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 اقتصاد مرزی را
 توسعه می دهیم
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طالیی و فساد جلوگیری می کند
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استاندار آذربایجان غربی: جلوگیری از گسترش 

حاشیه نشینی مورد توجه مدیران شهری قرارگیرد
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اميرحسين کشاورز 
معماري  مهندسي  کارشناس 
دانشگاه  شهرسازي  و 

شهيدرجايي الهيجان
سوالي  چیست؟نخستین  آرامش 
که در این مبحث به ذهن میرسد 
است  آرامش  معناي  و  مفهوم   ،
حالت  یک  توان  مي  را  آرامش   .
قابل  که  گرفت  نظر  در  روحي 
رویت نیست ولي آثار آن در زندگي 
و  ها  فعالیت   ، کارها  در   ، روزمره 
بازخورد  دیگرافراد  با  تعامل  در 
دارد. هنگامي که انسان در آرامش 

است  راحت  او  روان   ، باشد  کامل 
طي  را  ترقي  مراحل  روحش  و 
مینماید و همچنین در فرد زندگي 
مادي خود پیشرفت هاي فراواني را 

کسب میکند 
نقطه   : قبیل  از  هندسي  عناصر 
میتوانند  حجم  و  صفحه   ، خط   ،
براي تفکیک و تعریف فضا درکنار 
یکدیگر قرار گیرند.در معماري این 
عناصر اصلي تبدیل به ستون ها و 
تیرهاي طولي، دیوارها ، سقف ها و 
کف هاي مسطح میشوند.حال باید 
محیط  کرد.  استفاده  عناصر  ازاین 

آرامش  را جهت  وفضاهاي مناسب 
آورد.شکل  بوجود  انسان  دروني 
یک  فضایي  سازماندهي  و  مقیاس 
ساختمان ، در حقیقت پاسخ طراح 
درمقابل ضرورت هاي برنامه ریزي 
عملکردي فضایي ، ظواهر تکنولوژي 
سازه ها و ساختار ، حقایق اقتصادي 
و ویژگي هاي بصري یک سبک و 
اندیشه ذهني مي باشد عالو براین 
بایست  مي  ساختمان  معماري  ها 
فضاهاي  و  سایت  فیزیکي  بافت 
خارجي ساختمان را نیز دارا باشد 

این  در  که  آنچه   : گیري  نتیجه 

 ، گرفت  قرار  توجه  مورد  مبحث 
اهمیت آرامش انسان و تعالي روح 
گونه  به  باید  باشد.طراحي  مي  او 
اي باشد که پارامترهایي که در این 
متن ذکر شد را دارا باشد و فضایي 
انسان  روحیات  با  متناسب  کامال 
اجزا   ، ابعاد   ، فراهم کند. هندسـه 
، کاربري و رنگ و نور درفضا ، همه 
از مهمترین ویژگي هایي هســتند 
که به عنوان ابزار براي طراح کارایي 
دارند . طراح و معمار به وسیله این 
از  سرشار  محیطي  میتواند  ابزار 

حس مثبت را بوجود اورد

آرامش در مهندسي معماري و شهرسازي 

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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 هدف بودجه ۱۴۰۱ 
ثبات اقتصادی است

رییس جمهور:

احمد وحیدی ،  وزیر کشور :

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با 
بیان اینکه سیاست های وزارت خارجه 
در رابطه با همسایگان باید تقویت شود 
و در عین حال سایر حوزه ها را نیز باید 
روابط  باشد، گفت:  داشته  توجه  مورد 
نیازمند  همسایگان  با  ما  اقتصادی 
تحول جدی است، البته روابط خارجی 
کشورهای  با  روابط  برقراری  مشمول 

مختلف دور و نزدیک است.
سیاست  خصوص  در   ، گلرو   عباس 
توسعه  اولویت  و  همسایگی  ُحسن 
همسایگان،  با  اقتصادی  پایدار  روابط 
را  شانگ های  مانند  اتفاقاتی  گفت: 
باید  که  بودیم  شاهد  مدت  این  در 
اقتصادی،  ابعاد  همه  در  ما  عضویت 

کند.  پیدا  تحقق  سیاسی  و  امنیتی 
همسایگان  با  ما  اقتصادی  روابط 
نیازمند تحول جدی است و در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی باید فعال و موثر 

عمل کنیم.
حوزه  بازیگران  از  یکی  خارجه  وزارت 

توسعه دیپلماسی اقتصادی است
مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رئیس 
در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
بخش دیپلماسی اقتصادی برنامه مدون 
و نگاه استراتژیک باید داشته باشیم و 
از  وقتی  افزود:  نکنیم،  کار  جزیره ای 
دیپلماسی اقتصادی حرف زده می شود، 
همه نگاه ها به وزارت خارجه معطوف 
می شود در حالی که وزارت خارجه یک 

بازیگر در این منظومه است.
اقتصاد،  امور  وزارت  شد:  یادآور  وی 
صمت، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی 
دیپلماسی  تقویت  و  توسعه  در  همه 
آفرینند  نقش  و  تاثیرگذار  اقتصادی 
برای  عمومی  مهندسی  و  مدیریت  اما 
اینکه همه در یک مسیر حرکت کنند، 
به جلسات  اشاره  با  ندارد. گلرو  وجود 
کمیسیون امنیت ملی و کمیته روابط 
خارجی در این زمینه، گفت: از جمله 
ظرفیت های  بررسی  اخیر  نشست های 
تمام  حجم  بود،  آفریقایی  کشورهای 
صادرات ما به آفریقا 500 میلیون دالر 
است در حالی که حجم تجارت خارجی 
هزار  است.  دالر  میلیارد  هزار  آفریقا 

میلیارد دالر حجم واردات آفریقا است 
صادرات  دالر  میلیون   500 تنها  ما  و 
داریم و این نشان می دهد که نیاز به 

کار جدی داریم.
افزایش رقم تبادالت تجاری با توسعه 

دیپلماسی اقتصادی باید رقم بخورد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی معتقد 
اقتصادی  دیپلماسی  حوزه  در  است: 
باید به نتیجه مشخصی رسید و نتیجه 
هم این است که رقم تبادالت تجاری 
که  باالدستی  اسناد  و  یابد  افزایش 
توسعه  به  را  و سایرین  وزارت خارجه 
می کند،  توصیه  اقتصادی  دیپلماسی 

اجرا شوند.

دیپلماسی اقتصادی با همسایگان نیازمند تحول اساسی است
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اقتصاد مرزی را توسعه
 می دهیم

و  برنامه ریزی منسجم می توان حجم صادرات  با  وزیر کشور گفت: 
مبادالت اقتصادی با همسایگان را به میزان قابل قبولی رساند و این 

راهبرد می تواند به اقتصاد ملی و اقتدار منطقه ای کمک کند.
وزیر  وحیدی  احمد  کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
کشور در نشست مشترک سفرا در کشورهای همسایه با استانداران 
استان های مرزی کشور، گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران تعامل با همسایگان است. بررسی ها نشان می دهد حتی در 
دوران برجام و در اوج سیاست نگاه به اروپا، سهم مبادالت اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران با این اتحادیه، کمتر از میزان مبادله با یکی 

از کشورهای همسایه بوده است.
وی با تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در ایران و همچنین 
با  افزود:  دارد،  وجود  کشور  مرزهای  سوی  آن  در  که  بازارهایی 
برنامه ریزی منسجم، هماهنگ و راهبردی، می توان حجم صادرات 
قبولی  قابل  میزان  به  را  همسایگان  با  اقتصادی  مبادالت  میزان  و 
رساند. این راهبرد مبتنی بر اولویت همسایگان، هم به اقتصاد ملی 
کمک می کند و هم موجب تقویت اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی 

می شود.
وزیر کشور با بیان اینکه سیاست همسایگی امروز در دنیا مورد توجه 
قرار دارد، گفت: دیپلماسی سازنده با جهان، اصل اساسی در سیاست 
خارجی ایران است، اما در این دیپلماسی، حتماً اولویت اول سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی، ابتدا همسایگان است. اولویت های بعدی 
سایر کشورهای اسالمی و در سطح بعدی کشورهای دوست در سایر 

مناطق هستند.
وحیدی با اشاره به سیاست های کلی نظام بر اساس سند چشم انداز 
۱۴۰۴، افزود: اسناد باالدستی کشور نشان می دهد توجه و اولویت 
ایران به منطقه بوده است؛ هرچند این سیاست در گذشته آنچنان که 

باید و شاید مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
پیوندهای  با کشورهای منطقه موجب  تعامل  وی خاطرنشان کرد: 
عمیق راهبردی با همسایگان خواهد شد و برقراری امنیت یکی از 

دستاوردهای مهم آن محسوب می شود.
وزیر کشور نشست استانداران مرزی با سفرای جمهوری اسالمی در 
راهبردی دانست و گفت: در  اهمیت و  را حائز  کشورهای همسایه 
راهبرد اول همسایگان، وزارت کشور به دنبال تقویت اقتصاد مرزی با 
محوریت بازارچه ها است و در این زمینه استانداران از اختیارات کامل 

برخوردار هستند تا پیشرفت پایدار مناطق مرزی، محقق شود.
وحیدی از استانداران خواست که مشاورانی برای خود انتخاب کنند 
که بتوانند، اقدامات و برنامه های آنان برای مبادالت اقتصادی با آن 
سوی مرزها را فراهم کنند و هر چه سریعتر یک طرح مشترک برای 
تقویت همکاری های اقتصادی و ترانزیت کاال و خدمات با استان های 

مرزی و مجاور ماموریت کاری خود طراحی کنند.
روابط  از مسیر  منطقه  در  راهبردی  پیوندهای  پایان گفت:  در  وی 
اقتصادی، فرهنگی و همکاری های زیست محیطی، ترانزیتی و امنیتی 

به دست می آید.
نمایندگی های  رؤسای  گردهمایی  از  روز  دومین  در  است  گفتنی 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همسایه، وزیر کشور به همراه 
۱۷ نفر از استانداران مرزی و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
اقتصادی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، دیدگاه و 
نقطه نظرات خود در زمینه ارتقای همکاری ها با کشورهای همسایه 

را مطرح کردند.

 رییس جمهور هدف اصلی در بودجه ۱۴۰۱ را 
ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بودجه باید از 
یک ثبات بهره مند شود که برای تولید کننده 
و مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد و 
الزمه آن این است که بودجه ای را ارائه کنیم 

که کسری بودجه نداشته باشد.
در  یکشنبه  روز  رییسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
تشریح  با  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
آن  تمایز  و  بودجه  الیحه  ویژگی های  از  برخی 
همکاران  از  کرد:  اظهار  قبل  سنوات  بودجه  با 
به ویژه سازمان  و  خود در دولت، همه وزیران 
تالش  بودجه  الیحه  برای  که  بودجه  و  برنامه 
شود،  مجلس  تقدیم  مقرر  وقت  در  که  کردند 
تشکر می کنم و امیدوارم که نمایندگان مجلس 
در صحن و کمیسیون ها بر غنای آن بیفزایند 
و بودجه ای که در شان و گره گشای مشکالت 

کشور باشد ارائه شود.
سال های  این  در  کرد:  اضافه  رییس جمهور 
پیروزی انقالب اسالمی به برکت مجاهدت های 
جهت  در  کشور  جای  جای  در  زنان  و  مردان 
توسعه یافتگی آب، برق، گاز، در حوزه آموزش 
بسیار   کار  معدن  و  صنعت  کشاروزی،  عالی، 
شده است اما با همه اقداماتی که تاکنون برای 
توسعه  یافتگی در شهرها و روستاها انجام شده 
حوزه  در  هم  اما  بود،  قدردان  باید  که  است، 
و  اجتماعی  مسائل  در  هم  و  اقتصادی  مسائل 

فرهنگی با مشکالت جدی مواجهیم.
 آیت اهلل رییسی خاطرنشان کرد: نیازمند یک 
پیش  که  هستیم  برنامه ای  و  جهادی  حرکت 
با  و  باشد  مسئوالن  و  دولتمردان  همه  روی 
یک برنامه ریزی دقیق کارهایی انجام شود که 

مشکالت را از پیش پای مردم بردارد.
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
رهبری  گفت:  بودجه  ساختار  اصالح  به  نسبت 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  ارتقای  بر  همواره 
اند و امروز اشتغال یکی از مسائل  تاکید کرده 
مهم کشور در استان هایی است که به آن سفر 

می کنیم.
نظام  اصالح  ادامه  در  سیزدهم  دولت  رییس   
دیگر  از  را  کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  بانکی 
در  گفت:  و  کرد  ذکر  ای  بودجه  تاکیدات 
شرایط  به  وقتی  اقتصادی  شناسی    آسیب 
تورم  و  اقتصاد  ثباتی  بی  شاهد  می کنیم،  نگاه 
و  سرزمین  در  توسعه  بودن  نامتوازن  فزاینده، 
هستیم.  ریزی  بودجه  نامناسب  کیفیت  نهایتا 
اینها اقتضا می کند به آنچه انجام شده و برنامه  
برای آنچه که انجام بشود نگاه و بازنگاهی داشته 

باشیم.
 اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند

 آیت اهلل رییسی تصریح کرد: اشکال جدی که 
در قبل همه را رنج می داد، این بود که اقتصاد 
را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که 
فراوان کشور  از ظرفیت های  استفاده  با  می شد 
به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند 
اقتصادی  رشد  امروز  نمی شد.  انجام  داد،  انجام 
 ۱۰ هزینه های  افزایش  درصد،  دهم   ۴ حد  در 
و  نمایندگان  مردم  مشکالت  و  مردم،  برابری 
کسانی که این شرایط را می بینند، رنج می دهد.  
بودجه  این  در  هدف  نخستین  جمهور  رییس 
گفت:  و  کرد  عنوان  اقتصادی  ثبات  را   ۱۴۰۱
برای  که  باشد  برخوردار  ثباتی  از  باید  اقتصاد 
اطمینان  بازار  و  کننده  مصرف  کننده،  تولید 
است  این  اقتصادی  ثبات  الزمه  باشد.  بخش 
بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته 
از  بودجه ریشه بسیاری  باشیم چرا که کسری 

مشکالت در کشور است.
نظام  در  انضباط  برقراری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
بودجه  در  کرد:  تاکید  کشور  مالی  و  پولی 
پایه پولی  افزایش  بانک مرکزی و  از  استقراض 
خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق 
نیفتد چون مشکالت جدی برای اقتصاد کشور 
دولت  چندماهه  در  اینکه  کما  می کند  ایجاد 
بدون  را  کشور  بتوانیم  بوده  این  تالشمان  هم 
استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم این آثارش 
را در وضعیت تورمی کاهشی نشان می دهد.  اما 
اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد، این باید 
کار شود اما این امید را داریم که تورم دورقمی 
کرده  نگران  را  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  خاطر 
به  و  شود  تبدیل  کاهشی  تورم  یک  به  تبدیل 

یک شرایط مناسبی برسد.
بودجه  که  این  بیان  با  سیزدهم  دولت  رییس 
و  نگاه سازمانها  است، گفت:  ملی  نگاه  نیازمند 

نمایندگان به بودجه نباید بخشی باشد تا رشد 
و  کرده  گیری  هدف  را  درصدی   ۸ اقتصادی 

تالش شود به این نقطه برسیم.
 ۸ اقتصادی  رشد  که  سوال  این  طرح  با  وی 
این  گفت:  است،  پذیر  امکان  چگونه  درصدی 
هدف با افزایش بهره وری ۳.۵ درصد و افزایش 
سرمایه گذاری ۴.۵ درصدی و همچنین کار و 
تالش و برنامه ریزی امکان پذیر است. بنابراین 
بودجه  در  اقتصادی  رشد  تضمین  دوم  هدف 

تقدیمی است.
بودجه  این  سوم  گفت: هدف  رییسی  اهلل  آیت 
مسئله عدالت در توزیع ظرفیت ها و امکانات در 
و  است  ناعادالنه  توزیع  ما  توزیع  است.  کشور 

باید متوازن شود.
وی با بیان اینکه در این الیحه مسئله آمایش 
سرزمینی حتما مورد توجه قرار می گیرد، گفت: 
محور بودن عدالت هم برای مجلس و هم دولت 
و بخش های مختلف مهم است که باید به این 
سمت حرکت کنیم و توسعه را توسعه متوازن 

