  می کند  برگزار 
داشتیم با آوردن ورزش به این منطقه، 
توسعه را شاهد باشیم. امیدواریم با این 
اقدام فدراسیون در آینده شاهد معرفی 
قشم  آزاد  منطقه  از  بزرگ  قهرمانان 
این  امیدواریم  که  این  ضمن  باشیم، 
به  نیز  را  بیشتری  میزبانی های  منطقه 

پاسخ  در  دهد. صدیقی  اختصاص  خود 
آیا استان های دیگری  این سوال که  به 
نیز برای میزبانی از رقابت های قهرمانی 
کشور ووشو داوطلب شده بودند یا خیر؟ 
توضیح داد: متاسفانه به دلیل هزینه هایی 
که بحث میزبانی برای شهرها و استان ها 
فدراسیون ها  که  تهران  از  غیر  به  دارد، 
در آنجا حضور دارند، استان ها و شهرها 
تقاضای میزبانی نمی کنند، اما در مورد 
منطقه  ووشو  کشور  قهرمانی  مسابقات 
بهمن  و  آمد  پیش  قدرت  با  قشم  آزاد 
با  یا اسفند ماه بود که جلسه ای را  ماه 
کردیم  برگزار  سازمان  این  مسئوالن 
به  بودند.  میزبانی  به  عالقمند  کاماًل  و 
این  استراتژیک  بخاطر شرایط  من  نظر 
منطقه نیز اتفاق خوبی بود که میزبانی 
البته  شد،  سپرده  قشم  آزاد  منطقه  به 
را  خود  خواسته های  سطح  کمی  باید 
پایین تر بیاوریم و کم کم به فکر توسعه 

زیرساخت ها باشیم.

هدف فدراسیون ووشو توسعه ورزش در تمام مناطق کشور است
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هنری
گزارش

شالویی: مهرداد کاظمی آثاری 
ماندگار و خاطره انگیز دارد

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالروز تولد 
ماندگار و خاطره  به عنوان هنرمند  این خواننده جانباز  از  مهرداد کاظمی 

ساز یاد کرد.
به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با مهرداد کاظمی هنرمند موسیقی و خواننده گفت وگو کرد.
شالویی در تماس تلفنی با مهرداد کاظمی ضمن تبریک تولد این خواننده 
گفت: مهرداد کاظمی از هنرمندانی است که آثار ماندگار و خاطره انگیزی 
دارد و در عرصه دفاع مقدس نیز با هنرمندان و نوازندگان ارکستر سمفونیک 

تهران حضور داشت.
حضور  گرامیداشت  با  خاکی  سازهای  یادواره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
کاظمی  مهرداد  جمله  از  تهران  سمفونیک  ارکستر  نوازندگان  و  هنرمندان 

برای این هنرمند آرزوی سالمتی کرد.
مایه  گفت:  هنری،  معاونت  سرپرست  از  قدردانی  با  هم  کاظمی  مهرداد 

خرسندی است که مسئوالن با هنرمندان در ارتباط هستند.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
بیماری  شیوع  از  ناشی  شرایط  به 
بر حوزه های مختلف  آن  اثر  و  کرونا 
این  الزم  آمادگی  از  هنر،  و  فرهنگ 
وزارتخانه برای برگزاری باشکوهتر و 
امسال  فجر  تر جشنواره های  پررونق 

خبر داد.
تشریح  با  اسماعیلی  مهدی  محمد 
جشنواره های  وضعیت  آخرین 
فرهنگی و هنری فجر، اظهار داشت: 
همزمان با فرارسیدن چهل و سومین 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
اسالمی در بهمن ماه ۱۴۰۰ جشنواره 
های فجر نیز همزمان با جشن های 
انقالب اسالمی در سراسر کشور آغاز 

و پیگیری خواهند شد.
های  جشنواره  داد:  ادامه  وی 
تئاتر،  موسیقی،  شامل  فجر  مختلف 
ولباس  مد  تجسمی،  هنرهای  فیلم، 
ساله  همه  شعر،  حجاب(،  و  )عفاف 
با آغاز بهمن ماه با حضور هنرمندان 
بین  صورت  به  مختلف  کشورهای 
خود  متنوع  آثار  ارسال  با  المللی 
ها  برترین  نیز  پایان  در  و  برگزار 

معرفی و تقدیر می شوند.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
ضرورت  دلیل  به  یادآورشد: 
شرایط  در  عمومی  مراقبت های 
دوره  این  کرونا،  ویروس  همه گیری 
جشنواره های فرهنگی و هنری فجر 
ستاد  دستورالعمل های  پایه  بر  نیز 
و  برنامه ریزی  کرونا،  با  مقابله  ملی 

اجرا خواهند شد.
برگزاری جشنواره های فجر در موعد 

مقرر
تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
این  بخش ها  درهمه  تقریبا  کرد: 
تمام  که  آمده  وجود  به  آمادگی 
با  و  مقرر  موعد  در  ها  جشنواره 
برگزار  ها  ظرفیت  همه  بکارگیری 

شوند.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
گرفته  صورت  انتصابات  به  ادامه  در 
این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد  در 
اسالمی در دولت سیزدهم در معاونت 
ها و بخش های مختلف اشاره کرد و 

گفت: خوشبختانه مسئوالن منصوب 
به  فعالیت  جدیت  با  بالفاصله  شده 
مقدمات  سازی  آماده  موضوع  ویژه 
فرهنگی  های  جشنواره  برگزاری 
شبانه  و  کرده  آغاز  را  فجر  وهنری 

روزی کار می کنند.
اسماعیلی در عین حال گفت: فضای 
می  خوب  خیلی  فضای  را  موجود 
اقدامات صورت  با مجموعه  بینم که 
گرفته و مستمر ان شاءاهلل جشنواره 
هر  از  تر  پررونق  امسال  فجر  های 

سال برگزار خواهد شد.
به  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
دولت  های  اولویت  و  سیاست ها 
هنر  و  فرهنگ  عرصه  در  سیزدهم 
اشاره کرد و اظهارداشت: سیاست ها 
و اهداف فرهنگی این دولت مردمی 
در این دوره روشن و فراگیر است لذا 
با بکارگیری همه ظرفیت ها عالوه بر 
خواهیم  تالش  مشکالت  برخی  رفع 
لحاظ  از  ها  تمامی جشنواره  تا  کرد 
کمیت و کیفیت با رشد قابل توجهی 
بتوانیم  طریق  این  از  تا  شود  همراه 
به پیشبرد سیاست ها و اهداف دولت 

سیزدهم  کمک کنیم.
هنری  و  فرهنگی  های  جشنواره   
با آغاز دهه  فجر همه ساله همزمان 
جشن  آغاز  همچنین  و  فجر  مبارک 
شکوهمند  پیروزی  بزرگداشت  های 
هنرمندان  حضور  با  اسالمی  انقالب 
متنوع  آثار  ارائه  با  و خارجی  داخلی 

در سراسر کشور برگزار می شود.
مهم ترین  فجر  فیلم  جشنواره 
جشنواره سینمایی ایران است که از 
بهمن  میانه  در  تاکنون   ۱۳۶۱ سال 
ماه هر سال در تهران برگزار می شود. 
جشنواره  این  از  دوره   ۳۹ تاکنون 
در  آن  آخرین  که  شده است  برگزار 

بهمن ۱۳۹۹ بوده است.
سینمایی  بنیاد  توسط  جشنواره  این 
و  فرهنگ  وزارت  نظر  زیر  و  فارابی 

ارشاد اسالمی برگزار می شود.
مهمترین  فجر  موسیقی  جشنواره 
که  است  ایران  موسیقی  جشنواره 
در  معموالً  تاکنون   ۱۳۶۴ سال  از 
تهران  در  سال  هر  ماه  بهمن  میانه 
نام  با  این جشنواره  برگزار می شود. 
و  سرود  سراسری  »جشنواره  اولیه 
و  گرفت  شکل  انقالبی«  آهنگ های 
گروه   ۲۰ شرکت  با  آن  دوره  اولین 
چهار  از  پس  شد.  برگزار  تهران  در 
سال یعنی در سال ۱۳۶۸ دوره پنجم 
آن با طراحی آرم و نشانه و نماد و با 
موسیقی  جشنواره  »پنجمین  عنوان 

فجر« ادامه یافت.
بین المللی  جشنواره  سی وششمین 
موسیقی فجر ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند 

۱۳۹۹ برگزار شد.
یکی  فجر  شعر  بین المللی  جشنواره 
و  ادبی  جشنواره های  مهم ترین  از 
ایران است  بزرگترین جایزه شعر در 
هر سال  زمستان  از سال ۱۳۸۵  که 

برگزار می شود.
این جشنواره  از  دوره  پانزده  تاکنون 
برگزار شده  و طی هفته های گذشته 
فراخوان شانزدهمین دوره این رویداد 
بزرگ فرهنگی بین المللی نیز منتشر 

شده است.
از  فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره 
مهم ترین جشنواره های تئاتر در ایران 
است که هر ساله در دهه فجر در ماه 
جشنواره  این  می شود.  برگزار  بهمن 
اغلب رقابتی بوده و دارای بخش های 
نمایش  بخش  مانند  گوناگونی 
بخش  بین الملل،  بخش  صحنه ای، 
نمایش های رادیویی، و بخش نمایش 
خیابانی است. تاکنون ۳۹ دوره از این 
جشنواره برگزار شده است که آخرین 

آن در بهمن ۱۳۹۹ بوده است.
پوشاک  و  مد  بین المللی  جشنواره 
را  پوشاک  و  مد  طراحان  نیز  فجر 
این  دوره  دهمین  می آورد.  گردهم 

رویداد اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
تهران  در  ماه  بهمن  در  ساله  همه 
و  بخش ها  در  کشور  استان های  و 
ـ  تصویرسازی  مختلف  های  رشته 
عکاسی  ـ  سرامیک  ـ  خوشنویسی 
طراحی  ـ  کاریکاتور  و  کارتون  ـ 
ـ  نقاشی  ـ  مجسمه  ـ  گرافیک 
برگزار  جدید  هنرهای  و  نگارگری 
می شود. سیزدهمین دوره این رویداد 

زمستان سال گذشته برگزار شد.

وزیر فرهنگ: جشنواره های فجر امسال 
پررونق تر از گذشته برگزار می شود

کودکان  اجرای  با  تئاتر  بخش   
به  سال   ۱۸ زیر  نوجوانان  و 
بین المللی  جشنواره  بیست وهفتمین 
تئاتر کودک و نوجوان همدان اضافه 

شد.
نوجوانان  و  کودکان  اجرای  با  تئاتر   

تازه  بخش های  از  سال   ۱۸ زیر 
بین المللی  جشنواره  بیست وهفتمین 
تئاتر کودک و نوجوان همدان است که 
فرصتی به منظور دیده و ارزیابی شدن 
و  کودکان  و  اساتید  معلمان،  فعالیت 
نمایشی  آثار  تولید  در  که  نوجوانانی 

فعالیت دارند، ایجاد خواهد کرد.
بنا به اعالم اداره کل هنرهای نمایشی 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزرارت 
این  فیلم های  دریافت  مهلت  آخرین 
بخش ۱۶ آذر ماه است. عوامل اجرایی 
روی صحنه، همچون عروسک گردان، 

 ۱۸ زیر  سنی  رده  در  باید  بازیگران 
بابت سن  ممنوعیتی  اما  باشند  سال 
دیگر  و  نویسنده  کارگردان،  سال  و 
امکان  این  و  نیست  نمایش  عوامل 
وجود دارد که این افراد حرفه ای نیز 

باشند.

افزوده شدن یک بخش به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

گزارش

مجید کیانی  مطرح کرد؛

طرح چند نکته درباره برخی 

کم توجهی ها به جشنواره موسیقی جوان

یکی از نوازندگان و مدرسان پیشکسوت موسیقی ایرانی با اشاره 
به برگزاری پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان به طرح نکات 

مهمی درباره کیفیت برگزاری این رویداد موسیقایی پرداخت.
مجید کیانی نوازنده سنتور و مدرس موسیقی ایرانی که داوری 
بوده  عهده دار  را  جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  دوره  چندین 
در  جوان  موسیقی  جشنواره  برگزاری  کیفیت  درباره  است،  
فعالیت های  از  برخی  درباره  نکاتی  ارائه  اخیر ضمن  دوره های 
عالوه  جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  داد:  توضیح  رویداد  این 
به  بدهد،  ارتقا  را  ایرانی  موسیقی  جایگاه  توانسته  اینکه  بر 
سازهای  همچنین  و  موسیقی  مختلف  طیف های  معرف  نوعی 
متفاوت کشورمان باشد. البته ضرورت ایجاد و راه اندازی چنین 
جشنواره ای در کشورمان از سال ها قبل باید اندیشیده می شد 
این چند سال  ایران در  این دلیل که نسل جوان موسیقی  به 
اخیر فعالیت بسیار خوبی داشته و دارند و خیلی خوب ظاهر 
شده اند و باید عرصه و بستری برای ارائه هنر خود داشته باشند 
و در کنار آن عالوه بر انگیزه و اشتیاق بیشتر جوانان، جایگاه 
نکته دیگری  افزود:  یافت.وی  ارتقا خواهد  ایرانی هم  موسیقی 
که درباره جشنواره موسیقی جوان می توان به آن اشاره داشت 
مختلف  طیف های  توانسته  که  است  جشنواره  ستاد  رویکرد 
موسیقی و همچنین سازهای متفاوت کشورمان را دربر بگیرد 
و معرف آن ها به ویژه در بخش موسیقی نواحی باشد. اما یکی 
اشاره  آن  به  می توانم  رویداد  این  درباره  من  که  ایراداتی  از 
کنم، روی این نکته استوار است که عالوه بر اینکه جمع آوری 
اینکه  گویی  است،  مشکل  کمی  موسیقی  مختلف  بخش های 
چند جشنواره همزمان با هم برپا می شود. بنابراین بهتر است 
قالب های  در  جوان  موسیقی  جشنواره  بخش های  از  کدام  هر 
تخصصی مختلف به صورت جداگانه برگزار شود. به عنوان مثال 
باشد، یک جشنواره  نواحی  موسیقی  به  یک جشنواره محدود 
یعنی کالسیک غربی، یک جشنواره  دنیا  امروز  برای موسیقی 
این  از  کدام  هر  تا  سنتی  و  اصیل  موسیقی  خصوص  در  هم 