در بخش های مختلف انجام دهیم.
بر  بودجه  این  اساس  داد:  ادامه  رییس جمهور 
ساده  بودجه  که  نحوی  به  است  برنامه محوری 
کمک  و  گرا  نتیجه  پذیر،  نظارت  فهم،  قابل  و 
کشور  در  اقتصادی  ثبات  و  رشد  به  کننده 
باشد. بنای بودجه سال آینده بر این است که 
وزارتخانه ها  استان،  مسئوالن  به  را  اختیاراتی 
و  بدهد  گیرند  می  بودجه  که  دستگاه هایی  و 
اختیار  بودجه در  از  آنچه که  به  را نسبت  آنها 
دارند پاسخگو کند. آیت اهلل رییسی ادامه داد: 
در رابطه با فرهنگ، رفع آسیب های اجتماعی، 
رشد اقتصادی از مسوالن استان ها بپرسید چه 
وزارتخانه  این  سهم  یا  است  داده  انجام  کاری 
را  سهم  این  مقدار  چه  تا  و  است  بوده  چقدر 
انجام داده است. این قابل نظارت واندازه گیری 
نیست. وی خاطرنشان کرد: شاید از نظر بودجه 
ای بتوان گفت چقدر بودجه مصرف شده است 
اما  است  تخلف شده  تبصره  این  از  یا چقدر  و 
اینکه سهمی در رشد فرهنگی و رفع آسیب های 
در  را  خود  سهم  چقدر  اقتصادی  و  اجتماعی 
اندازه  و  پایش  قابل  این  شده  انجام  استان 
آنها محول  به  اگر مسئولیت  اما  نیست.  گیری 
شد هم برای مجلس قابل اندازه گیری و نظارت 
است هم برای دستگاه های اداری و نظارتی در 
وظایفی  دانند  چه  و هم مسئولین می  کشور 
آنها  قانونی  ماموریت های  و  دارند  عهده  به 
است.رییس جمهور  نظارت  و  اندازه گیری  قابل 
مدیریت  یکپارچه  سامانه  بینی  پیش  گفت: 
در  بودجه  که  نحوی  به  عمومی  بخش  مالی 
با شناسه  و  باشد  پذیر  نظارت  و  واحد  بستری 
این هم  برسد  نهایی  ذینفع  به دست  مشخص 
یکی  افزود:  است.وی  بودجه  این  مشخصات  از 
کردن  عادالنه  بودجه  این  مشخصات  از  دیگر 
که  نکاتی  از  یکی  است.  پرسنلی  پرداخت های 
همه را رنج می دهد یک نظام ناعادالنه پرداخت 
در بخش های مختلف است. باید به یک نظام 
عادالنه تبدیل شود که با افزایش حقوق طبقات 
پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات کامال 
داد:  ادامه  رییسی  اهلل  است.آیت  امکان پذیر 
غیر  به  دولت  هزینه های  درصدی   ۱۵ کاهش 
را  خود  بخش  حقوق  البته  که  است  حقوق  از 
بکاهیم.  وی  بودن دولت  از پرخرج  باید  دارد. 
گفت: مساله دیگر اصالح ساختار بودجه است. 
از  عملیاتی  تراز  کسری  کاهش  بودجه  این  در 
۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد 

از ۲۴۵  تومان، کاهش خالص استقراض دولت 
هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، 
بازار سرمایه  از  استقراض دولت  کاهش خالص 
به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت 
به ۶.۹  از ۵.۴ درصد  ناخالص  تولید  به  مالیات 
درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ 
درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد 
از  اینها  که  است  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 

ویژگی های قابل توجه بودجه است.  
محور  را  اشتغال  و  تولید  مساله  رییس جمهور 
بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: امسال، سال 
حمایت از تولید و موضوع همه استانها نگرانی 
از مساله بیکاری است، بنابراین تولید و اشتغال، 

محور بودجه است.
وی ادامه داد: تعیین اهداف رشد اقتصادی برای 
بخش ها و استان ها و تعیین سهم هر شهرستان 
و  وزرا  و  مسووالن  کردن  پذیر  مسئولیت  و 
استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است.

به  کارآفرینی  صندوق  تبدیل  گفت:  رییسی 
صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق های 
تومان سرمایه  تامین ۲ هزار میلیارد  و  استانی 
برای هر استان و اجازه به استان ها برای واریز 
مازاد دریافت مالیاتی،   فروش اموال مازاد دولتی 
و بهره مالکانه از معادن از دیگر اهداف بودجه 
است. این صندوق استانی می تواند زمینه برای 
کند  فراهم  را  خصوصی  بخش  مشارکت  جلب 
و می تواند در جهت تولید و اشتغال در استان 

نقش آفرینی کند.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید دولت زمینه 
عمومی  نهادهای  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
فراهم کند،  استان ها  اشتغال در  و  تولید  در  را 
افزود: این صندوق ها در همه استان ها می توانند 
نقش مهمی داشته باشند و نگرانی نمایندگان و 
مردم نسبت به مسأله اشتغال و اتمام پروژه های 

نیمه تمام در استان ها را برطرف کنند.
بسیاری  نیمه تمام  پروژه  ما  کرد:  تصریح  وی 
زمین  بر  است  سال  ده ها  که  داریم  کشور  در 
اساس  بر  و  اولویت سنجی  باید  اما  مانده اند. 
اولویت ها برای این پروژه ها بودجه ها اختصاص 
شورای  وظیفه  اولویت سنجی  این  که  داد 

برنامه ریزی استان است.
آیت اهلل رییسی درباره کاهش ۵ درصدی مالیات 
در  کاهش  این  گفت:  هم  تولیدی  واحدهای 
برنامه حمایت از تولید که همواره گفته ایم که 
پیش بینی  گیرد،  قرار  مورد حمایت  باید  تولید 

شده است.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رییس جمهور 
واحدهای صنفی  مالیات  به کاهش ۵ درصدی 
که  کرد  عنوان  و  اشاره  کرونا  از  دیده  آسیب 
کرونا،  از  آسیب دیده  صنفی  واحدهای  تعداد 
منابع  تقویت  درباره  است.وی  توجه  قابل 
بورس  نوسانات  مدیریت  برای  تثبیت  صندوق 
می تواند  شود  فعال  تثبیت  صندوق  اگر  گفت: 
پشتوانه محکمی برای سهامداران به ویژه کسانی 
باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع 
با  رییسی  می برند.آیت اهلل  رنج  بورس  نوسانات 
اشاره به تالش در مدیریت نقدینگی بیان کرد: 
نکته مهم مساله مدیریت نقدینگی است که از 
به  نسبت  که همواره  است  و مشکالتی  مسائل 
آن تاکید می شود و نقدینگی باید مدیریت شود.

تحمیل  از  جلوگیری  برای  تالش  درباره  وی 
هزینه های دولت و نظام بانکی به مردم و تأمین 
برنامه  گفت:  مردم  جیب  از  آنها  هزینه های 
مدیریت  کاماًل  بتواند  کار  که  است  این   ۱۴۰۱

شود و این اتفاق ناگوار که همواره اقتصاد کشور 
از آن رنج می برد را نداشته باشیم.رییس جمهور 
درباره اصالح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر 
نظام  نبود  گفت:  دالالن  دست  به  ارز  رفتن 
می شود  موجب  ارز  بازار  در  صحیح  حمایتی 
رفتن  جای  به  و  نرسد  مردم  دست  به  ارز  که 
وی  برسد.    دالالن  دست  به  مردم  سفره  به 
افزود: زمانی که برخی پول ها را ردیابی می کنیم 
نتیجه این می شود که این پول ها به جای اینکه 
به سفره و زندگی مردم برود، در داللی از بین 
رفته و سوداگران نگذاشته اند این پولها به دست 
مردم برسد که باید برای جلوگیری از این مسأله 

برنامه ریزی کرد.
دولت  بودجه  باید  کرد:  عنوان  رییسی  آیت اهلل 
تصویب کردن  و  نوشتن  در  استحکام هم  با  را 
و هم در اجرا دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد 
افراد برخورد شود و  از  با تعدادی  و الزم باشد 

پیگیری شود.
را  بودجه ۱۴۰۱  برنامه های الیحه  از  یکی  وی 
سوداگری  از  جلوگیری  برای  ارز  بازار  مدیریت 
آنکه  جای  به  باید  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
دیگران را متهم کنیم سازوکار محکمی طراحی 
شود،  گرفته  محکم  سازوکار  این  اگر  و  کنیم 
قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده چی نمی توانند 

زمینه سوء استفاده را فراهم بیاورند.
بودجه  الیحه  در  اینکه  بیان  با  رییس جمهور 
۱۴۰۱ تالش شد تا همه بخش های کشور در 
رشد هشت درصدی سهم داشته باشند، گفت: 
درصدی   ۸ اقتصادی  رشد  به  رسیدن  برای 
درصد،   ۱۱.۴ معادل  ساختمان  بخش  برای 
بخش کشاورزی ۹ درصد، بخش صنایع ۱۲.۶ 
 ۷.۹ معادن  سایر  و  خام  نفت  بخش  درصد، 
الیحه  در  رشد  درصد   ۵ انرژی  بخش  درصد، 
خدمات  رشد  افزود:  است.وی  شده  پیش بینی 
که  دارد  وجود  برنامه  در  هم  بخش ها  دیگر  و 
به  می توانند  چقدر  بگویند  باید  بخش ها  این 
نقش خود در ارتباط با نرخ رشدی که در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ برای آنها پیش بینی شده برسند. 
این برنامه با نظارت و پایش باشد تا کار را کاماًل 

دنبال کند.  
آیت اهلل رییسی در بخش دیگری از سخنانش با 
ارائه ارقام کالن الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل 
منابع عمومی دولت در الیحه ۱۴۰۱ نسبت به 
قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته 
و  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳۷۲ به  و 
درصد   ۴۶ نیز  الیحه  در  عمومی  درآمدهای 
داشته  افزایش  بودجه ۱۴۰۰  الیحه  به  نسبت 
است. در الیحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی 
این  که  یافته  افزایش  درصد   ۱۳ گمرکی  و 
نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت 
به بودجه ۱۴۰۰ است.  وی افزود: منابع حاصل 
از واگذاری داده های سرمایه ای نسبت به مدت 
مشابه قانون بودجه سال گذشته ۳ در صد رشد 
داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ 
درصد از محل واگذارای دارایی های مالی تأمین 
 ۱۴۰۱ بودجه  کالن  ارقام  این  که  است  شده 
از تقدیم  بعد  اینکه  بیان  با  است.رییس جمهور 
الیحه بودجه باید چند موضوع را دنبال کنیم، 
یکی از این مسائل را صندوق های بازنشستگی 
برشمرد و گفت: اگر دولت و مجلس به مساله 
و  نکنند  توجه جدی  بازنشستگی  صندوق های 
برای آن راهکار نیابند، مشکالت جدی نه تنها 
برای بودجه امسال بلکه برای سال های آتی به 

وجود می آید.

رییس جمهور: هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات 
اقتصادی است

خبر

دولت در رفع تحریم های 
بین المللی، جدی است

 معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در رفع تحریم های 
بین المللی جدی است، گفت: توافق باید به نحوی باشد که منفعتی از 

ایران سلب نشده و با در نظر گرفتن منافع، رفع تحریم ها انجام شود.
محسن رضایی   در آیین بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات با 
اشاره به اینکه کشور با تحریم های داخلی و خارجی مواجه است، اظهار 
تجاری  قوانین خوب  برداشته شود،  باید  داشت: تحریم های داخلی 

وجود دارد که اجرایی نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت مخالف توافق بین المللی نیست، افزود: دولت 
رفع تحریم های خارجی را به طور جدی دنبال می کند و با توجه به 
پشتیبانی که از سوی مقام معظم رهبری و نیروهای انقالبی دارد، می 

تواند با از میان برداشتن تحریم ها راه صادرات را باز کند.
است،  جدی  تحریم ها  رفع  برای  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  رضایی 
خاطرنشان کرد: توافق باید به نحوی انجام شود که منفعتی از ایران 

سلب نشده و با در نظر گرفتن منافع، رفع تحریم ها انجام شود.
ظالمانه  تحریم های  شکنان  خط  صادرکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
دولت های متخاصم هستند، اظهار داشت: فعاالن در این بخش، افتخار 

کشور هستند که در مواجهه با مشکالت، تمام قد ایستاده اند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه ملت ایران بدون صادرات 
ثروتمند نخواهند شد، خاطرنشان کرد: نقش تجارت در ایران بسیار 
تولیدات ملی و هم در  زیرا هم در بخش صدور  اهمیت است  مورد 
عبور تولیدات ملت های دیگر از ایران تاثیر مضاعفی بر اقتصاد کشور 

می گذارد.
وی با بیان اینکه تولیدگران با اقلیم، منابع انسانی و طبیعی کشور می 
توانند با تولیدات فاخر و مزیت دار در سطح بین الملل رقابت کنند و بر 
جهش صادرات تاثیر داشته باشند، تاکید کرد: ایران چهارراه اقتصادی 
جهان است که از شرق به غرب و شمال به جنوب مسیرهای دسترسی 
به بازارهای جهانی دارد به طوری که حتی بدون تولید می توانیم از 

صادرات مجدد، میلیاردها دالر ثروت را به دست آوریم.

تاخیر در صدور مجوز فعالیت پلتفرم های 
داخلی رمزارز مورد پذیرش نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت خانه های صنعت، معدن و 
تجارت و اقتصاد و بانک مرکزی باید با ارائه راهکاری ضمن نظارت بر کسب 
و کارهای فضای مجازی، در سریعترین زمان ممکن مجوز برای فعالیت آن 

تا صادر کنند تا فعالیت شان با کندی مواجه نشود.
محمدرضا پورابراهیمی درجمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم حمایت از کسب 
انجام کسب و کارها در فضای مجازی  برای  باید  و کارهای مجازی گفت: 
الزامات حاکمیت رعایت شود اما نباید این مجوز ها همچون سرعت گیری 
در مسیر حرکت آن ها بوده و کارشان را با کندی مواجه کند.وی با تاکید 
بر اینکه باید نظارتی بر کسب و کارهای مجازی وجود داشته باشد، افزود: 
در تمام دنیا بر کسب و کار مجازی نظارت می شود لذا ما با اصل نظارت 
موافقیم ، شک نداریم و حتما باید انجام شود اما مخالف این روشی هستیم 
که در ذیل نظارت به دلیل گرفتن کد، فضای کسب و کارشان تحت تاثیر 

قرار گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با وزارت خانه های صنعت، 
معدن و تجارت و اقتصاد و بانک مرکزی جلسه کذاشته و تاکید کردیم که 
بر کسب و کارهای فضای مجازی، در  نظارت  راهکاری ضمن  ارائه  با  باید 
سریعترین زمان ممکن مجوزها برای فعالیت کسب و کارهای مجازی انجام 
شود تا فعالیت آن ها با کندی مواجه نشود.راهکارها و ساختارها و بسترهای  

تخصصی برای صدور مجوز وجود دارد.
وی درباره مشکالت به وجود آمده برای پلتفرم های رمز ارزهای دیجیتال 
گفت: قطعا باید تمام پلتفرم ها در فضای مجازی برای انجام فعالیت هایشان 
مجوز حاکمیت بگیرند منتها اگر پروسه صدور مجوز باعث کندی در کار آن 

ها شود، مورد پذیرش ما نیست.
پورابراهیمی اظهار کرد: باید کسب و کارها برای فعالیت در فضای مجازی 
مجوز بگیرند منتها نباید صدور مجوز منجر به کندی کار آن ها نشود به 
طوری که بر کسب و کارشان اثر منفی گذاشته و نتوانند خدمات ارائه دهند. 
و  ترین  تخصصی  ترین،  ساده  باید  مجوز  مربوطه صدور  دستگاه  باید   پس 
کارهای مجازی  و  برای کسب  تا مشکلی  بگیرد  را پیش  ترین روش  روان 

به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه با صدور »اینماد« موافق است، گفت: با نظارت حاکمیت 
بر عملیات کسب و کار مجازی موافق هستم؛ هیچ کشوری در دنیا اجازه 
فعالیت به کسب و کاری بدون نظارت نمی دهد.حرف ما این است که نباید 
دستگاه ها به بهانه نظارت و صدور مجوز، سرعت فعالیت این کسب و کارها 

را کند کنند.