جشنواره ها در جایگاه خود ارزشیابی شوند.
در  اما  کرد:  تصریح  ایرانی  موسیقی  پیشکسوت  هنرمند  این 
که  طور  همان  دارد؛  وجود  نکته ای  شفاهی  موسیقی  بخش 
به  که  را  ایران  موسیقی  ردیف های  یونسکو  سازمان  می دانید 
صورت شفاهی و سینه به سینه ثبت و جمع آوری شده به عنوان 
این  به  اما در جشنواره  یک هنر ملی ثبت جهانی کرده است 
ولی  دارند  کمتری  آشنایی  و جوان ها  توجه شده  کمتر  بخش 
در مقابل بخش موسیقی ردیف دستگاهی که به اصطالح بخش 
این  آزمون  مواد  ما محسوب می شود  ردیفی  مکتوب موسیقی 
جشنواره است مانند ردیف استاد صبا و غیره که به صورت آوا 
ضبط  رپرتوارهای  از  که  ضربی  قطعات  ویژه  به  است.  نویسی 
شده انتخاب شده اند اما به عقیده من نیازاست بخش ردیف های 
شفاهی هم گنجانده شود. بر این اساس پیشنهاد من این است 

بخش شفاهی ردیف موسیقی ایران بیشتر دیده شود.
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هوتن شکیبا می گوید که خوشحال است 
سینما  در  عاشق  اول  جوان  عنوان  به 

شناخته می شود.
 این بازیگر که با بازی در فیلم های»شبی 
که ماه کامل شد«،»تی تی« و »ابلق« و 
به  »لیسانسه ها«  تلویزیونی  مجموعه  نیز 
عنوان بازیگری عاشق پیشه شناخته شده 
کارکترهای  که  آنجا  از  می گوید  است، 
عاشق  نوع  هستند،  متفاوت  نمایشی 
شدن شان هم متفاوت می شود ولی با این 
جوان  عنوان  به  که  است  خوشنود  حال 

اولی عاشق در سینما شناخته می شود.
قضاوت  از  که  دارد  تاکید  همچنین  او 
می پرهیزد  می کند  بازی  که  کارکترهایی 
این  تا  و همه تالشش را به کار می گیرد 

کارکترها را قضاوت نکند.
»پرانتز  برنامه  مهمان  که  بازیگر  این 
پاسخ  در  آغاز  در  بود،  نمایش  رادیو  باز« 
برنامه  این  مجری  رییسی،  نیما  به 
تاکنون  که  نقش هایی  پیچیدگی  درباره 
شخصیت  به  اشاره  با  است  کرده  بازی 
کامل  ماه  که  »شبی  فیلم  »عبدالحمید« 
شد«، گفت: شاید در ذهن خیلی ها »شبی 
که ماه کامل شد« یک فیلم سیاسی است 
این  نیست؛  اینطور  اصال  من  نظر  به  اما 
واقعا یک عاشقانه و یک عاشقانه ی  فیلم 
که  می پردازد  این  به  درواقع  است.  تلخ 

چطور یک ایدئولوژی غلط و اصرار بر یک 
چیزی  هر  از  قبل  می تواند  قوانین  سری 
یک عشق را اینطور نابود کند. فرقی هم 
یا  است  اسالم  مذهب  این  که  نمی کند 
دنیا  در  جایی  هر  در  و  دیگری  چیز  هر 
ارتباط  تاثیرش را روی عشق و محبت و 

آدم ها می گذارد.
برنامه  کارشناس  الهام حسامی،  ادامه  در 
با اشاره به چند الیه بودن شخصیت های 
فیلم های نرگس آبیار گفت: خانم نرگس 
انتخاب  را  ابتدا محور عشق  آبیار همواره 
ایشان خیلی  برای  این مساله  و  می کنند 
این  که  معتقدند  ایشان  البته  است.  مهم 
شکل  واقعی  زندگی  بستر  در  باید  عشق 
شد«  کامل  ماه  که  »شبی  در  که  بگیرد 
شخصیت  اما  است  واقعی  زندگی  یک 
عبدالحمید را با یک بارقه های اولیه خلق 

کردند و نوشتند.
در  بازی  درباره  او  به  پاسخ  در  شکیبا 
شخصیت چند وجهی عبدالحمید توضیح 
آن  به  بازیگری  در  من  که  چیزی  داد: 
اعتقاد دارم این است که آدم خیلی نباید 
قضاوت  می کند،  بازی  که  را  کاراکتری 
این  و  کند  درکش  باید  بیشتر  بلکه  کند 
شناخت  این  است.  شناخت  یک  نیازمند 
فیلمنامه  همچون  متریالی  طریق  از  هم 
خود  فرهنگ  یا  کارگردان  تفکرات  یا 

جامعه به دست می آید. در مورد شخصیت 
عبدالحمید، پیش از اینکه او را جنایتکار 
انسان  یک  او  گفتم  تروریست ببینیم،  و 
هیچ  کرده است.  اشتباه  جایی  که  است 
کاراکتری یک دفعه در بدو تولد جنایتکار 
نیست و شرایط و فشاری که آن کاراکتر از 
همه جهت متحمل می شود باعث می شود 
هم  من  برای  کند.  تغییر  مسیر  در  که 
هم  درستی  به  و  بود  اینطور  عبدالحمید 
بود. بخش هایی  نوشته شده  فیلمنامه  در 
اینطور  واقعیت  در  شاید  که  شد  اضافه 
که  دادیم  نشان  نوازنده  یک  را  او  نبود. 
شعر می گوید و خطاطی می کند. همه ی 
که  شد  اضافه  او  به  فیلمنامه  در  وجوه 
هستیم  طرف  انسان  یک  با  ما  بگوییم 
این  مرور  به  و  است  احساس  دارای  که 
احساس در او کشته شده و تبدیل به یک 
چیز دیگری می شود. واقعیت این است که 
خیلی برای من سخت بود و یادم نمی رود 
انجام  فیلمبرداری  که  آخری  روزهای 
فیلم  آخر  سخت  شب  آن  به  و  می شد 
نزدیک می شدیم، خیلی برای من سخت 
بود اینکه نخواهم او را خیلی قضاوت کنم 
و در درونم تالش کنم که به او حق بدهم 
می دهم.  انجام  درستی  کار  دارم  من  که 
بازی  را نمی کردم یک  این کار  اگر  چون 

دروغ می شد.

نقش  در  بازی  دشواری  به  اشاره  با  او 
من  خود  برای  خیلی  افزود:  عبدالحمید 
این  ذهنم  در  مدام  اینکه  و  بود  سنگین 
جمله را تکرار می کردم که عبدالحمید هم 
یک قربانی است و عبدالحمید هم قطعا در 
آن شرایط برایش راحت نبوده، قطعا زنش 
را دوست داشته، قطعا به دلیل شرایط و 
در  و  کرده  را  کار  این  گرفته  که  تاثیری 
است.  نبوده   سیاه  صد  در  صد  لحظه  آن 
دوگانه ای  حس  این  تا  کردم  تالش  من 
باشد. فیلم  در  بود  همراهش  همیشه  که 

دیگر  آرتا،  فرانک  گفتگو  این  ادامه ی  در 
کارشناس برنامه با ارایه تعریفی از عشق 
که  شد  یادآور  دیگرخواهی،  معنای  به 
بازی  که  عاشقانه ای  فیلم  سه  در  شکیبا 
عشق  و  دیگرخواهی  مرحله  به  کرده 
به  پاسخ  در  است.شکیبا  نرسیده  متعالی 
او توضیح داد: واقعیت این است که خیلی 
متفاوت است و هر کدام از ما شاید به نوع 
شاید  می کنیم.  تجربه  را  عشق  متفاوتی 
یا  افالطونی  عشق  و  داشتن  دوست  این 
هر بعدی که در نظرش بگیریم در َشمای 
همدیگر  به  شبیه  چیزهایی  یک  کلی 
داشته باشد. به نظر من هر آدمی در یک 
جزئیاتی متفاوت است و این تفاوت برای 
فیلمنامه  در  که  نقش هایی  این  در  من 

هست، وجود دارد. 

هوتن شکیبا: خوشحالم جوان اول عاشق هستم

»میازاکی« از بازنشستگی خارج می شود

»هایائو میازاکی« انیمیشن ساز معروف ژاپنی اعالم کرد با خارج شدن 
از بازنشستگی قصد دارد یک انیمه بلند و جدید بسازد.

به نقل از ددالین، »میازاکی« در مصاحبه جدید خود اعالم کرده پروژه 
جدیدش بر اساس رمان »چگونه زندگی می کنید؟« نوشته »گنزابورو 
یوشینو« )۱۹۷۳( خواهد بود که روایتگر داستان پسر نوجوانی است 
که پس از مرگ پدرش، همراه با عمویش از توکیو نقل مکان می کند. 
هست  نیز   »Gibili« انیمشن سازی  استودیو  مدیر  که  »میازاکی« 
تائید نکرده که آیا انیمشین جدیدش نیز با نام رمان ساخته خواهد 

شد یا خیر. 
این کارگردان ژاپنی در طول دوران فعالیت خود تاکنون چندین بار 
اعالم بازنشستگی کرده بود و در طول بیش از ۵۰ سال فعالیت هنری 
انیماتور کمپانی  خود به موفقیت های فراوانی درحد »نیک پارک«، 
تاثیرگذارترین  و  مشهورترین  از  و  است  یافته  دست  دیزنی  والت 

انیماتورهای تاریخ سینما محسوب می شود.
سال  در  را  خود  حرفه ای  انیمیشن سازی  است،  توکیو  متولد  که  او 
۱۹۶۱ آغاز کرد و به عنوان هنرمند طراح برای انیمیشن »سفرهای 
گالیور فراتر از ماه« کار می کرد. وی در آن دهه به کار در نقش های 
مختلف در صنعت انیمیشن ادامه داد تا زمانی که اولین فیلم برجسته 
خود را با عنوان »لوپن ۳: قلعه کالیوسترو« در سال ۱۹۷۹ منتشر 

کرد.
با اینکه فیلم های »میازاکی« به مدت طوالنی موفقیت های تجاری 
و منتقدانه ای را در ژاپن به دست آورده بودند، او تا حد زیادی در 
غرب ناشناخته بود تا زمانی که کمپانی میراماکس فیلم »شاهزاده 
را  ژاپن  سینماهای  در  فروش  رکورد  که  کرد  منتشر  را  مونونوکه« 
شکست و اولین فیلم انیمیشنی بود که جایزه تصویر سال را در جوایز 

آکادمی ژاپن به دست آورد.
»میازاکی« در سال ۱۹۹۷، پس از ساخت فیلم »شاهزاده مونونوکه« 
که در آن دوره از موفق ترین انیمیشن ها بود، عقب نشینی خود را از 
مقام کارگردانی اعالم کرد تا جایی برای استعدادهای جوان تر باز کند، 
اما در سال ۲۰۰۱ دوباره به عرصه کارگردانی بازگشت و فیلم »شهر 
اشباح« را ساخت که رکورد پرفروش ترین انیمیشن در سطح جهانی 
را به خود اختصاص داد و جوایز خرس طالیی برلین در سال ۲۰۰۲ 

و اسکار ۲۰۰۳ را از آن خود کرد.
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اندیشکده  رئیس  مارکوف«  »سرگئی   
روسیه گفت که خواسته  مطالعات سیاسی 
های ایران در مذاکرات احیای برجام در وین 

کامال منطقی است.
سیاسی  برجسته  کارشناسان  از  مارکوف 
پوتین«  »معتمد  عنوان  به  او  از  که  روسیه 
فضای  در  مذاکرات  افزود:  شود،  می  یاد 
سازنده جریان دارد اما بسیار پیچیده است. 
وی با بیان اینکه چند مانع در روند مذاکرات 
های  طرف  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  وین 
گروه  اعضای  ایران،  شامل  کننده  مذاکره 
۱+۴ و آمریکا برای رفع موانع برای دستیابی 

به توافق در تالش هستند.
دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  لغو  محوریت  با 
از نزدیک به پنج ماه  ایران پس  علیه ملت 
وقفه روز دوشنبه در هتل کوبورگ وین از 

سرگرفته شد.
این نشست در سطح معاونان وزیر و مدیران 
گروه  و  ایران  خارجه  امور  وزارت  سیاسی 
۱+۴ به ریاست  انریکه مورا معاون دبیرکل 
اروپا برگزار  اتحادیه  اقدام خارجی  سرویس 
شد. علی باقری کنی ریاست هیات ایرانی را 

برعهده دارد.
و  ایران  ای  هسته  مذاکرات  جدید  دور 
کشورهای۱+۴ روز دوشنبه با ترکیب جدید 
تیم مذاکره کننده ایرانی آغاز شد؛ مذاکراتی 
مقام های کشورمان هدفی جز  به گفته  که 
و  ظالمانه  و  غیرقانونی  تحریم های  رفع 

تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران ندارد.
دو مانع در مسیر دستیابی به توافق در مورد 

برجام وجود دارد
روسیه  سیاسی  مطالعات  اندیشکده  رئیس 
تصریح  ایرنا  خبرنگار  با  مصاحبه  ادامه  در 
کرد که دو مانع در مسیر دستیابی به توافق 

در مورد برجام وجود دارد. 
بطور  ایران  اینکه،  اول  مانع  داد:  ادامه  وی 
از  نخست  آمریکا  فکر می کند که  منطقی 
مورد  در  را  ها  تحریم  و  شد  خارج  برجام 

دلیل  همین  به  و  کرد  وضع  دوباره  تهران 
واشنگتن در بازگشت به برجام باید تحریم 
ها را لغو کند و سپس ایران اقدام می کند.