حسینی کیا با اشاره به گزارش کمیسیون 

برنامه درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار 
جدیدی به جامعه وارد می کند

هزار   ۱۴۰ حذف  داشت:  اظهار  مجلس  در  سنقر  مردم  نماینده 
میلیارد تومان مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار جدیدی به مردم 

وارد می کند.
اسالمی  شورای  مجلس  علنی   جلسه  در  کیا  حسینی  سیدجواد 
سالجاری  ماهه  عملکرد شش  بودجه سال ۱۳۹۹،  عملکرد  درباره 
و موسسات  بانک ها  دولتی،  پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های  و 
انتفاعی وابسته به دولت گفت: بر اساس کلیات الیحه ای که دولت به 
مجلس داده است معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حذف می شود که این بدون در نظر گرفتن یارانه جبرانی به مردم 

فشار زیادی وارد خواهد کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اختیارات 
شورای برنامه ریزی کاهش پیدا کرد و موضوع اشتغال باید در بودجه 
دولت مورد بازنگری قرار گیرد. آن چیزی که ما در الیحه بودجه 
روحانی  آقای  در دولت  تدوینی  بودجه ۱۴۰۰  اساس  بر  می بینیم 
است و همه کارهای عملیاتی و کارشناسی مجلس نادیده گرفته شده 

است و این توهین به مجلس است.
دولت  به  خطاب  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب 
بودجه،  و  برنامه  محترم  سازمان  و  رئیسی  آقای  گفت:  سیزدهم 
دولت تغییر کرده است و ما انتظار داریم نگاه متفاوتی حاکم شود 
اما شاهدیم که بودجه تدوینی و تقدیمی در چارچوب همان بودجه 

دولت سابق ارائه شده و این نمی تواند به نفع کشور باشد.
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در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن واقع در شاهد شهر به شرح جدول ذیل به نام متقاضیان سند مالکیت صادر و تسلیم خواهدشد لذا 
مراتب در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی جهت اطالع و اعالن به مالکین و افراد ذوالحقوق آگهی میگردد. اشخاصی که نسبت به اصل ملک مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم تسلیم نمایند. و ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مراجع ذی صالح قضائی تقدیم و گواهی آن را به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم نمایند.در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد 

و امالک شهریار وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود.

بابک احمدی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

شماره رأی قطعه مساحت نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۱۰۷۰ ۳۱۰ ۱۹۱/۷۵ نریمان رسول پور سرابی مرتضی ۱
۱۰۷۱ ۱۵۰۱ ۱۰۳/۲۶ نریمان رسول پور سرابی مرتضی ۲
۱۰۷۲ ۴۸۰ ۷۹/۵۳ رضاعلی ابراهیم زاده محمدصادق ۳
۱۰۷۳ ۴۰۴۵ ۹۷/۰۲ علی خزائی میترا ۴
۱۰۷۴ ۴۲۵۹ ۷۴/۳۴ حسن مقدمی هاشم ۵
۱۰۷۵ ۴۱۸۴ ۲۰۰/۰۰ حسن زارع حسین ۶
۱۰۷۶ ۱۹۲۴ ۱۰۰/۷۰ اسمعیل طاهری صفی اله ۷
۱۰۷۷ ۵۴۲۸ ۱۱۱۵/۳۳ حسن تاجیک رضا ۸



اقتصاد
اخبار

برنامه های مدیرعامل جدید بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر سید سعید 
بانک  این  مدیران  شورای  جلسه  در  بانک  این  مدیرعامل  شمسی نژاد، 
که با حضور اعضای هیأت مدیره، مدیران ستادی و استانی برگزار شد، 

بخشی از برنامه های خود را برای توسعه بانک تبیین کرد.
افق  برای  بانک  برنامه  هشت گانه  راهبردهای  به  اشاره  با  شمسی نژاد 
ابزارهای  اعتباری مبتنی بر طراحی  ۱۴۰۴، گفت: تدوین سیاست های 
جدید در حوزه قرض الحسنه، توسعه شفافیت سازمانی و ارتقای جایگاه 
بانکداری قرض الحسنه نزد ذی نفعان و پژوهش محوری در تصمیم سازی، 
که  است  نخست  مورد  سه  عملیاتی  برنامه های  تدوین  و  تصمیم گیری 

باید مد نظر قرار گیرد.
بانکداری،  نوین  ابزارهای  از  استفاده  ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

توسعه به کارگیری فناوری های نوین را راهبرد چهارم برشمرد.
دریافت  از  مانع زدایی  گفت:  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
توسعه  فرآیندها،  و  روش ها  استانداردسازی  طریق  از  بانک  خدمات 
بانک،  خدمات  سپهر  در  مشتریان  ماندگاری  و  وفاداری  برنامه های 
ساختار،  چابک سازی  نهایت  در  و  هزینه ها  مدیریت  و  درآمد  افزایش 
راهبردهای  دیگر  کارکنان  توانمندسازی  و  سازمانی  هماهنگی  ارتقای 

برنامه مذکور به شمار می روند.
بانک  یک  در  مجدداً  داد  توفیق  خداوند  اینکه  به  اشاره  با  شمسی نژاد 
قرض الحسنه توفیق خدمت پیدا کردم، گفت: در سال های قبل اعتقاد 
زیادی به توسعه بانک های قرض الحسنه وجود نداشت؛ اما اکنون ثابت 
کنند،  کسب  زیادی  موفقیت  توانسته اند  قرض الحسنه  بانک های  شده 
تعدد وام های بسیاری داشته باشند، خدمات بانکی را به دورافتاده ترین 
برکات شبکه  و  آثار  از  را  برسانند و همچنین همه جامعه  نقاط کشور 

بانکی برخوردار کنند.
بانک  در  باانگیزه ای  و  جوان  مدیریتی  تیم  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
قرض الحسنه مهر ایران فعالیت می کنند. در بین ۳۰۰۰ نفر از کارکنان 
تحصیل  اطالعات  فناوری  حوزه  در  نفر   ۵۰۰ حدود  ایران  مهر  بانک 
برخی  است.  بانک  یک  برای  مناسبی  بسیار  ظرفیت  این  که  کرده اند 
پرداخت  با  را  آن  باید  و  بی بهره اند  افرادی  چنین  دانش  از  سازمان ها 
هزینه باالتری دریافت کنند، اما در این بانک چنین ظرفیتی وجود دارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار کرد: تا جایی که امکان 
دارد باید از ظرفیت نیروی انسانی خود بانک استفاده کرد و به نیروی 
کارکنان  از  اجازه دهیم آن دسته  داده شود.  امکان رشد  بانک  انسانی 
بانک که ایده هایی دارند، رشد کنند. اعضای هیأت مدیره با جرأتی داریم 

که ریسک آن را می پذیرند.
وی در ادامه گفت: سرلوحه کارهای من استفاده از نظر همه کارکنان 
است. فاصله ای از نظر سمت های سازمانی بین ما وجود نخواهد داشت. 
کمک  بانک  داخلی  فرآیندهای  به  که  نظراتی  و  پیشنهادات  بهترین 
می کند، باید مد نظر قرار گیرد. فردی که در شعبه یا ستاد است و با 
مسائل مواجهه مستقیم دارد، بهتر می تواند آسیب شناسی کرده و راهکار 
ارائه کند. افرادی که برای حل مسائل راهکار و پیشنهاد ارائه کنند، قطعاً 

مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
شمسی نژاد اظهار کرد: سعی می کنم به بحث آموزش در همه فرآیندها 
توجه کنم. نیروهای ما به طور ساالنه آموزش های دوره ای را گذرانده اند، 
اما کنون باید تخصصی تر و پیشرفته تر به آن توجه کنیم. چه ایرادی دارد 
که نیروهای نخبه ما به خارج از کشور اعزام شوند تا آموزش ببینند؟ مثاًل 
به کشورهای همچون مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اعزام شوند 
تا دوره های آموزشی را بگذرانند و با سازوکار فعالیت بانک های اسالمی 

آن ها آشنا شوند. ما در حوزه آموزش محدودیتی نداریم.
بانکداری الکترونیکی کارهای مطلوبی  وی گفت: خوشبختانه در حوزه 
صورت گرفته و بسترسازی مناسبی انجام شده است. قطعاً اگر بخواهیم 
فشار کاری روی کارکنان را کاهش دهیم، چاره ای جز اجرای فرآیندهای 
دیجیتالی نداریم. امیدوارم توسعه در این بخش را با قوت انجام دهیم. 
مشوق های  غیرحضوری،  خدمات  از  استفاده  در  که  کنیم  کاری  باید 
شوند.  ابزارها  این  از  استفاده  به  ترغیب  مشتریان  تا  دهیم  بیشتری 
حمایت از حوزه فناوری اطالعات بانک در عالی ترین سطح خواهد بود. 
این ها به معنای تعطیل کردن شعب نیست، شعب هم به سهم خودشان 

فعالیت می کنند، اما باید کاری کنیم فشار روی کارکنان کمتر شود.
مدیون  بانک  این  رشد  افزود:  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
قرض الحسنه است. اگر این بانک تجاری بود، چه تفاوتی با دیگر بانک ها 
داشت؟ آثار و برکات قرض الحسنه روز به روز در جامعه بیشتر نمایان 
می شود. با این حال نسبت منابعی که در دو بانک قرض الحسنه وجود 
کمی  عدد  کشور،  کل  قرض الحسنه  حساب های  منابع  نسبت  یا  دارد 
است. این مسئولیت ما را دوچندان می کند تا منابع قرض الحسنه رشد 

پیدا کند.
وی اظهار کرد: در اواخر دهه ۱۳۶۰ حدود ۶۰ درصد سپرده های مردم 
قرض الحسنه بوده است. اکنون این عدد به ۵ تا ۶ درصد رسیده است. 
این نشان می دهد ما افق های بزرگ تری داریم و باید بیش از پیش تالش 
کنیم. در خیلی از نقاط نتوانسته ایم مردم را با قرض الحسنه و بانکداری 
خرد آشنا کنیم. رویکرد ما باید این باشد از کارمزد ثابت خارج شویم 
و به سمت کارمزد خدمات برویم. این تغییر پارادیمی است که باید به 

سمت آن حرکت کنیم.
قرض الحسنه  و  فقهی  حوزه  در  متبحر  دوستان  از  گفت:  شمسی نژاد 
باشیم.  ایران  اسالمی  و  نخست شرعی  بانک  باید  ما  استفاده می کنیم. 
خوشبختانه این طور بوده، اما باید شاخص های بزرگ تری را در این حوزه 
کسب کنیم. افق های روشنی را در این بانک می بینم، تیم مدیریتی در 
این مدت کارهای خوبی در این بانک انجام داده اند. همه شاخص های 
مالی بسیار خوب بوده و باید نقاطی که قابلیت توسعه بیشتر دارد، رشد 

یابد.
وی سخنان خود را این گونه جمع بندی کرد: امید که با کمک مدیران و 
کارکنان و به برکت جای مقدسی که برای آن کار می کنیم دستاوردهای 
مناسبی را داشته باشیم. مدیران استانی و ستادی نکات و پیشنهادات 
خود را برای بهبود عملکرد بانک ارائه کنند. سعی می کنیم با تشکیل 
گام  موارد مختلف  به سمت شاخص های مختلف  کمیته های تخصصی 

برداریم.

شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
برق ایران و سخنگوی صنعت برق با 
بیان اینکه در ۱۰۰ روز نخست دولت 
جدی  پیگیری  به  نسبت  سیزدهم 
زمستان  در  پایدار  برق  تامین  برای 
به  گفت:  است،  شده  اقدام  امسال 
با  سوخت  ذخیره سازی  منظور  این 
انجام  در حال  نفت  وزارت  همکاری 

است.
سوخت  موقع  به  تامین  از  نگرانی   
از  یکی  به  روزها  این  نیروگاه ها 
دغدغه های اصلی صنعت برق تبدیل 
شده است، زیرا هر چه میزان مصرف 
گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری 
افزایش یابد، امکان تامین سوخت گاز 
نیروگاه ها دشوارتر خواهد  نیاز  مورد 

شد.
پیشتر مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
با بیان اینکه در نخستین  گاز ایران 
روز آذرماه ۷۴۸ میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی در کشور مصرف شده، از 
آغاز محدودیت گازرسانی به صنایع و 

پتروشیمی های کشور خبر داد.
مقدار  افزود:  جوالیی«  »محمدرضا 
مصرف گاز طبیعی  روز اول آذر ماه 
صنایع  و  تجاری  خانگی،  بخش  در 
غیر عمده ۵۲۱ میلیون متر مکعب، 
صنایع عمده ۱۲۹ میلیون مترمکعب 
متر مکعب  میلیون  نیروگاه ها ۹۸  و 
بوده است و نیز مقدار گاز تزریق شده 
به شبکه خطوط سراسری هم در این 

زمان ۸۱۱ میلیون متر مکعب بود.
بر اساس وزارت نیرو، مصطفی رجبی 
وضعیت  اکنون  هم  افزود:  مشهدی 
سال  به  نسبت  سوخت  مخازن 
گذشته بهتر است و حدود ۱۵ درصد 

به مدت مشابه سال گذشته  نسبت 
سوخت بیشتری ذخیره سازی شده 

است.
اقدام هایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مایع  سوخت  کاهش  برای  هم 
است،  شده  انجام  نیروگاه ها  در 
با برنامه ریزی های  خاطرنشان کرد: 
صورت گرفته، مصرف سوخت مایع 
از حدود ۲۳۰ میلیون لیتر به ۲۰۵ 

میلیون لیتر کاهش یافته است.
رجبی مشهدی  همچنین از تشدید 
برق  مصرف  کاهش  برای  نظارت ها 
اداره ها خبر داد و گفت: بر این اساس 
پایان وقت  از  باید پس  اداره ها  همه 
اداری، تا حد امکان نسبت به کاهش 

و یا قطع مصارف خود اقدام کنند.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
با  نیز  معابر  روشنایی  بخش  در 

مصرف  روشنایی ها،  بهینه سازی 
مگاوات   ۳۰۰ حدود  بخش  این  در 
صرفه جویی  که  است  یافته  کاهش 
خوبی از این محل در مصرف سوخت 

صورت می گیرد.
برق  واردات  درباره  مشهدی  رجبی 
نیز گفت: در حال حاضر واردات برق 
از ترکمنستان را افزایش داده ایم که با 
این کار نیز روزانه حدود ۱.۵ میلیون 
لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی 

می شود.
این  همه  کنار  در  افزود:  وی 
انجام  فعالیت های  و  برنامه ریزی ها 
شده، با هماهنگی وزارت نفت، نسبت 
به تخصیص سوخت به نیروگاه هایی 
مناسبی  اقدام  نیز  باال  راندمان  با 

صورت گرفته است.
اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 

منظور  به  فعالیت ها  این  اینکه  به 
اعمال  بدون  زمستان  از  گذر 
تامین  در  محدودیت  و  خاموشی 
مردم  نقش  به  می شود،  انجام  برق 
انرژی  در بهینه سازی مصرف برق و 
شاید  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت 
صرفه جویی  بهترین  و  مهمترین 
باشد.  در بخش گرمایش  روزها  این 
تنظیم دمای منزل در این خصوص 

بسیار تاثیرگذار است.
روی  را  دما  می توان  داد:  ادامه  وی 
۱۸ درجه گذاشت و اگر وسیله برقی 
استفاده نمی کنیم آن را از برق جدا 
کنیم که مصرفی جزئی اما تاثیرگذار 
ساده  اقدام  چند  انجام  با  دارد. 
انرژی  مصرف  کاهش  برای  می توان 
و تامین برق پایدار برای همه مردم 

همراه شد.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو 
برای تامین برق پایدار در زمستان

گزارش

سوءمدیریت بیش از تحریم ها در بروز 
مشکالت کشور نقش دارد

کرد: تاکید  مجلس  خارجی  وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون   عضو 
باعث  کنون  تا  گذشته  از  ها  عملکرد  ضعف  و  مدیریتی  نظمی  بی 
مشکالتی در حوزه های مختلف شده و نباید همه چیز را به برجام 

گره زد.
شهریار حیدری  اظهار داشت:برجام و به دنبال آن تحریم ها بخشی 
درصد   ۴۰ تا   ۳۰ تنها  وشاید  است  زده  رقم  را  کشور  مشکالت  از 

مشکالت مربوط به تحریم است.
وی افزود:اعتقاد داریم اگر به توان داخلی و ظرفیت های ملی توجه 
هایی  تحریم  از  توانیم  می  کنیم  استفاده  بومی  امکانات  از  و  شود 
سخت تر و شدید تر هم عبور کنیم و اگر تا امروز این سیاست را در 

پیش گرفته بودیم  وضعیت ما به مراتب مطلوب تربود.
حیدری تصریح کرد:تحریم و مذاکرات نباید توجیهی برای مدیران 
در شرایطی  داخلی کشور  توان  که  حالی  در  و ضعیف شود  ناتوان 
مدیریت  با  را  اداری  نظامات  و  مردم  معیشت  توان  می  که  است 
از  را  خارجی  مذاکرات  موضوع  یادبگیریم  کرد،باید  اصالح  درست  

مسائل داخلی تمیز دهیم. 
نشان  خاطر  گیالنغرب  و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
هم  ایران  ملت  و  شود  نمی  خالصه  برجامیان  و  غرب  به  کرد:دنیا 
به  را  خود  و  بدوزد  غرب  به  را  نگاهش  که  است  آن  از  تر  توانمند 
آنها پیوند دهد،کشوری با ظرفیت های فراوان و امکانات وسیع اگر 
عبور  تری  خطرناک  های  گردنه  از  بی شک  شود  مدیریت  صحیح 

می کنند.
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دشتی اردکانی:

حق مردم است که بدانند در شوراها و 
قوای سه گانه چه می گذرد

است که  مردم  بودجه مجلس گفت: حق  و  برنامه  عضو کمیسیون 
چه  قضاییه  و  مجریه  مقننه،  قوای  مختلف،  شوراهای  در  بدانند 
می گذرد لذا شفافیت باید عالوه بر مجلس در دیگر ارکان نظام نیز 

دیده شود.
و  نمایندگان  آراء  شفافیت  ضرورت  بر  اردکانی  دشتی  محمدرضا 
شفافیت در تمامی ارکان دولت تاکید کرد و گفت: به عنوان یکی از 
موافقان این طرح انتظار دارم هرچه سریع تر به مرحله اجرا برسد اما 
این شفافیت آراء باید در  تمامی ارکان نظام دیده شود البته به غیر 

از بخش های امنیتی که نباید اسرار آن ها فاش شود.
مردم  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
باید بدانند در شوراهای مختلف، قوای مقننه، مجریه و قضاییه چه 
محرم  را  مردم  باید  لذا  است  آن ها  حق  مهم  این  چراکه  می گذرد 
کشور  در  آن  گسترش  و  فساد  از  شفافیت  طرح  به یقین  و  دانست 

جلوگیری خواهد کرد.