مارکوف گفت: اما آمریکا یک ابرقدرت است 
و امکان ندارد خود را بخاطر حرکت اشتباه 
این  پیشین  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 

کشور در خروج از برجام مقصر بداند.
تقصیر  پذیرفتن  که  گفت  روس  کارشناس 
بایدن رئیس  از سوی جو  برجام  آمریکا در 
پایین  سطح  به  باتوجه  آمریکا  جمهوری 
این سیاستمدار  برای  درجه محبوبیت وی، 

کهنه کار و تیم وی بسیار دشوار است.
ایران  درخواست  دوم  مساله  داد:  ادامه  وی 
تجدیدنظر  عدم  مورد  در  تضمین  برای 
برجام  درخصوص  توافق  مورد  در  آمریکا 
منطقی  کامال  تهران  خواسته  این  و  است 

است. 
روحانی  حسن  روس،  کارشناس  گفته  به 
رئیس جمهوری سابق ایران، آمریکا را باور 
را  وی  برجام  مساله  در  واشنگتن  و  کرد 
فریب داد و دولت جدید ایران نمی خواهد 

چنین اشتباهی دوباره تکرار شود.
وی با بیان اینکه ایران تضمین می خواهد، 
چنین  تواند  نمی  بایدن  اما  داشت:  اظهار 
تضمینی بدهد و جمهوریخواهان وعده داده 
اند که در صورتی که توافق در مورد برجام 
مورد نظر آنها نباشد، در کنگره مانع تایید 

ان خواهند شد.
دارد  وجود  احتمال  این  مارکوف،  گفته  به 
که  امریکا  جمهوریخواه  جمهور  رئیس  که 
تحریم  شود،  می  انتخاب  اینده  در  احتماال 

های جدید در مورد ایران وضع کند.
امکان  مسائل،  این  که  است  معتقد  وی 
بازگشت به توافق اولیه برجام را دشوار می 

کند. 
روسیه  سیاسی  مطالعات  اندیشکده  رئیس 
شرکت  که  است  معتقد  حال  همین  در 
زیادی  تمایل  وین  مذاکرات  در  کنندگان 
برای دستیابی به توافق درباره برجام دارند. 

رئیس اندیشکده روسیه: خواسته های 

ایران درمذاکرات وین منطقی است
خارجه  امور  وزیر  الوروف   سرگئی 
تنش  ایجاد  به  را  آمریکا  روسیه، 
این  مرزهای  نزدیکی  در  نظامی 
آمریکا  گفت:  و  کرد  متهم  کشور 
از همه طرف  پایگاه های نظامی  با 

روسیه را محاصره کرده است.
 الوورف روز سه شنبه در نشستی 
و  علمی  ساالنه  »برنامه  عنوان  با 
برای  گورچاکوف  بنیاد  آموزشی 
عمومی«  دیپلماسی  از  حمایت 
تصریح کرد: »این واقعیت که ایاالت 
متحده ما را از همه طرف با پایگاه 
کرده  محاصره  خود  نظامی  های 
دانش  هر  که  است  حقایقی  است، 
آموزی می داند و با این وجود، این 
روسیه  مرزهای  نزدیک  دائماً  تنش 

در حال افزایش است.«
تقابلی  های  طرح  ارائه  از  الوروف 

توسط ایاالت متحده خبر داد
همچنین  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
گفت: ایاالت متحده در حال اجرای 
طرح های تقابلی در منطقه آسیا و 
کشورها  سایر  مهار  برای  اقیانوسیه 

است.
منطقه  در  کرد:  تصریح  الوروف 
تمایالت وحدت بخش  قباًل  ای که 
جستجوی  برای  سازنده  و  مثبت 
طرح  بود،  حاکم  مصالحه  و  اجماع 
مهار  برای  آشکار«  »تقابلی  های 
ارائه  آمریکا  توسط   برخی کشورها 

می شود.
 ایده اجالس سران دموکراسی ها در 

ایاالت متحده سوال برانگیز است 
 سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 

فکر  گفت:  نشست  این  در  روسیه 
های  دموکراسی  سران  اجالس 
را  زیادی  سواالت  متحده  ایاالت 
مطرح می کند، از جمله این سوال 
معنای  به  باید  دموکراسی  چرا  که 

آمریکایی آن در نظر گرفته شود.
رئیس  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
جمهور آمریکا )جو بایدن( در حال 
دموکراسی  سران  اجالس  تشکیل 
ها است و کاماًل با سلیقه خود ۱۱۰ 
کشور را برای حضور در این اجالس 
فهرست  این  که  است  کرده  تعیین 

سواالت زیادی را ایجاد می کند.
سران  اجالس  فکر  افزود:  الوروف   
حق  متضمن  تنها  ها  دموکراسی 
ایاالت متحده است، بدین معنا که 
به سلیقه خود دمکراسی  واشنگتن 

را تعریف و اختصاصی کند.
برای  سران  اجالس  میزبان  آمریکا 
دموکراسی است که سران کشورها، 
فعاالن حقوق بشر و تجار را از ۹ تا 
از  آذرماه(   ۱۹ تا   ۱۸( دسامبر   ۱۰
طریق ویدئو کنفرانس گرد هم می 
را  منطقه  و  کشور   ۱۱۰ آنها  آورد. 

برای این اجالس دعوت کردند.
روسیه،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
عربستان  ترکیه،  چین،  مجارستان، 
حوزه  عربی  کشورهای  سعودی، 
ونزوئال،  شمالی،  کره  فارس،  خلیج 
و  اتیوپی  و  سودان  نیکاراگوئه، 
همچنین تعدادی دیگر از کشورهای 
آفریقایی، آمریکای التین و آسیا در 
فهرست دعوت شدگان این اجالس 

نیستند.