ظرفیت های اقتصادی و تجاری ایران و 
ترکیه مکمل یکدیگر است

امنیت ملی مجلس معتقد است ظرفیت های  سخنگوی کمیسیون 
دو کشور ایران و ترکیه در حوزه های مختلف مکمل یکدیگر بوده و 
اسناد بین المللی می تواند برای توسعه روابط اقتصادی راهگشا باشد.

جامع  سند  اهمیت  به  اشاره  با  مشکینی   زاده  عباس  محمود 
دارد،  قرار  نهایی شدن  آستانه  در  که  ترکیه  و  ایران  همکاری های 
گفت: یکی از مؤلفه های قدرت، شکل گیری بلوک های قدرت است 
که پایه های آن را چند کشور قدرتمند با هم پیمان شدن و فعالیت 
های مشترک اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی شکل 
می دهند. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری با پایه های قدرتمند در 
غرب آسیا، می تواند در شکل گیری یک بلوک قدرتمند در شرق 
جهان نقش محوری داشته باشد، عنوان کرد: سال گذشته قراردادی 
حال  در  روسیه  با  مشابهی  قرارداد  و  شد  بسته  چین  با  ساله   ۲۵
انعقاد است و هم اکنون نیز سند جامع همکاری کشورمان با ترکیه 
در حال نهایی شدن است که در سفر آینده اردوغان به کشورمان 

به نتیجه می رسد.
وی افزود: ایران و ترکیه دو کشور تجاری بزرگ منطقه هستند که 
مزیت های خاصی داشته و مکمل یکدیگرند از این رو امضای این 
سند مهم می تواند به استفاده از ظرفیت های طرف مقابل کمک 

کند که از سوی هر دو کشور نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
المللی  بین  اسناد  و  قراردادها  داد:  ادامه  مشکینی  زاده  عباس 
چارچوب های کلی را تعیین می کنند و تفاهمنامه های اقتصادی، 

سیاسی، نظامی و غیره ذیل آن شکل می گیرد تا اثربخش باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: الزم است با استفاده از ظرفیت 
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  طبق  بخش خصوصی  و  مردمی  مشارکت 
باعث نتیجه بخش شدن اسناد بین المللی شویم که البته بسترهای 
قانونی الزم برای فعال شدن بخش خصوصی وجود داشته و تالش 
داریم موانع این فعالیت ها را نیز برداریم به خصوص که محوریت 

اسناد بین المللی در حوزه اقتصاد است.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022001325
مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1400/05/10هیات 
در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
انتقال عادی و تصرفات  تاکید  بر  فاقد سند رسمی مبنی 
شماره  به  حسین   فرزند  محبی  داود  متقاضی  مالکانه 
نسبت  هشترود  از  صادره   1602921881 شناسنامه  
به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
193/52 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک    فرعی 
مفروز از قطعه دوم تفکیکی از 124 اصلی واقع در حوزه 
شکراله  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی 
اکبری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
در صورتیکه  آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو 
شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات  و رسید اخذ نماید 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال 
صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 3 /9 /1400

تاریخ انتشار دومین آگهی: 19 / 9 /1400

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

رسید کارت هوشمند ناوگان کامیون رنو یخچالدار شماره 
هوشمند 4164153 و شماره پالک: 31 ایران 915 ع 82  
بنام مسلم امرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
به  پراید  سواری  قطعی  سند  و  کمپانی  برگ   ، سبز  برگ 
موتور:  شماره  و   45 ق   741 ایران   21 پالک:  شماره 

 S1412281864008  :00399321 و شماره شاسی
بنام بهروز رسولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

رسید کارت هوشمند ناوگان کامیون کشنده ولوو به شماره 
هوشمند 1411584 و شماره پالک: 55 ایران 161 ع 71 
بنام ناصر جودی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 7618 فرعی از 161 
اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 

رضا  فرزند  سیانکی   حسینی  احمد  آقای  اینکه  به  نظر 
برگ   2 ارائه  ضمن    0035493399 ملی  شماره  با 
شماره  رسمی  اسناد  دفتر  توسط  شده  تایید  استشهادیه 
29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده 
به شماره 12571 مورخ1400/09/06 اعالم نموده است 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که 
52771/73 متر مربع تحت پالک 358 فرعی از 161اصلی 
ذیل ثبت 7942 صفحه 275 دفتر جلد53 شهریار بنام علی 
اصغر قزل ایاغ  ثبت و  صادر و تسلیم گردیده است سپس 
شماره  تفکیکی  صورتمجلس  برابر  متن  ثبت  مورد  تمامی 
به 125 قطعه تفکیک که  16312 مورخ 1384/08/05 
قطعه 125 تفکیکی تحت پالک 7618 فرعی از 161 اصلی 
انتقالی از پروین قزل ایاغ از جمله وراث مرحوم اصغر قزل 
ایاغ برابر سند 12920 -  02 / 09 / 1385 دفتر اسناد 
احمد حسینی سیانکی  آقای  به  تهران  رسمی شماره 474 
فرزند رضا واگذار که سند مالکیت آن ذیل ثبت 117501 
صفحه 13 دفتر جلد 478 با شماره چاپی 074284 ب83 
بنام ایشان ثبت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی 
مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
120 قانون ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص 
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 فوق و مدارک الزم  
به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت 
اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض 

ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 آگهی مزایده اموال غیر منقول سند ذمه کالسه 

اجرایی 9700197

یک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
از  فرعی   1945 شماره  ثبتی  پالک  به  آپارتمان  دستگاه 
 99/41 مساحت  به  چهارم  طبقه  در  واقع  اصلی   141
صالحیه  گلستان  نشانی  به  بهارستان  بخش  مربع  متر 

بازداشتی  دفتر  در  که  ط4  پ132   20 نگارستان  انتهای 
مالک   139520301022011371 الکترونیک 
ملی  شماره  با  محمدتقی  فرزند  بذرپیشه  نعیمه  خانم 
0058812040 مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان دارای 
سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 794906 سری ج سال 
شماره  رهنی  در  ریال   1/095/033/783 مبلغ  به   94
62654 مورخ 1395/8/20 دفتر خانه اسناد رسمی 18 
شهر گلستان به نفع بانک مسکن به مدت 120 ماه ثبت 
از ملک فوق  انجام شده  بازدید  به  با توجه  و  شده است 
ساختمان 7طبقه  یک  چهارم  طبقه  در  که  است  آپارتمانی 
طبقه  شش  و  پارکینگ  کاربری  با  زیرزمین  طبقه   : شامل 
دارای  واحد  جمعا 18  مسکونی هرطبقه 3واحد مسکونی 
پایانکاربشماره 94003895 مورخ 1394/8/18 میباشد 
اسکلت ساختمان بتونی با سقف تیرچه و بلوک نما ترکیبی 
جداره  تک  ها  پنجره  سرامیک  واحد  کف  آجر  و  سنگ  از 
گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  سفیدکاری  دیوارها  فلزی 
کنتور  و  گاز  برق  آب  انشعابات  دارای  کولرآبی  سرمایش 
رضا  آقای  حاضر  حال  در  و  دارد  آسانسور  و  است  مجزا 
موسوی بعنوان مالک در آن سکنی دارد و قدمت بنا حدودا 
6 سال میتوان در نظر گرفت و طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک  و  شده  ارزیابی  ریال   5/400/000/000 مبلغ  به 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/6 
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. مزایده از مبلغ 5/400/000/000 ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم 
به ذکر است شرکت در مزایده بابت 10% سیستم بانک 

مرکزی جهت تایید وجوه واریزی 1 – پرداخت از طریق
 PCPOS  بصورت 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده 
اداری  ساعت   72 بانکی  سیستم  طریق  از  پرداخت   –  2
بود وضمنا چرداخت بدهی  از شروع مزایده خواهد  قبل 
های مربوط به آب برق گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک 
و  باشد  آنها  دارای  مزایده  و مصرف در صورتی که مورد 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  چنانچه  ضمنا  گردد  می  وصول 
همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  اعالم 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی روز شنبه مورخ 1400/9/20 
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اجتماعی
خبر

مخبر: دولت الکترونیک از امضاهای 
طالیی و فساد جلوگیری می کند

دولت  کامل  اجرای  جمهور،  رییس  اول  معاون   
دولت  قطعی  سیاست های  جزو  را  الکترونیک 
دولت  تحقق  با  گفت:  و  کرد  عنوان  سیزدهم 
الکترونیک از بسیاری امضاهای طالیی و زمینه های 

فساد جلوگیری می شود.
  محمد مخبر در جلسه در جلسه بررسی آخرین 
و  الکترونیک  دولت  اولویت دار  پروژه های  وضعیت 
سامانه جامع تجارت، گفت: اجرای دولت الکترونیک 
و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار 
و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن 
با  توانست  مربوطه  با کمک دستگاه های  تجارت  و 
گذشته  روز  صد  مدت  همین  در  جدیت  و  تالش 

پیگیری و اجرایی کند.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای 
و  معدن  و  صنعت  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
حضور  ذیربط  دستگاه های  نمایندگان  همچنین 
داشتند، از تالش تمامی دستگاه های ذیربط برای به 
ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه 
جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی 
که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع 
جدیت  با  و  زودتر  هرچه  مانده اند  عقب  تجارت 

وظایف خود را انجام دهند.
مرکز  رییس  گزارش  به  اشاره  با  همچنین  مخبر 
ماهانه  پیشرفت  درباره  الکترونیک  تجارت  توسعه 
تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت 
از بسیاری  الکترونیک  با تحقق دولت  تصریح کرد: 
جلوگیری  فساد  زمینه های  و  طالیی  امضاهای 

می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه 
اصالح  تجارت،  جامع  سامانه  عملکرد  از  گزارشی 
فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف 
پروژه  کرد:  اظهار  و  برشمرد  تجارت  جامع  سامانه 
ثبت  بانکی،  تسهیالت  خدمات،   و  کاال  شفافیت 
فاکتور کاالها و پوشش صادرات و واردات کشور در 
سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد 
تجارت  جامع  سامانه  در  صمت  وزارت  اقدامات  و 

است.

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر در پیامی به مناسبت آغاز هفته 
پژوهش گفت: گفت: طی دو سال گذشته، 
پژوهش  انجام  اهمیت   ۱۹ کووید  پاندمی 
کیفی(  و  هنگام  )به  پاسخگو  فناوری  و 
هماهنگ  کار  قالب  در  محور  سالمت  و 
محققین  و  سیاستگذاران  به  را  تیمی  و 

سرتاسر جهان خاطر نشان ساخت.
مهراب  هالل احمر،  جمعیت  از  نقل  به 
تبریک  ضمن  پیام  این  در  سده  شریفی 
و  پژوهشگران  محققان،  به  پژوهش  هفته 
همکاران حوزه پژوهش و فناوری، پژوهش 
آنان را باعث حل مشکالت، افزایش آگاهی 
هالل احمر  جمعیت  در  اهداف  به  نیل  و 

دانست.
برای  فرصتی  پژوهش  هفته  افزود:  وی 
استعدادهای  و  پژوهشگران  شناسایی 
پژوهشی، ترویج افزایش روحیه پژوهشگری 
و آگاهی از نقش بی بدیل پژوهش درتمامی 

سطوح کارکنان می باشد.
نقش  امروزه،  داد:  ادامه  سده  شریف 
انکارناپذیر پژوهش به عنوان تنها راه برای 
افق  گشودن  و  دانش  مرزهای  گسترش 
های تازه درمسیر پیشگیری از حوادث، بر 
همگان واضح و مبرهن است. انجام پژوهش 
به  آموزش  زمینه  در  کیفی  و  کمی  های 
منجر  احمر  هالل  جمعیت  جانب  از  ویژه 
نیل  و  آگاهی  افزایش  مشکالت،  حل  به 
مجموعه  این  های  سیاست  و  اهداف  به 
امدادرسان خواهد شد. وی گفت: در طول 
سالیان همراه سعی شده که نقش پژوهش 
هالل  جمعیت  مختلف  های  حوزه  در 
مهم  نکته  اما  گیرد  قرار  توجه  مورد  احمر 
پژوهشگری  روحیه  افزایش  زمینه،  این  در 
در  پژوهش  بدیل  بی  نقش  از  آگاهی  و 
الزم  که  است  کارکنان  سطوح  تمامی 
پژوهش  نقش  شناساندن  زمینه  در  است 

اقدامات  شان  کاری  حوزه  در  همکاران  به 
بیشتری انجام گیرد. معاون جمعیت هالل 
پاندمی  افزود: طی دو سال گذشته،  احمر 
کووید ۱۹ اهمیت انجام پژوهش و فناوری 
سالمت  و  کیفی(  و  هنگام  )به  پاسخگو 
محور در قالب کار هماهنگ و تیمی را به 
جهان  سرتاسر  محققین  و  سیاستگذاران 
خاطر نشان ساخت.شریفی شده ادامه داد: 
انسانی  سرمایه  خالقیت  و  تجربه  دانش، 
اعضای  از  اعم  احمر  ارزنده جمعیت هالل 
داوطلبان،  و  علمی،دانشجویان  هیأت 
نیروی  تردید  بدون  اساتید،  و  پژوهشگران 
همه  در  جمعیت  این  پشتوانه  و  محرک 
حوزه های مرتبط با فعالیت های آن است. 
وی تصریح کرد: فناوری های نوین منجر به 
سرعت بخشیدن به تحقق اهداف پژوهشی 
پژوهشگران  پژوهشی  سواالت  به  پاسخ  و 
در حوزه های مختلف جمعیت هالل احمر 
می شود که تقویت این بعد قطعا منجر به 

دستیابی به نتایج مطلوب و اجرای هر چه 
بهتر برنامه ها خواهد شد

شریفی سده گفت:معاونت آموزش، پژوهش 
و فناوری همواره کوشیده است با بکارگیری 
ارتقای  جهت  در  پژوهشی  دستاوردهای 
ترویج  جمعیت،  خدمات  کمی  و  کیفی 
پایه  بر  پژوهش محور  رویکرد  تعمیق  و 
شواهد علمی در تمام شؤون سیاستگذاری 
مستمر  و  علمی  مستندسازی  مدیریتی،  و 
و  منابع  به  همگان  دسترسی  ها،  عملیات 
یافته های علمی روزآمد، ساماندهی نشریات 
علمی، کتابخانه، انتشارات و با ایجاد مراکز 
تحقیقاتی در نیل به اهداف جمعیت هالل 
احمر و نیز استفاده از فرصت های کم نظیر 
این جمعیت برای توسعه علوم و تحقیقات 

و فناوری در کشور اهتمام نماید.
وی افزود: همچنین با توجه به نیاز کشور 
به تولید علم و انجام کلیه فعالیت ها بر پایه 
دانش، نیازمند یاری پژوهشگران، محققان 

بین  و  ملی  ابعاد  در  پژوهشی  مؤسسات  و 
المللی  هستیم  تا با طرح های فن آورانه و 
نوآورانه، در مسیر شکوفایی  و توسعه علمی 
در کنار فعالین آموزشی قرار گیرند تا فصل 
جدیدی در جمعیت هالل احمر آغاز گردد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر ادامه داد: اینجانب به مناسبت 
فن آوری  و  پژوهش  هفته  نکوداشت 
هدفمند،  شعار”پژوهش  با  امسال  که 
تولید  خدمت  آفرین،در  ارزش  فناوری 
ملی”مزین گردیده است،فرصت را غنیمت 
به همه  را  این مناسبت مهم  تا  می شمارم 
حوزه  همکاران  و  پژوهشگران  محققین، 
مجدانه  تالش  با  که  فناوری،  و  پژوهش 
می  فناوری  و  پژوهش  توسعه  و  ترویج  به 
توفیق  و  نمایم  می  عرض  پردازند،تبریک 
روز افزون تالشگران این عرصه را در جهت 
تحقق اهداف عالیه جمعیت هالل احمر، از 

خداوند منان خواستارم.