الوروف: آمریکا، روسیه را محاصره 
نظامی کرده است

خبرنوشتار

قالیباف: هماهنگی و همدلی قوای سه گانه 
باید منجر به کارآمدی شود

نوشتار

با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
گانه  سه  قوای  همدلی  بر  تاکید 
و  هماهنگی  گفت:  کشور  در 
منجر  باید  گانه  قوای سه  همدلی 
برای  کارآمدی  و  هم افزایی  به 

ذینفعان یعنی مردم شود.
نشست  در  قالیباف  باقر  محمد   
مجلس  نمایندگان  مشترک 
عالی  مسووالن  با  اسالمی  شورای 
حضور  از  تشکر  با  قضاییه  قوه 
میهمانان  و  قضاییه  قوه  رییس 
اولین  این  در جلسه گفت:  حاضر 
جلسه مشترک بین مجلس و قوه 
به  را  نشست  این  و  است  قضاییه 

فال نیک می گیریم .
میان  همدلی  یادآوری  با  وی   
قوای سه گانه اظهار کرد: امروز در 
اینگونه است که هر  همه گفته ها 
و همدل  با هم هماهنگ  قوه  سه 
این  است  اینگونه  واقعا  هستند 

الزم است ولی کافی نیست.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
و  هماهنگی  این  اینکه  بیان  با 
هم افزایی  به  منجر  باید  همدلی 
یعنی  ذینفعان  برای  کارآمدی  و 
جلسه ای  اگر  گفت:  باشد،  مردم 
آثار  نهایی آن  بگذاریم و خروجی 
نداشته  ملموسی در زندگی مردم 
باشد، باید برگردیم و تجدید نظر 
بسیار  ما  فرصت های  امروز  کنیم. 
هر  از  بیش  مردم  و  است  تنگ 
یکایک  کارآمدی  به  زمان دیگری 

ما نیازمند هستند.
نه  دارم  وظیفه  من  افزود:  وی 
قوه  در  خدمتگزار  یک  عنوان  به 

مقننه، بلکه به عنوان یک نماینده 
از  شهروند  یک  عنوان  به  و  مردم 
روزی  از  تشکر  کنم.  اژه ای  آقای 
قرار  مسئولیت  این  در  ایشان  که 
گرفتند هم شناخت خوبی نسبت 
به مسائل  و مشکالت کشور دارند 
و هم سابقه و تسلط بر ساختار و 
رسیدگی  آیین های  و  تشکیالت 
میدانی  روحیه  داشتن  با  و  دارند 
و جهادی  موضوعات را در صحنه 

پیگیری می کنند.
ظرفیت  این  کرد:  اضافه  قالیباف 
و  است  قوه  مجموعه  در  امروز 
این فرصتی است برای همه ما  تا 
بتوانیم به سهم خود کمک کنیم 
پیدا  ارتقا  و  تحقق  تحول  تا طرح 
کند.رییس مجلس شورای اسالمی 
متعددی  مشکالت  اینکه  بیان  با 
در کشور وجود دارد و باید در این 
حوزه متمرکز شویم، گفت: هر سه 
یک  به  باید  عالی  سطوح  در  قوه 
فهم مشترک نسبت به مشکالت و 
موضوعات کشور برسیم و به یک 
پیاده  اولویت ها،  در  مشترک  فهم 
پیدا  دست  آنها  اجرای  و  سازی 
کنیم و از همه ظرفیت های کشور 

استفاده کنیم.
با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
گفت:  کشور  مشکالت  به  اشاره 
امروز سه مشکل عمده آب، اقتصاد 
و جمعیت در کشور وجود دارد که 
رسیدگی  آنها  به  اولویت  با  باید 
برخی  در  که  هستیم  شاهد  کرد. 
روستاها  برخی  و  کشور  نقاط  از 
می  تامین  تانکر  با  شرب   آب 

شود.در بحث جمعیت هم موالید، 
مهاجرت و اختالف طبقاتی مطرح 
است عالوه براین متأسفانه هر روز 

اختالف طبقاتی بیشتر می شود.
تولید  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
ثروت با تصمیم های ما ایجاد نشود 
نقدینگی  و  اقتصادی  مشکالت 

لجام گسیخته هم مهار نمی شود.
از  دیگری  بخش  در  قالیباف 
برای  کرد:  تاکید  سخنانش 
شفاف  نیازمند  دقیق  نظارت 
مردمی  و  هوشمندسازی  سازی، 
را  کار  این  اگر  و  هستیم  سازی 
خروجی  دهیم  انجام  درستی  به 
حکمرانی  نظام  کارآمدسازی  آن 
شورای  مجلس  بود.رییس  خواهد 
را  کشور  مشکالت  ریشه  ساالمی 
این  گفت:  و  دانست  ناترازی  در 
ما  زاییده تصمیمات همه  ناترازی 
است و در حوزه مسائل اقتصادی 
وقتی حرف از ناترازی می زنیم باید 
برای  باید  چگونه  که  کنیم  توجه 

آن راهکار بیاندیشیم.
خود  تکلیف  باید  یادآورشد:  وی 
را با بخش خصوصی روشن کنیم 
باید  ما  بگذاریم،  احترام  آن  به  و 
محترم  را  خصوصی  مالکیت 
بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ 
فرصت  سرمایه گذار  به  و  کنیم 
نقش  اقتصاد  عرصه  در  تا  دهیم 
خصوصی  از  وقتی  کند،  آفرینی 
پس  در  می گوییم  سخن  سازی 
گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم 

فساد و خطایی رخ داده است.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
حل  از  وقتی  بدانیم  باید  گفت: 
صحبت  اقتصادی  مشکالت 
ثروت  تولید  کشور  در  می کنیم 
تصمیمات  با  اگر  و  دهد  رخ  باید 
مشکل  نشود  آفرینی  ثروت  ما 
باید  و  شد  نخواهد  حل  اقتصادی 
لجام  نقدینگی  ما  تصمیمات  با 
هزار  هزار   ۴ از  بیش  گسیخته 
تولید  سمت  به  تومانی  میلیارد 

هدایت شود.
قالیباف با بیان اینکه حل مشکالت 
شجاعانه  تصمیمات  نیازمند 

امر  این  گفت:  است،  کشور  در 
در  که  است  تصمیماتی  نیازمند 
کمیسیون های  در  و  سران  جلسه 
به  و  کنیم  توجه  آن  به  تخصصی 

سمت آن پیش برویم.
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید  جمعیت  حوزه  در  و  آب 
این  که  شود  اتخاذ  تصمیماتی 
حوزه  در  شود.  حل  ناترازی ها 
و  دارد  وجود  ناترازی  نیز  بودجه 
نقدینگی تولید شده نیز در حوزه 
به  می دهد  نشان  را  خود  بودجه 
از  درصد  به ۸۰  قریب  که  طوری 
بودجه ما صرف هزینه های جاری 
درصد  به ۸۰  نزدیک  که  می شود 
اقتصاد  و  است  دولتی  اقتصاد  آن 

دولتی محکوم به این وضع است.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
دغدغه  قوا  از  کدام  هر  اگر  گفت: 
باشند، هیچ گاه  از هم داشته  جدا 
نخواهند  هدف  و  نتیجه  به 
توان ها به سمت  باید همه  رسید، 
برنامه ریزی و اهداف متمرکز شود 
فرصت ها  از  جلسات  این  در  و 
استفاده کنیم تا به اهداف ترسیم 

شده برسیم.
اهمیت  بر  همچنین  قالیباف 
میان  هماهنگ  و  منسجم  نظارت 
کرد  تأکید  قضاییه  قوه  و  مجلس 
از  بسیاری  مجلس  در  گفت:  و 
گزارش ها در قالب ماده ۲۳۴ آماده 
قوه  به  شکایت ها  واین  شود  می 
با  باید  که  می شود  ارجاع  قضاییه 
اولویت رسیدگی شود اما متاسفانه 
رخ  خاصی  اتفاق  اوقات  گاهی 

نداده و رسیدگی نمی شود.
وی افزود: اگر به دنبال هماهنگی 
و  قضاییه  قوه  میان  اثربخش 
می کنم  پیشنهاد  هستیم،  مجلس 
و  مداوم  مشترک  کمیسیون  یک 
مستمر بین مجلس و قوه قضاییه 
انجام  را  پیگیری ها  تا  شکل گیرد 
این  خروجی  نهایت  در  و  دهد 
جلساتی  در  مشترک  کمیسیون 
به  قضاییه  قوه  و  مجلس  بین  که 
صورت مشترک تشکیل می شود، 

ارائه شود.

عمران  کمیسیون  عضو   
اسالمی،  شورای  مجلس 
نزدن  گره  و  جوان گرایی 
مسائل مردم به برجام را از 
سیزدهم  دولت  مزیت های 

عنوان کرد.
روز  دنیامالی  احمد 
علنی  نشست  در  سه شنبه 
اسالمی  شورای  مجلس 
دستور خود  میان  نطق  در 
گفت: فردا جلسه مشترکی 
خواسته  و  داریم  دولت  با 
مردم از ما نمایندگان ورود 
است.   اقتصادی  موضوع  به 
دولت  که  بپذیریم  باید 
خود  کار  ابتدای  در  هنوز 
قرار دارد و ما باید به دولت 
به  را بدهیم و  فرصت الزم 

او کمک کنیم.
عمران  کمیسیون  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس 
دولت  این،  بر  عالوه  افزود: 
با توجه به مشکالت جاری 
بودجه  فکر  به  باید  کشور 
برنامه  تدوین  و   ۱۴۰۱

هفتم توسعه کشور باشد.
قبال  داد:  ادامه  دنیامالی 
دولت  به  را  موضوع  این 
در  که  شده ایم  یادآور 
آنها  به  و  هستیم  کنارشان 
این  و  کرد  خواهیم  کمک 
موضوع را تاکنون هم اثبات 
کرده ایم و باز هم در کنترل 

و  اقتصادی  رونق  تورم، 
کمک  دولت  به  معیشت 

خواهیم کرد.
کرد:  خاطرنشان  وی 
دولت  عملکرد  و  الزامات 
سرعت  بر  مبتنی  باید  را 
برداشتن  و  تصمیم گیری 
موانع تولید بدانیم. متاسفانه 
اظهارات  وزیران  از  برخی 
می کنند.   مطرح  کلی 
گزارشاتی که امروز دریافت 
در  است.  کلی  کرده ایم 
مردم  مشکالت  صورتی که 
حل  کلی  حرف های  با 
از  باید  بنابراین  نمی شود. 
کمیسیون های  ظرفیت 
استفاده  مجلس  تخصصی 
از  برخی  البته  که  کنیم 
دارند.  وزیران تسلط خوبی 
موفق  وزیران  امیدواریم 
شوند و بخشی از مشکالت 

مردم برطرف شود.
بندرانزلی  مردم  نماینده 
اسالمی  مجلس شورای  در 
حداقل  کرد:  خاطرنشان 
امتیازات  از  ویژگی  دو 
دولت است؛  نخست بحث 
دولت  است.  جوان گرایی 
مدیران جدید را برای نظام 
باید  که  می کند  تربیت 
و  گیرد  قرار  حمایت  مورد 
ما چاره ای جز جوان گرایی 

نداریم.

دنیامالی عنوان کرد: دومین 
این  ویژگی دولت سیزدهم 
را  مردم  مسائل  که  است 
که  نمی زند  گره  برجام  به 
خیلی  تدبیر  من  اعتقاد  به 
دولت  که  است  خوبی 
داشته و مجلس هم قطعا از 

این بحث حمایت می کند.
دولت  از  کرد:  تصریح  وی 
مطالبه گری  نمی توانیم 
غیرواقع بینانه داشته باشیم. 
چه  دولت  به  ببینیم  باید 
داده ایم  تحویل  چیزی 
می خواهیم؟  چه  او  از  و 
خالی  خزانه  یک  با  دولت 
انباشته  بدهکاری های  و 
مواجه  تحریم  از  ناشی  که 

است.
عمران  کمیسیون  عضو 
اظهار کرد:  یازدهم  مجلس 
بنابراین اگر براساس عدد و 
آمار پیش بینی شده، تحقق 

این بودجه باید با همکاری 
قوه  و  دولت  و  مجلس 

قضاییه صورت گیرد.
کرد:  خاطرنشان  دنیامالی 
این  دولت  از  من  تقاضای 
است که نظام خودتحریمی 
و  کند  مدیریت  را  داخلی 
و  کند  حمایت  را  مدیرانی 
جهادی،  که  بگمارد  به کار 
استکبارستیز  و  شجاع 
ناتوان  مدیران  با  ما  باشند. 
موانع  نمی توانیم  ترسو  و 
را  کشور  مشکالت  و  تولید 

حل کنیم.
بندرانزلی  مردم  نماینده 
اسالمی  مجلس شورای  در 
تصریح کرد: ما کنار دولت 
فردا  جلسه  در  و  هستیم 
خواهیم  نشان  دولت،  با 
اختالف  نمی توانند  که  داد 
میان مجلس و دولت را رقم 

بزنند.

جوان گرایی و گره نزدن مسائل به برجام از 
مزیت های دولت سیزدهم است خبر
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وزیر راه: مشکالت طرح نهضت ملی مسکن 
در بودجه ۱۴۰۱ رفع می شود

نوشتار

اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اشکاالتی در قانون جهش تولید مسکن 
در  مجلس  همراهی  با  که  دارد  وجود 
تالش برای جبران آن در بودجه ۱۴۰۱ 
هستیم، گفت: استان ها گزارش آخرین 
وضعیت پیشرفت نهضت ملی مسکن در 
حوزه زمین و ساخت و مشکالت موجود 

را به صورت هفتگی ارائه کنند.
بررسی  جلسه  در  قاسمی«   »رستم 
مسکن  ملی  نهضت  اجرای  وضعیت 
طرح،  این  پیشرفت  روند  به  اشاره  با 
اظهار داشت: مقوله نهضت ملی مسکن 
مأموریت دولت و  اجرای مصوبه مجلس 
مسکن  تولید  جهش  قانون  اساس  بر 
از  توجهی  قابل  قسمت  اکنون  و  است 

سبد خانوار، صرف مسکن می شود.
و  مهم  بسیار  موضوعی  را  مسکن  وی 
تعیین کننده در کشور دانست و گفت: 
وظیفه داریم این موضوع را که معیشت 
همه  با  است  خورده  گره  آن  به  مردم 
حتما  امر  این  کنیم.  حل  خود  توان 
تجربه  اینکه  به ویژه  خواهد شد  محقق 
می توانیم  و  دارد  وجود  گذشته  در  آن 
طرح های  معایب  و  نواقض  اصالح  با 