کرونا، اهمیت پژوهش را خاطر نشان کرد

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
نسخه  و  نسخه نویسی  اجرای  درمورد 
جزییاتی  کشور  در  الکترونیک  پیچی 
را بیان و پیشرفت این پروژه در برخی 
شهرستان ها را تا ۸۰ درصد عنوان کرد.

محمد مهدی ناصحی گفت:  جلسه ای 
با حضور معاون درمان وزارت بهداشت 
و روسا، معاونین درمان و مسئولین آی 
برای  تی دانشگاه های علوم پزشکی، 
پیشرفت  و  موانع  مشکالت  بررسی 
استان  هایی که دانشگاه ها در حوزه 
تهران داشتند، در محل سازمان بیمه 

سالمت برگزار شد.
وی افزود: خوشبختانه کارهای خوبی با 
توجه به مشکالتی که در دوران کرونا 
و تبعات ناشی از آن وجود داشت، در 
دانشگاه ها صورت گرفته و امیدواریم 
با انسجام بیشتر و راهکارهایی که در 
این جلسه ارائه شد، سریع تر به جمع 

بندی نهایی و نتیجه عملیاتی برسند.
دانشگاه  از  قرارگاهی  گفت:  ناصحی 
های علوم پزشکی حوزه تهران و »آی 
تی« دانشگاه و وزارتخانه تشکیل شد 
خواهند  جلسه  یکدیگر  با  روزانه  که 
برای  نیز  بندی  جمع  جلسه  داشت، 
روند  تا  بود  خواهد  چهارشنبه  روز 
مطرح  نیز  پیشنهاداتی  شود.  بررسی 
کالنشهرها  در  اینکه  به  توجه  با  شد. 

نسخه نویسی با کندی مواجه است و 
پیشرفت خیلی خوبی نداشته، اما سایر 
پیشرفت  ها  استان  های  شهرستان 
تهران،  و  است  درصد   ۸۰ باالی 
شهرهایی  از  کرج  و  مشهد  اصفهان، 
نویسی  نسخه  مشکالت  که  هستند 
مشکالت  آن  از  بخشی  و  داشتند 

پذیرفتنی است.
داد:  ادامه  سالمت  بیمه  مدیرعامل 
ای  نسخه  آنها  برای  اساس  براین 
استان  سایر  برای  و  شده  پیشنهاد 
تا  داشتند  خوبی  پیشرفت  که  هایی 
می  تصور  و  رسید  درصد خواهد   ۹۰
از  ای  اجازه  اگر  را  بقیه آن  کنیم که 
را  اخذ شود، آن ۱۰ درصد  قانونگذار 
برای پزشکان، موسسات و بیمارستان 
هایی که مشکل جدی دارند تا مدت 
باشیم  داشته  ماهه  شش  حداکثر 
و  دارو  اصالت  ها،  کدینگ  تمام  تا 
شود  انجام  ها  سامانه  یکپارچگی 
ارائه  و  گیرندگان  برای  مشکالت  و 
دهندگان خدمت به حداقل برسد و با 
این روش، نسخه نویسی بدون عارضه 

ای را در کل کشور اجرا کنیم.
بیمه  آمادگی  کرد:  تصریح  ناصحی 
سالمت و وزارت بهداشت و روند کاری 
که تاکنون انجام داده اند، قابل قبول 
و  است  سنگین  کار  حجم  اما  بوده، 

در  افزاری  نرم  و  زیرساختی  موانع 
که  اداراتی  و  ها  سازمان  از  بسیاری 
باید این وظیفه را انجام دهند، مانند 
وزارت  مسلح،  نیروهای  و سیما،  صدا 
نفت، وجود دارد، این سازمان ها باید 
نسخه نویسی را انجام دهند اما تاکنون 

توفیقی در این زمینه نداشتند.
وی افزود: صحبت وزارت بهداشت این 
مشکل  دچار  موسسات  آن  که  است 
سازمان  صورت  این  غیر  در  نشوند، 
هایی  دستگاه  جمله  از  سالمت  بیمه 
است که زیرمجموعه وزارت بهداشت 
در  را  مناسبی  پیشرفت  و  بوده 
پیچی  نسخه  و  نویسی  نسخه  زمینه 
الکترونیک در کشور داشته است. امید 

است با پیشنهاد منطقی که انجام می 
و  نویسی  نسخه  اجرای  ضمن  شود، 
نیز وضع  هایی  قانون، حداقل  رعایت 

شود تا مردم دچار مشکل نشوند.
 سازمان بیمه سالمت پیشتاز اجرای 
نسخه الکترونیک است و پروژه نسخه 
الکترونیکی از  نویسی و نسخه پیچی 
آن دست طرح هایی است که اگر به 
شود،  اجرایی  کشور  در  کامل  صورت 
حوزه  برای  را  مهمی  نتایج  تواند  می 
مهم  که  باشد  داشته  پی  در  سالمت 
ترین آن شفافیت در عملکرد و منابع 
اجرای  با  اینکه  ضمن  است؛  سالمت 
رایج  از خطاهای  ملی  این طرح مهم 

در نسخه نویسی جلوگیری می شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در برخی شهرستان ها

 رئیس قوه قضاییه گفت: از طرف ناظران 
امر  در  غیرمتعارف  دخالت های  بورس 
خرید و فروش سهام صورت می گیرد و 
و حقوقی  بر سهامداران حقیقی  اموری 
ضابطه  بدون  نمادی  فرضاً  و  تحمیل 
توضیحی  اینکه  بدون  می شود  بسته 

داده شود.
االسالم  حجت  اخیر  دستور  پی  در 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه  ای 
بر  مبنی  کشور  بازرسی کل  سازمان  به 
به روز کردن گزارشات پیشین در مورد 
مسائل بورس و تخلفات احتمالی، هیأت 
با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مدیره 

رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
در ابتدای جلسه رئیس عدلیه با اشاره به 
اهمیت بازار سرمایه و بورس اظهارداشت: 
با استقبال مردم از بورس فرصت خوبی 
برای دولت و مردم پیش آمد و نباید این 
فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود و 
در  فرایندها  کردن  شفاف  با  است  الزم 
رفع  زودتر  هرچه  مردم  دغدغه  بورس 
شود و مردم با امیدواری بتوانند کماکان 

در بورس فعالیت کنند.
بازار  است  بدیهی  اینکه  بیان  با  وی 
بازارهای  از  بسیاری  مانند  نیز  سرمایه 
دیگر دادوستد، دارای سود و زیان است، 
و  آگاهی  و  اختیار  با  افراد  طبعاً  افزود: 
آشنایی با بازار باید وارد آن شوند اما رشد 
سال های  در  بورس  شاخص  فوق العاده 
۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود 
و به همین دلیل بسیاری از دلسوزان و 
دادستانی  و  بازرسی کل کشور  سازمان 
کل کشور به مسئوالن ذی ربط به صورت 
موارد  و  دادند  هشدار  شفاهی  و  کتبی 

خالف را متذکر شدند.
دغدغه های  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
در  بورس  ریزش  خصوص  در  موجود 
نظارتی  ابعاد  و  باید تالش  کشور گفت: 
بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار 

سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی 
به دولت  برای کمک  قضاییه  قوه  کامل 
و  آسیب ها  رفع  برای  بورس  سازمان  و 

مشکالت بورس خبر داد.
افزایش  با  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 

تبلیغات  و  بورس  شاخص  غیرمتعارف 
 ۹۹ و   ۹۸ سال های  در  گرفته  صورت 
و  اطالع  بدون  مردم  از  کثیری  جمع 
کد  میلیون   ۶۰ حدود  کافی  آشنایی 
مقطع  آن  در  گفت:  گرفتند،  بورسی 
اطالع رسانی  هم  بورس  سازمان  زمانی 
و  نداد  انجام  مناسبی  آگاهی بخشی  و 
موجودی  کل  افراد  بعضی  فضا  این  در 
از  بعضی  حتی  و  کردند  بورس  وارد  را 
مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و 
اخذ کرده  را  نیز وجوهی  آشنایان خود 
این  برای  اکنون  و  شدند  بورس  وارد  و 
آمده  وجود  به  مضاعفی  مشکل  دسته 

است.
و  مثبت  سهام  بازار  کنونی  وضعیت 

امیدوارکننده است
و  بورس  رئیس سازمان  این نشست  در 
مردم  سرمایه  ورود  گفت:  بهادار  اوراق 
 ۹۹ و   ۹۸ سال های  در  بورس  بازار  به 
شرکت های  برای  استثنائی  فرصت  یک 
کشور  اقتصاد  به  رونق دهی  و  بورسی 
ایجاد کرد اما متأسفانه از آن جهت که 
نظارتی  و  حقوقی  فنی،  زیرساخت های 
متناسب با این هجوم سرمایه به بورس 
آمدن  پدید  موجب  بود  نشده  تعبیه 

مخاطراتی شد.
بخش  »آزادسازی  عشقی«  »مجید 
نبودن  »مهیا  عدالت«،  سهام  دوم 
کامل«،  حقوقی  و  فنی  زیرساخت های 
با  موجود  نقدینگی  کردن  »فروکش 
عوامل  برخی  و  وقت«  دولت  اقدامات 
بورس  ریزش  دالیل  جمله  از  را  دیگر 

عنوان کرد.
مثبت  را  سهام  بازار  فعلی  وضعیت  وی 
و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در 
مدت اخیر سودهای شرکت های بورسی 
موضوع،  این  مؤید  و  یافته  افزایش 
که  است  ماهانه ای  مالی  صورت های 
سازمان  اختیار  در  بورس  شرکت های 
بورس قرار می دهند و این فرآیند، ما را 
به این نتیجه می رساند که نباید نگران 

بود.
رئیس  اظهارات  از  پس  اژه ای  محسنی 
سازمان بورس و اوراق بهادار این سوال را 
مطرح کرد که این سازمان برای تقویت 

و  نظارت  خاص  طور  به  و  زیرساخت ها 
اعتمادسازی مردم چه برنامه ای دارد؟

عشقی پاسخ داد: تا پایان سال با ارتقا و 
تمام  نظارتی  و  فنی  سامانه های  تقویت 
جریان های مالی اثرگذار در بازار سرمایه 
در سریع ترین زمان ممکن مورد رصد و 
این  از  و  گرفت  خواهند  قرار  شناسایی 
مخاطرات  و  آسیب ها  بسیاری  از  طریق 

پیشگیری خواهد شد.
از  بورس  ذی ربط  مسئوالن  به  تذکر 

جمله وزیر اقتصاد از سال ۹۷ به بعد
کشور  کل  دادستان  نشست  این  در 
اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد تذکرات 
و اخطارهایی به مسئوالن ذی ربط بورس 
و  داده ایم  وقت  اقتصاد  وزیر  جمله  از 
سازمان  حقوقی  بخش  می رسد  نظر  به 

بورس کارآمدی الزم را ندارد.
محمدجعفر  والمسلمین  االسالم  حجت 
مجامع شرکت های  منتظری ساماندهی 
سهام عدالت را ضروری دانست و گفت: 
بورس  عالی  شورای  اخیر  جلسه  در 
تعیین  امر  این  برای  ماهه  سه  فرصت 

شد.
کل  بازرسی  سازمان  رئیس  معاون 
کشور نیز در این نشست طی سخنانی 
به تذکرات و گزارشات این سازمان به 
طی  بورس  سازمان  ذی ربط  مسئولین 

دو سال اخیر اشاره کرد.
اژه ای  محسنی  نشست  این  ادامه  در 
سوی  از  شده  مطرح  مسائل  گفت: 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
و  بررسی  جای  کشور  کل  دادستان  و 
مالحظات  با  اینجانب  ولی  دارد  اقدام 
گزارشات رسمی و مردمی تفاوت هایی 
خودمان  کشور  در  بورس  فرایند  بین 
که  می بینم  دنیا  بورس های  سایر  و 
سوءاستفاده  و  رانت  باعث  می تواند 
عده ای و متضرر شدن عده دیگری شود 
بنابراین به بعضی از موارد اشاره می کنم 
و امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور و 
مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار 
به طور دقیق این موضوعات را بررسی 
کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورند. 
به  راستا  همین  در  عدلیه  رئیس 
در  فروش  و  خرید  صف  »نمایش 

بورس  ناظرین  »دخالت های  بورس«، 
و فروش سهامداران«  فرایند خرید  در 
افراد  بورسی  کد  با  سهام  »خرید  و 
حقیقی از سوی صندوق های حقوقی« 
ابهاماتی  اشاره کرد و افزود: این موارد 
است که اعضای هیئت مدیره سازمان 
بورس باید در رابطه با آن شفاف سازی 

و رفع ابهام کنند.
نمایش صف  رئیس قوه قضاییه درباره 
خرید و فروش در بورس اظهار داشت: 
اینکه در بورس های متعارف  با  وصف 
نمایش  به  فروش  و  خرید  صف  دنیا 
ایران  بورس  در  چرا  نمی شود  گذاشته 
گذاشته  نمایش  فروش  و  خرید  صف 

می شود؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دسترسی 
کلیه  به  بورس  سازمان  و  کارگزاری ها 
تقاضا  و  عرضه  سفارشات  و  ردیف ها 
گفت: این در حالی است که سهامداران 
پنج  حداکثر  آنالین  صورت  به  عادی 
ردیف از سفارشات را می توانند مشاهده 

کنند.
دیده  همچنین  افزود:  اژه ای  محسنی 
شده که صندوق ها به جای کد بورسی 
که  حقیقی  کدهای  با  صندوق،  خود 
کرده اند  سرمایه گذاری  صندوق  در 
کدهای  یا  می کنند  شرکت  بورس  در 
دیگران  اختیار  در  را  صندوق  حقیقی 
بورس شرکت  آنها در  و  قرار می دهند 

می کنند.
این  همه  اینکه  بیان  با  عدلیه  رئیس 
موارد می تواند ایجاد رانت و فساد کند، 
گفت: باید در خصوص همه این موارد 

شفاف سازی شود.
در پایان این نشست رئیس قوه قضاییه 
مسائل  خواست  بازرسی  سازمان  از 
به  و  کند  دنبال  جدی  صورت  به  را 
هیأت مدیره سازمان بورس گفت: شما 
را  موظف هستید آسیب ها و کمبودها 
شناسایی، جمع بندی و رفع کنید و اگر 
حتما  است  قضاییه  قوه  کمک  به  نیاز 
هستید  معتقد  اگر  و  می کنیم  کمک 
است  ناکافی  زمینه  این  در  مجازات ها 
به صورت موردی اعالم کنید که اقدام 

الزم به عمل آید.