گذشته این مشکل را برطرف کنیم.
آغاز  به  اشاره  با  راه وشهرسازی  وزیر 
برای  امروز  از  دولت  سه روزه  جلسات 
اظهار  بودجه،  درباره  تصمیم گیری 
مهم  تبصره های  از  بخش  یک  داشت: 
است.  راه وشهرسازی  وزارت  به  متعلق 
در  مختلف  موضوعات  جلسات  این  در 

زمین،  الحاق  همچون  مسکن  حوزه 
تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط 
مطرح و مسائل و مشکالت آن بررسی 

خواهد شد.
از  ارقام موجود،  و  آمار  به  اشاره  با  وی 
در  نیاز  مورد  زمین  از  بخشی  تامین 
زمین  تقریبا  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
سهمیه اول استان ها تامین شده است؛ 
برای  متعددی  جلسات  راستا  این  در 
است  شده  برگزار  زمین  بانک  ایجاد 
نتیجه  به  تا  شده  انجام  همکاری ها  و 

کنونی دست پیدا کنیم.
وزیر راه وشهرسازی با اظهار اینکه برخی 
از استان ها در این زمینه پیشرفت بسیار 
اجرایی  عملیات  و  داشته اند  خوبی 
کرد:  اظهار  کرده اند،  شروع  را  اول  فاز 
استان ها  از  برخی  در  هنوز  بااین حال 
مشکالت جدی داریم که باید به سرعت 
تدبیری  مشکالت  این  رفع  برای 

اندیشیده شود.
مورد  زمین  باید  اینکه  بیان  با  قاسمی 
را  مسکن  میلیون   ۴ ساخت  برای  نیاز 
یا  زمین  این  کرد:  تاکید  کنیم،  تامین 
است  راه وشهرسازی  وزارت  به  متعلق 
و در  انجام می شود  گام نخست  که در 
گام دوم نیز زمین های متعلق به دولت 
راستای  در  نیز  گام  سومین  و  است 
الحاق زمین های ملی به شهرها و شروع 
ساخت در شهرهای جدید و حتی ایجاد 

شهرها و شهرک های جدید است.
اینکه  به  اشاره  با  راه وشهرسازی  وزیر 

ساخت  برای  آمار،  اساس  بر  هم اکنون 
بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی، زمین 
در  آمار  این  گفت:  داریم،  اختیار  در 
متفاوت  مختلف،  استان های  و  شهرها 
شهرها  و  استان ها  از  برخی  در  است. 
اقدامی  متقاضی، هنوز  داشتن  با وجود 
شهرها  از  برخی  در  مقابل  در  و  نشده 
وجود  زمین  کمبود  مشکل  استان ها  و 

ندارد.
زمین،  بحث  اینکه  بیان  با  قاسمی 
و نحوه ساخت ممکن است در  ساخت 
هر منطقه ای متفاوت باشد، تصریح کرد: 
باید روی مسئله نحوه ساخت در قالب 
تعاونی ها  و  انبوه سازان  خودمالکان،   
تجربه  شود.  تصمیم گیری  و  گفت وگو 
و  دارد  وجود  مهر  مسکن  در  خوبی 
اشکاالتی که در دوره ساخت این طرح 
دستور  در  می تواند  است،  داشته  وجود 
بهترین  نهایت  در  و  بگیرد  قرار  اصالح 

روش انتخاب شود.
وی درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز با 
اشاره به شروع ساخت آن در برخی از 
درصدی   ۱۵ حدود  پیشرفت  و  شهرها 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  گفت:  نیز  آن 
تولید  جهش  ملی  نهضت  طرح  در 
مسکن ادغام شده است و به عنوان یک 
یافت و بدین ترتیب  ادامه خواهد  پروژه 
جهش  قانون  ظرفیت های  از  می توان 
نیز  بخش  این  برای  مسکن  تولید 

استفاده کرد.
تکمیل  حتی  کرد:  اضافه  قاسمی 
بخش های باقی مانده مسکن مهر، طبق 
پیگری  مسکن  تولید  جهش  قانون 
درباره  شهرسازی  و  راه   وزیر  شود.  می 
اینکه  بیان  با  نیز  تسهیالت  موضوع 
بانک های  از سهم تسهیالت  ۲۰ درصد 
است،  یافته  اختصاص  به مسکن  کشور 
این رقم متناسب  توضیح داد: هر سال 
سهم  که  یافت  خواهد  افزایش  تورم  با 
بسیار خوبی است؛ هم اکنون به بانک ها 
ابالغ شده و سهم هر واحد در استان ها 
و شهرستان ها نیز ابالغ شده است. این 
کشور  در  مسکن  حوزه  برای  فرصت 
قانون  در  نیز  بانک ها  و  است  استثنایی 
تسهیالت  این  پرداخت  به  موظف 
مشمول  ممانعت  صورت  در  و  هستند 

جریمه می شوند.
قاسمی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت 
طرح  اجرای  به دنبال  تمام  جدیت  با 
تصریح  هستند،  مسکن  ملی  نهضت 
تسهیالت  فرصت  از  نتوانیم  اگر  کرد: 
استفاده  مسکن  به  یافته  اختصاص 
کنیم. باید به سرعت کارها را پیش برد 
عملیاتی  را  سهم  این  دریافت  بتوان  تا 

کنیم.
قانون  اشکاالت  حل  برای  تالش  در 
 ۱۴۰۱ بودجه  در  مسکن  تولید  جهش 

هستیم
اشکاالتی  اینکه  اظهار  با  همچنین  وی 
وجود  مسکن  تولید  جهش  قانون  در 
دارد، گفت:  با همراهی مجلس در تالش 
برای جبران مشکالت در بودجه ۱۴۰۱ 

هستیم.
قاسمی در عین حال با اشاره به امضای 
با چند مجموعه  توافقنامه و تفاهمنامه 
نهضت  طرح  درخصوص  کشور  در 
این  از  یکی  کرد:  تصریح  مسکن،  ملی 
که  است  مستضعفان  بنیاد  مجموعه ها، 
این  از زمین های  حدود یک هزار هکتار 
بنیاد در سراسر کشور برای استفاده در 
شده  توافق  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

است.
را  اوقاف  سازمان  راه وشهرسازی  وزیر 
کرد  بیان  مجموعه هایی  از  دیگر  یکی 
اعالم  و  رسیده اند  توافق  به  آن  با  که 
کرد: بر اساس این توافقنامه می توان از 
زمین های سازمان اوقاف در کشور برای 
این  در  کرد.  استفاده  مسکن  ساخت 
راستا در برخی از استان ها نیز این توافق 
انجام شده است و در سایر استان ها نیز 

توسعه خواهد یافت.
بازوهای  از  یکی  این  بر  عالوه   قاسمی 
اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی معرفی کرد 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  گفت:  و 
راه وشهرسازی  وزارت  خانواده  جزو 
گذشته  ادوار  در  که  می رود  به شمار 
حوزه  در  را  مهمی  و  موثر  اقدامات 
واحدهای  نوسازی  و  کشور  مسکن 
مسکونی روستایی انجام داده است. این 
نیز  بنیاد در بخش نهضت ملی مسکن 

جزو یاران و کمک های اصلی است.
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