ناظران بورس 
دخالت های 

غیرمتعارف در خرید و 
فروش سهام دارند

خبر

افزایش اختیارات استانداران به استقالل 

بودجه ای استان ها کمک می کند

افزایش  اینکه  بیان  با  سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی 
کمک  استان ها  بودجه  استقالل  به  استانداران  اختیارات 
می کند، گفت: علی رغم ضرورت این موضوع، امکان بستن 
بودجه با نگاه استانی وجود ندارد و دولت برای سال  های بعد 

می تواند این موضوع را عملیاتی کند.
اختیارات  افزایش  در خصوص   ، بندپی  محسنی  محمدعلی 
استانداری ها و استان ها با مالحظاتی که دولت در بودجه سال 
پیش بینی تخصیص اعتبارات بودجه  به صورت استانی، گفت: 
بر  استان های شمالی  نمایندگان  با  دیدار  در  رئیس جمهور 
استانی شدن بودجه تاکید کرد، این موضوع هم مزایا و معایبی 
دارد زیرا برخی از استان ها درآمد خوبی ندارند و نمی توانند 
هزینه های استان را تامین کنند اما از سوی دیگر مسئوالن با 
این اقدام برای افزایش درآمدهای استان خود تالش می کنند 

و این تالش می تواند انگیزه ای برای توسعه استانشان باشد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی، 
افزود: این موضوع در جریان بررسی الیحه دولت در کمیسیون 
تلفیق بودجه و صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
ما بر درآمد استان ها تا اندازه ای می توانیم تکیه کنیم بنابراین 
بهتر است که به صورت یکباره تمام اختیارات به استان ها 

واگذار نشود و به معنای بودجه به شکل استانی بسته نشود.
وی معتقد است: ما برای یکسال می توانیم برخی اختیارات 
را به استان ها و استدانداران واگذار کنیم و بخشی از منابع 
بگیریم. متاسفانه سند  نظر  به صورت ملی در  استان ها هم 
جامع آمایش سرزمین تهیه نشده و بسیاری از ظرفیت های 
شرایط  دلیل  به  استان ها  برخی  و  نشده اند  شناخته  استان 
اقتصادی حاکم بر کشور امکان استفاده از برخی ظرفیت ها 

را ندارند.
اختیارات  افزایش  کرد:  اظهار  ادامه  در  بندپی  محسنی 
با  اما  استان ها کمک می کند  بودجه  استقالل  به  استانداران 
سیزدهم  دولت  فعالیت  های  ماه  آغازین  در  اینکه  به  توجه 
و  نشدند  انتخاب  هنوز  استانداران  از  برخی  و  هستیم 
استاندارانی هم که به تازگی معرفی شدند، هنوز معاونین خود 
را مشخص نکردند، فرصت باید به آنها داده شود و برای سال 

بعد به این موضوع رسیدگی شود.
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از  شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  رئیس 
زاگرس  جنگل های  جوانسازی  برای  تالش 
جنگل های  از  درصد  گفت: ۴۰  و  داد  خبر 
کشور در منطقه زاگرس است و این بخش 

اهمیت بسزایی در تأمین آب کشور دارد.
الوند،  انتهای  کامران پورمقدم در برنامه در 
و  تهدیدها  دچار  ما  کرد: جنگل های  اظهار 
احیای  برای  همیشه  و  است  آسیب هایی 
جنگل ها طرح هایی را در سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور در دست داریم اما 
پویش مردمی  با عنوان  را  امسال موضوعی 
یک  ایرانی  هر  و  سرسبز  ایرانی  "برای 
این  بر اساس  تا  درخت" را طراحی کردیم 
طرح با مشارکت مردم جنگل ها را احیا کنیم.

وی ادامه داد: بخشی از این پویش بذرکاری 
برای جنگل های زاگرس است. این جنگل ها 
است  کشور  بخش های  مهمترین  از  یکی 
ناحیه  در  کشور  جنگل های  درصد   ۴۰ و 
زاگرس قرار دارد از این رو این بخش اهمیت 

بسزایی دارد و قسمت بزرگی از آب شیرین 
کشور در این بخش جاری است و جنگل های 
این منطقه نقش مهمی را در تولید این آب 

دارند.
شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  رئیس 
در  مردم  نقش  پویش  این  در  داد:  توضیح 
به  و  است  شده  مشخص  جنگل ها  احیای 
و  احیا  برای  فرهنگسازی  موضوعات  نوعی 
اجرای چنین  با  طبیعی  منابع  از  محافظت 
مقدم  می کند.پور  پیدا  ترویج  طرح هایی 
آذر   ۱۰ از  پویش  این  آغاز  داد:  توضیح 
و  دارد  ادامه  سال  پایان  تا  کار  این  و  بوده 
طرح  این  اجرای  شاهد  سال  هر  است  قرار 
ساله   ۱۴ شده  تدوین  که  طرحی  باشیم. 
عرصه  در  را  مردم  حضور  بتوانیم  تا  است 
منابع طبیعی و بذرکاری و احیا و نهالکاری 

جنگل ها بیشتر داشته باشیم.
تمام  به  پویش  این  شده  مقرر  افزود:  وی 
کند.  پیدا  گسترش  کشور  جنگلی  نواحی 

اکنون در ۱۱ استان زاگرسی و ۷۴ شهرستان 
در  امیدواریم  و  آغاز شده  این طرح  اجرای 
کل کشور نیز این طرح ادامه یابد. آذربایجان 
ایالم، چهارمحال  غربی، همدان، کردستان، 
فارس،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  بختیاری، 
خوزستان عمده استان های زاگرسی هستند 
است. آغاز شده  آنها  در  بذرکاری  که طرح 

شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  رئیس 
یادآور شد: تنوع پوششی زاگرس بسیار زیاد 
در  درختچه ای  و  درختی  گونه  است؛ ۱۸۰ 
زاگرس داریم و این مهم موجب شده بتوانیم 
انتخاب  رویشگاه  این  از  را  بومی  گونه های 
کنیم و بحث احیایی آنها را با حضور مردم 
ارژن  و  بادام  بنه،  بلوط،  بذر  دهیم.  انجام 
توسط منابع طبیعی آماده شده و در اختیار 
مردم قرار می گیرد و به تدریج در کل زاگرس 

کاشت بذر در حال انجام است.
پور مقدم اظهار کرد: عملیات احیای جنگل ها 
هم از طریق بذرکاری و هم نهالکاری انجام 

می شود و بر اساس موقعیت مکانی، گونه های 
درختی و فصل احیا، از بذر یا نهال استفاده 
فصل  از  بذرکاری  عملیات  اکنون  می کنیم. 
پاییز و همزمان با نخستین بارش ها آغاز و 
به  ادامه  در  و  دارد  ادامه  یخبندان  تا فصل 
کرد:  تصریح  می رویم.وی  نهالکاری  سمت 
جمله  از  مختلف  گروه های  پویش  این  در 
دانش آموزان و بسیج و هالل احمر را دعوت 
کرده ایم و برای این پویش مردم می توانند با 
مراجعه به ادارات منابع طبیعی استان ها، از 
مکان توزیع بذر اطالع پیدا کنند. بر اساس 
مطالعات اولیه، مکان هایی که امکان موفقیت 
دارند  را  بذرها  رسیدن  ثمر  به  در  بیشتر 
شناسایی کردیم و مردم می توانند در تماس 
با ادارت منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها 
با  این پویش ها مطلع شوند. مردم  از مکان 
حضور فیزیکی بر اساس آموزش کارشناسان 
را  بذرها  بروشورها  منابع طبیعی و دریافت 

می کارند.

جنگل های زاگرس جوانسازی می شود
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اخبار

آمادگی دانشگاه ایالم برای همکاری با 

دستگاه های اجرایی در حوزه آب و خاک

سرپرست دانشگاه ایالم گفت: این دانشگاه با تمام توان 
و استفاده از تمام ظرفیت های انسانی و آزمایشگاهی، با 
استانداری و سازمان های مربوطه در حوزه آب و خاک 

همکاری خواهد کرد.
دکتر طاهر علی محمدی  با اشاره به اهمیت خاک در 
زندگی بشر، اظهار کرد: اهمیت موضوع خاک، به اندازه ای 
است، که حتی افراد غیرمتخصص و غیردرگیر، با اندک 

تأملی، متوجه اهمیت خاک در زندگی بشر می شوند.
سرپرست دانشگاه، خاک را یک سرمایه بزرگ طبیعی 
متعلق به همه نسل ها و تمامی موجودات زنده دانست 
و اظهار داشت: خاک در کیفیت زندگی فردی، زندگی 
اجتماعی و زندگی اقتصادی بشر تأثیر مستقیم دارد و 
در واقع فقر و غنا، پیشرفت و پسرفت یک جامعه، توسعه 
یا عدم توسعه جوامع و به تعبیر کاملتر، توسعه پایدار 

جوامع، همه به نوعی درگیر با موضوع خاک هستند.
و  کشاورزی  مقوله  دو  با  خاک  افزود:  علی محمدی،   
ارتباط  بشر  غذای  اصلی  منبع  عنوان  به   دامپروری 
به  انسان  غذایی  زنجیره  دیگر  بیان  به  و  دارد  مستقیم 
شرایط  و  نباشد  سالم  خاک  اگر  و  است  وابسته  خاک 
هم  به  زنجیره  این  نباشد،  فراهم  بودنش  حاصلخیز 

می خورد و متالشی می گردد.
سرپرست دانشگاه با بیان اینکه خاک سرمایه ای است، 
ذی قیمت و جانشین ناپذیر، که بشریت با بی توجهی به 
آن در حال سرمایه سوزی است، گفت: آلودگی خاک، یک 
خطر جدی و واقعی برای سالمت جسمی و روحی انسان 
است و برای نمونه همه  دیدید، که در پدیده ریزگردها، 
که قطعاً شکل گیری آن ناشی از شرایط حاکم بر زمین 
با  شهروندان  روحی  و  جسمی  سالمت  است،  خاک  و 

مخاطره جدی  مواجه شد.
 علی محمدی، با بیان اینکه نباید به تشکیل یک جلسه و 
یا جلساتی چند به مناسبت روز جهانی خاک اکتفا کرد، 
گفت: تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص خاک، 
ارتقای کیفیت خاک، حفاظت و جلوگیری از فرسایش 
برگزاری  به  نیاز  دیگر،   موارد  و  خاک  پایداری  خاک، 
جلسات تخصصی و تقسیم بندی آن به مسائل جزئی تر 

ذیل مسأله خاک دارد.
سرپرست دانشگاه، یادآور شد:  البته باید نتایج علمی  این 
نشست ها به مسئوالن مربوطه در سطح استان و کشور 
منتقل شود، تا ان شاء اهلل تصمیمات کاربردی در این 
زمینه اتخاذ گردد. دکتر علی محمدی، خاطرنشان کرد: 
دانشگاه ایالم با تمام توان و استفاده از تمام ظرفیت های 
سازمان های  و  استانداری  با  آزمایشگاهی،  و  انسانی 

مربوطه در این حوزه همکاری خواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: شوراها نقش 
نظارتی خود بر امور شهرداری ها را در چهار 

چوب قانون افزایش دهند.
نخستین جلسه  در  معتمدیان   محمدصادق 
شورای اسالمی استان، نظارت و هماهنگی را 
از جمله مهمترین وظایف شوراهای اسالمی 
نظارتی  نقش  افزایش  افزود:  و  کرد  عنوان 
شوراها در چارچوب قوانین و دوری از دخالت 
در امور اجرایی شهرداریها می تواند در بهبود 
و کاهش  فعالیت های مدیریت شهری  روند 
عمومی  اعتماد  افزایش  و  احتمالی  تخلفات 

مردم بسیار موثر باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عضویت 
شورای  در  استان،  اسالمی  شورای  رییس 
برنامه ریزی  و توسعه استان،  گفت: احصاء و 
جمع بندی مسائل و مشکالت  مناطق مختلف 
شهری توسط شورای اسالمی استان و مطرح 
توسعه  و  ریزی  برنامه  در شورای  آنها  کردن 
و  اعتبارات  توزیع  روند  در  تواند  می  استان 
امکانات در راستای محرومیت زدایی در این 

مناطق موثر باشد. 
مسائل  به  شهری  مدیریت  توجه  معتمدیان 
افزود:  و  شد  یادآور  را  فرهنگی  و  اجتماعی 
رفع  و  نشینی  از گسترش حاشیه  جلوگیری 

مناطق  این  ساماندهی  و  مشکالت  و  مسائل 
نوظهور  های  پدیده  ساماندهی  و  مقابله  و 
همچنین  و  گری  تکدی  جمله  از  اجتماعی 
متجاهر  معتادان  نگهداری  و  آوری  جمع 
توجه  از گذشته مورد  بیشتر  باید  در شهرها 

مدیران شهری قرار گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر شرایط ویژه استان و 
قرار گرفتن استان در خط اول تهاجم فرهنگی 
، افزود: توجه به مباحث فرهنگی و مذهبی و 
حمایت از اجرای این برنامه ها در دستور کار 

مدیریت شهری قرار گیرد . 
آغاز  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
میدانی  های  بازدید  و  شهرستانی  سفرهای 
در  داشت:  اظهار  استان،  مختلف  مناطق  از 
با  استان  مدیران  همراه  به  آینده  روزهای 
 ، ها  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  شناسایی  هدف 
میدانی  بازدید  و  مشکالت  و  مسائل  احصاء 
از روند اجرای پروژه ها  در تمامی شهرها و 
بخشها و برخی از مناطق روستایی استان سفر 
توسعه  راه  نقشه  این سفرها  در  و  کنیم  می 
مدیریتی  های  نقش  اساس  بر  منطقه  هر 
شهرستانی ، استانی و ملی تدوین خواهد شد. 
استان  و  سیزدهم  دولت  رویکرد  معتمدیان 
را توجه به مناطق کم برخوردار و محرومیت 
زدایی عنوان کرد و افزود: در آذربایجان غربی 
اساس  بر  و  این مساله متمرکز شده   بر  نیز 
مطالعات علمی و بررسی شاخص های توسعه 
اجتماعی  عدالت  تحقق  راستای  در  و  ای 

حرکت می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح 

دولت  محور  توسعه  و  اقتصادی  های  برنامه 
سیزدهم در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال آینده 
تشکیل  و  استانداران   اختیارات  افزایش  با 
صندوق اعتباری در هر استان و تمرکز کشور 
در  شتاب  شاهد  اقتصادی  مسائل  مبنای  بر 
روند پیشرفت و آبادانی استان ها خواهیم بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت 
ثروت های  و  پتانسیل های هر منطقه  و  ها 
خدادادی در استان، توجه به مباحث اقتصادی 
های  فرصت  ایجاد  و  پایدار  درآمد  ایجاد  و 
جدید اشتغال را از جمله اولویت های مدیریت 

شهری در شهرهای استان عنوان کرد. 
و  ها  طرح  ارائه  از  استان  داد:  ادامه  وی 
پیشنهادات خالق و علمی در مباحث توسعه 
ای هر منطقه استقبال می کند و امیدواریم 
با بهره  با انسجام ، وحدت و همدلی بتوانیم 
های  پتاسیل  و  ها  ظرفیت  تمام  از  گیری 
و  رفع  را  استان  های  ماندگی  عقب  استان، 

شاخص های توسعه ای استان را ارتقا دهیم.
 در نخستین جلسه استاندار آذربایجان غربی 
اعضای  استان  اسالمی  شوراهای  اعضای  با 
اعضا  رای  با  اسالمی  شوراهای  رئیسه  هیات 
انتخاب و سوگند نامه ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهرستان های استان در این جلسه 
قرائت شد و در این جلسه رسول اصغرزاده به 
عنوان رئیس ،  اسکندر محمدنژاد به عنوان 
منشی  عنوان  به  قربانی  رسول  رئیس،  نائب 
عنوان منشی  به  و علی جمشیدزاده  نخست 
دوم شوراهای اسالمی آذربایجان غربی انتخاب 

شدند.

استاندار آذربایجان غربی: جلوگیری از گسترش 

حاشیه نشینی مورد توجه مدیران شهری قرارگیرد

اخبار

راه اندازی دستگاه ام آرآی در 
اهر تا پایان سال جاری

مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر از راه اندازی دستگاه 
ام آرآی تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد میرزاپور ، اظهار کرد: کلیه تجهیزات و امکانات 
دستگاه ام آر آی با همراهی مسئوالن ارشد شهرستانی، 
دست  سایر  و  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست 
اندرکاران تهیه و وارد بیمارستان باقرالعلوم شده و منتظر 
حضور متخصصان شرکت سازنده این دستگاه هستیم تا 
هرچه سریع تر شاهد نصب و راه اندازی این دستگاه و 

خدمت رسانی به همشهریان باشیم.
بیمارستان  در  حاضر  آی  آر  ام  دستگاه  افزود:  وی 
باقرالعلوم اهر یکی از مجهزترین و بروزترین دستگاه ها 
بوده و تالش خواهیم کرد تا آخر این سال این دستگاه 

را راه اندازی کنیم.
حضرت  سعادت  با  والدت  تبریک  ضمن  ادامه  در  وی 
و  خدمات  روز  این  در  گفت:  پرستار  روز  و  زینب)س( 
را  عزیز  پرستاران  روزی  شبانه  و  صادقانه  تالش های 
گرامی می داریم و از تمام خدمات پرستاران به خصوص 
هیچ  از  کرونا  بیماری  جریان  در  که  اخیر  سال  دو  در 

کوششی فروگذاری نکردند تقدیر و قدردانی می کنیم.
ارتقای سطح سالمت  میرزاپور زحمات پرستاران را در 
در  افزود:  و  برشمرد  انکارناپذیری  و  ستودنی  مردم 
شرایطی که بیماری کرونا از همان آغاز ترس بین مردم 
انداخته بود و رفت و آمدهای فامیلی را نیز تحت تاثیر 
قرار داده بود این پرستاران بودند که بدون ترس در تمام 
صحنه ها حاضر بوده و بار دیگر در جامعه فرهنگ ایثار و 

ازخودگذشتگی را به تصویر کشیدند.
از  بعد  اهر  باقرالعلوم  بیمارستان  این که  بیان  با  وی 
بیمارستان امام رضا)ع( تبریز بیشترین پذیرش بیماران 
با  بیمارستان  این  پرستاران  گفت:  داشت،  را  کرونایی 
وجود کار زیاد و امکانات و تجهیزات کم توانستند کاری 
بروند جز  این که به مرخصی  انجام داده و بدون  بزرگ 
در موقعی که خود گرفتار بیماری شوند شبانه روز برای 

سالمت هموطنان تالش جهادی کردند.
وی از همشهریان خواست با وجود کاهش بیماری کرونا 
همچنان  اهر  شهرستان  در  عمومی  واکسیناسیون  و 
برگزاری  از  و  کرده  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
پر  مراکز  و در  آمد خودداری کنند  و  و رفت  تجمعات 

تردد حتما از ماسک استفاده کنند.
وی در پایان از راه اندازی اکیپ سیار دندانپزشکی برای 
رسیدگی به مردم محروم که امکان دسترسی به مراکز 
اکیپ  این  و گفت:  داد  نیز خبر  ندارند  را  دندانپزشکی 
پزشکی به صورت رایگان افراد ۷ تا ۱۴ سال در مدارس، 

روستا و مناطق محروم شهری را پوشش خواهند داد.

5استان ها

برگزاری جشنواره ملی موسیقی 
شمس و موالنا به میزبانی خوی

شورای  مجلس  در  چایپاره  و  خوی  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دستور 
برگزاری جشنواره ملی موسیقی شمس و موالنا به 

میزبانی خوی را صادر کرد.
با  که  دیداری  در   : کرد  اظهار  زاده   نجف  عادل 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد ضمن بیان 
و  موسیقی شمس  ملی  برگزاری جشنواره  ضرورت 
با  ارشاد  وزیر  خوشبختانه  میزبانی خوی،  به  موالنا 
به میزبانی  این جشنواره ملی  برگزاری  در خواست 
خـوی موافقت و به معاونت مربوطه دستور برگزاری 

جشنواره ملی شمس و موالنا را صادر نمود. 
نجف زاده با بیان اینکه عالقمندان و دلسوزان خوی و 
شمس و موالنا از برگزاری بی کیفیت و سطح پایین 
برنامه ها و همایش های مربوط به شمس در خوی 
گله مند و ناراضی بودند، تصریح کرد: با دستور وزیر 
استفاده  با  موالنا  و  موسیقی شمس  ملی  جشنواره 
کارشناسان  و  متخصصان  و  متخصص  های  چهره 
و اساتید مطرح موسیقی زیر نظر وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برگزار می شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس افزود : باید 
برنامه هایی که بنام مفاخر گرانقدری چون شمس 
و موالنا برگزار می شود از غنای و ارزش و شانیت 
فرهنگی  تاثیرات  بتوانند  تا  شوند  برخوردار  واالیی 

خودشان را در سطح جامعه داشته باشند.

کاربردی  دانشگاه جامع علمی  معاون علمی 
آذربایجان شرقی از جذب حداکثری دانشجوی 
مهارتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی این 

دانشگاه خبر داد.
خبری  نشست  در  یوزباشی  میرنریمان 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  کرد:  اظهار 
نسل  رده ی  در  دانشگاهی  آذربایجان شرقی 

سوم و پیشرو در آموزش های مجازی است.
علمی  آموزش  مرکز   ۱۷ داد:  ادامه  وی 
که  هستند  فعال  استان  سطح  در  کاربردی 
۱۴ مرکز در تبریز و سه مرکز در تیکمه داش، 
جلفا و شبستر فعالیت می کنند و ۹۴۱ مدرس 
در  هم  که  کرده  تدریس  آنها  در  متخصص 
و  داشته  مهارت  اجرا  هم  و  آموزش  حوزه ی 

سواد و سابقه ی شغلی خوبی دارند. 
یوزباشی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۶ تا ۲۲ 
آذر پذیرش بهمن ماه رشته های کارشناسی 
رشته های  پذیرش  نیز  آذر   ۲۴ تا   ۱۸ و 
کاردانی انجام می شود، عالقه مندان می توانند 
و  علمی  جامع  دانشگاه  سایت  به  مراجعه  با 
را  الزم  اطالعات  آذربایجان شرقی  کاربردی 

کسب کنند.

آمایش  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
شده  انجام  استان  در  مهارتی  آموزش های 
است، گفت: در تهیه ی آمایش از هفت سند، 
علمی کشور  جامع  نقشه  و  باالدستی  اسناد 
استفاده کردیم که خألهای موجود را نیز برای 

ما آشکار ساخت.
ترم  پایان  امتحانات  اینکه  اعالم  با  وی 
است،  حضوری  کاربردی  علمی  دانشگاه 
یادآور شد: با توجه به اینکه دانشجویان این 
نیازی به خوابگاه و  دانشگاه بومی هستند و 
سرویس دانشجویی ندارند لذا امکان برگزاری 
پروتکل های  رعایت  با  حضوری  کالس های 
وجود  دانشگاه  در  موجود  بستر  و  بهداشتی 
و  دارد که در حال حاضر کالس های عملی 
زیر ۱۵ نفر با اخذ مجوزهای الزم به صورت 

حضوری برگزار می شوند. 
کاربردی  دانشگاه جامع علمی  معاون علمی 
آذربایجان شرقی بیان کرد: آموزش های کوتاه 
مدت بسیار تأثیرگذار هستند و ما به تمامی 
این  به  تا  می کنیم  پیشنهاد  آموزشی  مراکز 
عمق از توجه برسند که بدون توجه به مدرک، 
دوره های آموزشی کوتاه مدت را برگزار کنند. 

وی افزود: عامل مهم دیگر ایجاد شرکت های 
دانش بنیان است که قسمت پژوهشی دانشگاه 
بوده و آموزش و پژوهش در هم تنیده شده اند 
که اگر این دو مورد را به درستی انجام دهیم، 

در کشور برتر خواهیم شد. 
وی در رابطه با فراخوان جذب مدرس امسال 
که  گذشته  سال های  برخالف  شد:  متذکر 
سال  از  می شد،  زمانی جذب  هر  در  مدرس 
۹۵ چهار فراخوان جذب مدرس داشتیم که 
در فراخوان جدید در ۴۱ کارگروه مختلف در 
ثبت نام اولیه ۶۶۷ داوطلب جذب شده و در 
ادامه ۴۴۷ نفر باقی ماندند و تعداد ۳۷۴ نفر 
نیز به تایید رسیدند اما طبق تاییدیه نهایی از 
این تعداد ۹۱ نفر حائز شرایط اولیه بودند که 

آمار دقیق تا آخر آذر ماه اعالم خواهد شد.
یوزباشی تاکید کرد: در مراکز آموزشی علمی 
کاربردی استان کلینیک مشاوره ی اشتغال و 
توسعه ی کارآفرینی وجود دارد که با ارائه ی 
اشتغال  حوزه  در  کارگاه  تشکیل  و  مشاوره 
تاکنون به یک هزار و ۱۵۰ نفر ساعت مشاوره 
داده اند؛ کارگاه پژوهش و فناوری نیز در طی 
دو سال گذشته در طول ۲۷۱ ساعت در قالب 

وبینار برگزار شدند.
وی یادآور شد: دو مرکز شیرین عسل و ماشین 
سازی دارای مجوز فعالیت بین المللی هستند 
که در دی ماه نیز کنگره شیرینی و شکالت 
بین المللی  صورت  به  که  داشت  خواهیم 
علمی  جامع  مرکز  توسط  تبریز  مصالی  در 

کاربردی شیرین عسل برگزار خواهد شد.
کاربردی  و  علمی  آموزشی  مرکز  رئیس 
گفت:  نشست  این  در  نیز  تبریز  شهرداری 
تکنولوژی با سرعت پیشرفت می کند لذا باید 
مراکزمان را با آموزش های روز مجهز کنیم که 
هدف این دانشگاه نیز همراهی نیروی انسانی 

با تکنولوژی روز است.
محمد عزتی اظهار کرد: با ورود تکنولوژی های 
لذا  می کند  تغییر  شهرها  چهره ی  جدید 
نیز  شهرداری  کاربردی  و  علمی  دانشگاه 
شهرها  تا  می کند  عمل  خود  رسالت  به 
زیست پذیر شده و کیفیت خدمات و آموزش 

دانشگاه ارتقا یابد.
نهادهای  با  مرتبط  تحصیل  کرد:  بیان  وی 
اجرایی باید کیفیت باالیی داشته باشد یعنی 

کاربرد علم به همراه مهارت انجام شود.

جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی 
کاربردی آذربایجان شرقی

استاندار بوشهر گفت:  تالش می شود از محل 
فروش اموال مازاد دولتی مطالبات پرستاران 
و پاداش پایان خدمات آنان تامین و پرداخت 
از  تجلیل  آیین  در  محمدی زاده  شود.احمد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  برگزیده  پرستاران 
پیامبر  ویژگی های  تمام  کرد:  اظهار  بوشهر 
اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  گرامی 
داشت چراکه  زینب )س( وجود  در حضرت 
کار بسیار مهم و اثربخشی در نهضت عاشورا 
خدمات  وی  داد.  انجام  گوناگون  ابعاد  در 
ارزنده کادر درمانی و پرستاری در رسیدگی 
قابل تحسین  را  و آسیب دیدگان  بیماران  به 
و  درمانی  کادر  فعالیت  کرد:  بیان  و  دانست 
پرستاری با هیچ چیز مادی قابل قیاس نیست 
چراکه خالصانه در این عرصه فعالیت کردند 
و عده ای از آنان به فیض عظیم شهادت نائل 

آمدند.
را  پرستاری  و  درمانی  کادر  بوشهر  استاندار 
افزود:  و  دانست  کرونا  با  مقابله  مقدم  خط 
پرستاران در شرایط کرونایی مانند رزمندگان 
۸ سال دفاع مقدس بسیار خوش درخشیدند 
است. اولویت  در  آنان  به  ویژه  توجه  که 

با بیان اینکه رزمندگان تنها با  محمدی زاده 
و هیچ  اعزام شدند  به جبهه ها  نیت خدمت 
نشان  خاطر  نداشتند  دنیا  به  داشتی  چشم 
کرد: مدافعان سالمت هم با این نیت در عرصه 
مقابله با کرونا و خدمات رسانی فعالیت کردند 
که تالش آنان در همه ابعاد درخور تحسین 
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  است.به 
مطالبات  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی  بوشهر، 
از  کرونا  ملی  ستاد  در  هفته  هر  پرستاران 
سوی  رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان 

پیگیری می شود تصریح کرد: تالش می شود 
مطالبات  دولتی  مازاد  اموال  فروش  محل  از 

پرستاران و پاداش پایان خدمات آنان تأمین 
و پرداخت شود.

استاندار بوشهر اعالم کرد:

پرداخت مطالبات پرستاران از محل فروش اموال مازاد دولتی

پایان فاز اول مرمت عمارت ملک 
در بوشهر

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
تا  ملک  اول مرمت عمارت  فاز  اتمام  از  بوشهر  استان 

هشت ماه آینده خبر داد.
محمدحسین ارسطوزاده  اظهار کرد: عمارت ملک در 
از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  طریق  از   ۹۸ مردادماه 
اماکن تاریخی و فرهنگی، توسعه صنایع دستی و فرش 
دستباف به بخش خصوصی واگذار شد که با توجه به 
پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی، فاز اول مرمت 
که مربوط به طبق اول بنا است تا هشت ماه آینده به 

پایان می رسد.
مساحت  به  زمینی  در  عمارت  این  کرد:  اضافه  وی 
۲۴۵۰۰ متر با مساحت اعیان ۹۷۰۰ متر ساخته شده 
که هزینه برآورد شده برای احیا و بهره برداری از فاز اول 

این بنای تاریخی بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال خواهد بود.

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
حوزه مدیریت پسماند تبریز اعالم آمادگی 

کنند
از  تبریز  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
حوزه  در  که  آپ هایی  استارت  و  بنیان  دانش  شرکت های 

مدیریت پسماند طرح و برنامه دارند، دعوت به همکاری کرد.
یونس فاتح با اعالم این خبر گفت: در جهت پیش برد اهداف 
سازمان مدیریت پسماند، کاهش آزمون و خطا و استفاده علمی 
از ظرفیت ها و یافته های شرکت های دانش بنیان از تمامی این 
شرکت ها که در حوزه مدیریت پسماند طرح دارند دعوت به 

همکاری می شود.
فاتح افزود: تمامی استارت آپ ها، ایده های تجاری سازی شده 
خود را به صورت مقدماتی ارائه کنند تا ضمن بررسی نحوه 

عملیاتی کردن نسبت به فراخوان سرمایه گذاری اقدام شود.
در  تبریز  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
پسماند  با  سنتی  برخورد  زمان  دیگر  کرد:  خاطرنشان  آخر 
با تالش  امیدواریم  یابد که  باید خاتمه  این رویکرد  نیست و 
و استفاده از ظرفیت های شرکت های مذکور تحولی عظیم در 

این حوزه رخ دهد.
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سیروان - ایالم ۷ کیلومتر نزدیک تر 

می شود
امسال  پایان  تا  گفت:  ایالم  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 

پروژه راه سازی چشمه چاهی- سفیدخانی افتتاح خواهد شد.
»چشمه چاهی  پروژه  طول   کرد:  اظهار  بهادری«   »عبداهلل 
 ۳ گذشته  روزهای  ظرف  که  است  سفیدخانی،۷کیلومتر   -
کیلومتر این طرح از سمت شهرستان سیروان تکمیل و آسفالت 
شد و۴ کیلومتر باقیمانده نیز با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه احداث این پروژه ۷ کیلومتری، ضمن حذف 
نقاط پرحادثه، بیش از ۸کیلومتر مرکز استان را به شهرستان 
سیروان نزدیک می کند، گفت:  تا پایان سال شاهد بهره برداری 

از این پروژه خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم تصریح کرد: برای اتصال 
تقاطع  کرمانشاه  حمیل-  ایالم-  اصلی  محور  به  طرح  این 
که  است  مطالعه  حال  در  که  شده  بینی  پیش  غیرهمسطح 
آغاز  نیز  اجرایی آن  تقاطع عملیات  این  با مطالعه و طراحی 

خواهد شد.
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سرمربی برزیلی آب های 
آرام: بعد از بازی های 
آسیایی از ایران می روم

 سرمربی برزیلی تیم ملی آب های آرام گفت: ایمان 
دارم که قایقرانان در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
چین به مدال می رسند و پس از به موفقیت رساندن 

ملی پوشان از ایران می روم.
»پدرو سنا«   در حاشیه تمرینات تیم  ملی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم به ایران آمدم و 
امیدوارم که نتایج خوبی برای ایران بدست آورم. چند 
روز است در این کشور تمرینات را رصد می کنم. بعد 
از مدتی روی اصالح تکنیک قایقرانان کار می کنیم. 
بزنیم.  پارو  قایقرانان در آب  با  امروز فرصت داشتم 
وضعیت خوبی را در این فرصت کوتاه از آنها شاهد 

بودم.
وی افزود: قایقرانان ایرانی در مورد مسایل تکنیکی 
باهوش هستند و این مساله مهمی است که وقتی 
سخت کار می کنیم و در حال اصالح تکنیک هستیم، 
ورزشکاران باهوش باشند و توصیه ها را به خوبی یاد 

بگیرند.
زمان  مورد  در  آرام  آب های  ملی  تیم  سرمربی 
در  مدال  کسب  شانس  همچنین  و  قراردادش 
بازی های آسیایی گفت: بعد از بازی های آسیایی از 
اینکه زمان کم است، وقت  به خاطر  ایران می روم. 
نداریم متوقف شویم و در آب مسائل تکنیکی را به 
قایقرانان می آموزم. خیلی از وقت ها سخت کار کردم 
و نتیجه گرفتم و باور دارم کار زیاد باعث موفقیت 
می شود. برای ورزشکاران هم امکان دارد وقتی تالش 
که  دارم  ایمان  ورزشکاران  به  بگیرند.  نتیجه  کنند 

توانایی برای تغییر دارند.
به مدال  وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران می توانند 
بازی های آسیایی برسند و باید هر روز به کسب مدال 

فکر کنند و آن را در قلب خود داشته باشند.
اردوی  برگزاری  برای  درخواست  خصوص  در  پدرو 
رییس  گفت:  مسابقات  در  حضور  و  مرزی  برون 
فدراسیون همیشه حمایتم کرده و این مهم است که 
بچه ها باور کنند که می توانند آن را انجام دهند. چون 
زمان کوتاه است و وقتی در مسابقات مختلف شرکت 
کنیم می توانیم به مدال و مسابقات بعدی هم برسیم.

سجادی:برنامه های متنوعی برای گردشگران 

جام جهانی در کیش درنظر گرفته ایم

خبر

کی روش خطاب به فیفا و 
کاف: از درک بدیهیات فوتبال 

عاجزید
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 سرمربی تیم ملی فوتبال مصر با ابراز تعجب از برگزاری 
جام جهانی  مقدماتی  و  جهان  باشگاه های  جام  همزمان 
۲۰۲۲ قطر گفت: فیفا و کاف از درک بدیهیات عاجزند 

زیرا بازیکنان ملی، همان بازیکنان باشگاهی هستند.
تیم ملی فوتبال مصر که با هدایت »کارلوس کی روش« 
در  باید  است  کرده  پیدا  ملت های عرب حضور  در جام 
مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات به مصاف تیم ملی 
فوتبال اردن برود. کی روش پیش از آغاز این مسابقه، از 
برنامه ریزی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی 
)کاف( برای برگزاری همزمان ۲ تورنمنت شگفت زده شد.

ایران به خاطر   حیرت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
در  قطر   ۲۰۲۲ جام جهانی  مقدماتی  مرحله  همزمانی 

آفریقا با رقابت های فوتبال جام باشگاه های جهان بود. 
تیم االهلی مصر به عنوان قهرمان آفریقا باید در مسابقات 
جام باشگاه های جهان حضور داشته باشد. چند بازیکن 
اصلی تیم ملی فوتبال مصر نیز در تیم االهلی این کشور 
عضویت دارند. عضویت این بازیکنان در تیم االهلی موجب 
شده تا آنان سرمربی تیم ملی فوتبال مصر برای استفاده از 
این بازیکنان با باشگاه وارد چالش شود. کی روش با ابراز 
آفریقای  برنامه ریزی فیفا و فدراسیون فوتبال  از  تعجب 
جنوبی )کاف( گفت: فیفا و کاف به نظرم نمی توانند امری 
ساده را بفهمند. بازیکنان ملی همان بازیکنان باشگاهی 

هستند!
را هم گفت:  این  ایران  فوتبال  تیم ملی  اسبق  سرمربی 
انسان از زمان تولد آرزوی پرواز کردن دارد. االن ما در 
بازیکن  باید یک  و  داریم  آرزوی جدید  فوتبال هم یک 
همزمان در دو بازی حضور پیدا کند اما بازیکنان ما بال 

ندارند که پرواز کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال مصر این را هم گفت: بازیکنان 
تیم ملی مصر و باشگاه االهلی باید یک پا و یک دستش را 
در جام باشگاه ها و پا و دست دیگرش را در مقدماتی جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره آفریقا بگذارند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: جام جهانی 
بلکه  ورزشی،  رویداد  یک  فقط  نه  قطر   ۲۰۲۲
یک اتفاق بزرگ اقتصادی است و کشور ما باید 
حداکثر بهره را از این رویداد بزرگ ورزشی ببرد.

تفاهم نامه  امضای  از  پس  محمد«   »سعید   
جوانان  و  ورزش  وزارت  بین  مشترک  همکاری 
و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق  عالی  شورای  و 
ویژه اقتصادی اظهار داشت: به مناطق آزاد فقط 
نمی کنیم،  نگاه  اقتصادی  مبحث  یک  عنوان  به 
و  اجتماعی  فرهنگی،  مسائل  خصوص  در  بلکه 
باشیم.  گردشگری قصد داریم پیشتاز و سرآمد 
وزارت  مسووالن  با  جلساتی  راستا  همین  در 
ورزش و جوانان داشتیم. ظرفیت های خوبی در 
۹ منطقه آزاد در کشور داریم. با توجه به ظرفیت 
باالی مناطق آزاد در استان های مرزی و ارتباطی 
که با سایر کشورهای همسایه دارند قصد داریم 
اقتصادی ،  دیلپماسی  بخش های  از  یکی  در 
اساس  این  بر  دهیم.  قرار  را  ورزش  دیپلماسی 
بخش های  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  ورود  از 
مختلف در مناطق آزاد استقبال می کنیم. چرا که 
پلی برای ارتباط بیشتر با ورزش و جامعه جوانان 
است. از امکانات و ملزوماتی که در مناطق آزاد 
داریم باید حداکثر استفاده را ببریم تا بتوانیم از 

اعتالی ورزش حمایت کنیم.
ورود  از  قبل  دلیل  همین  به  داشت:  اظهار  وی 
به این جلسه، هماهنگی  الزم را با »سید حمید 
البته  داشتیم.  جوانان  و  ورزش  وزیر  سجادی« 
بلکه  فوتبال  حوزه  در  فقط  نه  را  همکاری  این 
آمادگی  و  داشت  رشته ها هم خواهیم  سایر  در 
داریم از سایر تیم های ورزشی و ورزشکاران نیز 
حمایت کنیم. چند وقت گذشته حمایت هایی را 
از تیم ملی فوتبال زنان و سایر رشته های ورزشی 
وزارت  راهبرد  براساس  شد  مقرر  دادیم،  انجام 
فدراسیون های  با  را  جلساتی  جوانان،  و  ورزش 
مختلف داشته باشیم و بدانیم که چه کمک هایی 

می توانیم در این زمینه داشته باشیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص جام 
موضوع  با  ارتباط  در  گفت:  قطر  جهانی ۲۰۲۲ 
که  همانطور  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  خاص 
فدراسیون  رییس  خادم«  عزیزی  »شهاب الدین 
این  پیش  سال  چهار  از  که  داشت  جا  گفت، 
موضوعات پیگیری می شد، اما امروز با یک تاخیر 
باید  باالجبار  و  فشرده  زمان  یک  در  و  طوالنی 
این مسائل را پیگیری کنیم، چرا که یک رویداد 
بسیار بزرگ در کنار ما اتفاق می افتد. برگزاری 
بلکه  ورزشی،  رویداد  یک  فقط  نه  جهانی  جام 
یک اتفاق بزرگ اقتصادی است و کشور ما باید 
حداکثر بهره را از این رویداد بزرگ ببرد. سعی 
ارتباط نزدیک و همکاری مشترکی  با  می کنیم 
که با فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان 
داریم جبران مافات کنیم و این زمان سوزی که 
را  هماهنگی ها   و  کنیم  جبران  را  افتاده  اتفاق 
نامه ای  تفاهم  براساس  به روز بیشتر کنیم.  روز 
که  امضا می شود، امکاناتی که در جزایر قشم و 
کیش داریم را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار 

مشترک  همکاری  یک  در  همچنین  می دهیم. 
احداث زمین های جدیدی را برای تیم ملی مد 
و  هتل  همچون  نیاز  مورد  فضاهای  داریم.  نظر 
حمایت های  تردد،  امکانات  موضوعات،  سایر 
برای  گردشگری  امکانات  هوایی،  نقل  و  حمل 

دوره اقامت در جزایر مهیا می کنیم.
و  افراد  سایر  در خصوص  یادآور شد:  »محمد« 
هواداران تیم های مختلفی که عالقمند هستند 
در جام جهانی حضور پیدا کنند فضایی را ایجاد 
خواهیم کرد و به طور حتم هزینه اسکان و اقامت 
بسیار کمتر از کشور میزبان )قطر( خواهد بود و 
آنها را در اختیار گردشگران قرار می دهیم. امیدوار 
هستیم تیم ملی صعودش کامل شود و در جام 
جهانی هم خوش بدرخشد و دل میلیون ها ایرانی 
را شاد کند. در کنار آن نیز بهره اقتصادی خوبی 
را در این ایام برای کشور عزیزمان داشته باشیم. 
مجموعه  مشترک  همکاری  سایه  در  امر  این 
عالی  دبیرخانه شورای  و جوانان،  ورزش  وزارت 

مناطق آزاد و فدراسیون فوتبال است.

 محمد: باید حداکثر بهره را از 
جام جهانی ۲۰۲۲ ببریم

برنامه های  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
متنوعی از سوی منطقه آزاد کیش برای تیم 
واسطه  به  است  قرار  که  گردشگرانی  و  ملی 
سفر  جزیره  این  به  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 

کنند، فراهم شده است.
تفاهم نامه  جوانان  و  ورزش  وزیر  حضور  با 
همکاری مشترک بین وزارت ورزش و جوانان 
امروز  تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  و 

)شنبه( به امضا رسید.
امضای  مراسم  در  سجادی«  »سیدحمید 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت ورزش 
و جوانان و شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
این  داشت:  اظهار  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
نشست نقطه عطفی در ورزش کشور خواهد 
زمینه ساز  که  دست اندرکاران  همه  از  و  بود 

برای این تفاهم نامه شدند تشکر می کنم.
از اواخر سال  وی افزود: بحث تقویت فوتبال 
۹۹ استارت خورد و بنا به دالیلی یک مقدار 
روند آن کند شد. از زمانی که افتخار حضور 
در وزارت ورزش و جوانان را پیدا کردم سعی 
بتوانیم  و  کنیم  سریعتر  را  روند  این  کردیم 
را  نامه  تفاهم  این  ایجاد  و  همکاری  زمینه 

ایجاد کنیم.
کرد:  خاطرنشان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
شد  ایجاد  تفاهم نامه  این  زمینه  خوشبختانه 
در  زمین چمن طبیعی  یک  که  است  قرار  و 
ایجاد شود.   در کیش  تفاهم نامه  این  راستای 
از سوی مناطق آزاد قرار  برنامه های متنوعی 
قرار  که  گردشگرانی  و  ملی  تیم  برای  است 
جزیره  این  به  جهانی  جام  واسطه  به  است 

بیایند فراهم خواهد شد.
به دیگر  این شرایط  امیدواریم که  وی  گفت: 
قرار  کند.  پیدا  گسترش  کشور  آزاد  مناطق 
نقاط  عنوان  به  کیش  جزیره  امکانات  است 

قرار  اختیار  در  ایران  ورزش  و  فوتبال  قوت 
پیشبرد  جهت  در  امکانات  این  از  و  بگیرد 
اهداف حوزه ورزش و جوانان کشور استفاده 

کنیم.
ما  برنامه های  و  اهداف  سجادی تصریح کرد: 
بخش  چون  نمی شود،  ختم  ورزش  به  فقط 
عظیمی از حوزه کاری مربوط به حوزه جوانان 
می شود. بعد از تفویض اختیار که به مناطق 
آزاد انجام شد، قرار است که دفتر فدراسیون 
و  احداث شود  آزاد کیش  مناطق  در  فوتبال 
این آمادگی  از سوی مناطق آزاد وجود دارد 

که دیگر فدراسیون ها و باشگاه های بزرگ مثل 
استقالل و پرسپولیس بتوانند این دفاتر را در 

جزیره کیش احداث کنند.
»سعید  دکتر  حمایتی  نگاه  از  گفت:  وی 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  محمد« 
به خاطر همکاری  قدردانی می کنیم  تجاری، 
رشته های  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  با  که 
برای  مختلف دارند. موضوع تحول میزبانی ها 
از مباحث مطرح  بین المللی یکی  رویدادهای 
که  آنجا  از  بود.  محمد«  »سعید  با  ما  شده 
ظرفیت های  و  متفاوت  شرایط  آزاد  مناطق 

این  از  کدام  هر  از  می توان  و  دارند  مختلفی 
رویداد  یک  از  میزبانی   برای  آزاد  مناطق 

بین المللی بهره گرفت.
در  کرد:  خاطرنشان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مناطق آزاد می توان سنگین ترین  رویدادها را 
برگزار کرد چون خیابان ها و فضاهای مناسبی 
دارند. درخواست کردیم  تا آماده شدن زمین 
جدید جزیره کیش، زمین های شماره یک و 
۲ این جزیره بهسازی شود که در اختیار تیم 
جام  در  حضور  برای  تیم  و  بگیرد  قرار  ملی 

جهانی آماده شود.

فدراسیون  جوانان  کمیته  رییس 
هستیم  شرایطی  در  گفت:  فوتبال 
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  که 
اولین فرصت و با کمترین هزینه به 
جام جهانی صعود می کند و به نظرم 
تیم  از  پشتیبانی  و  حمایت  زمان 
یک  دهیم  اجازه  نباید  است.  ملی 
سری از افراد ضد منافع ملی فوتبال 
کار کنند و خلق مردم را تنگ کنند.

آخرین  درباره  ماجدی  میرشاد   

وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم 
تیم  عنوان  به  خود  گروه  در  ملی 
صدرنشین قرار دارد، باز هم انتقاد 
که  همانطور  است.  تیم  این  روی 
با  همه می دانیم فدراسیون فوتبال 
شناخت  که  مربی  یک  از  استفاده 
داشت،  ایران  فوتبال  از  کافی 
قراردادی بست که با بهترین نتایج 
مسلم  آنچه  است.  بوده  همراه  هم 

است فدراسیون فوتبال سعی نکرده 
با یک مربی قرارداد ببندد که غیر از 
به جام جهانی می برد،  را  ما  اینکه 
یک  آن  بر  عالوه  و  کالن  پول 
درصدی از پاداش جام جهانی بگیرد. 
در واقع سعی کردیم در بحث کادر 
فنی با یک قرارداد منطقی مدیریت 
هزینه کنیم و نتایج بسیار مطلوبی 

را بدست آوریم.
به  اشاره  با  جوانان  کمیته  رییس 
جام  به  فوتبال  ملی  تیم  صعود 
برابر  بازی  در  گفت:  قطر  جهانی 
عراق که هفت بهمن ماه در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شود با شکست این 
به  تیم می توانیم سریعترین صعود 
که  بیاوریم  بدست  را  جهانی  جام 
مطمئنا این صعود با یاری خداوند 
درایت  و  مسوولین  حمایت  بزرگ، 
کادر فنی و بازیکنان است. ان شاء 
اهلل با حضورمان در جام مبلغ بسیار 
خوبی به فوتبال ایران تزریق خواهد 
محور  توسعه  نگاه  فدراسیون  شد. 
ابتدای  از  این موضوع  برای  و  دارد 
شده  گذاری  هدف  فدراسیون 
است. همچنین در سطوح مختلف 
رده های تیم های ملی اعم از فوتبال، 

فوتسال و فوتبال ساحلی در بخش 
مردان و زنان این نگاه توسعه محور 
با  کارها  این  تمام  و  دارد  وجود 
فدراسیون  رییس  مستقیم  نظارت 

در حال پیگیری است.
فدراسیون  رییسه  هیات  عضو 
بین  که  قراردادی  خصوص  در 
قطر  و  ایران  فوتبال  فدراسیون 
این  گفت:  است،  گرفته  صورت 
قرارداد بسیار خوب و حتی بنظرم 
باالتر از مطلوب با کشور قطر امضا 
شد و در آینده ای نزدیک به گوش 
فوتبال خواهد  اهالی  همه دوستان 
مهم  پیام   ۲ تفاهم نامه  این  رسید. 
دارد. یکی اینکه فدراسیون فوتبال 
امکانات  تمام  از  بدون هزینه  ایران 
و  اردو  برگزاری  خصوص  در  قطر 
تمام  در  دوستانه  بازیهای  انجام 
می تواند  ملی  های  تیم  رده های 
بحث  در  همچنین  کند.  استفاده 
مسائل  و  داوران  مربیان،  آموزش 
همینطور  و  طرفین  پزشکی 
آکادمی  از  شعبه  یک  تاسیس 
اسپایر )Aspire( از مفاد مهم این 
اهمیت  حائز  که  است  توافق نامه 

است.

ماجدی: نباید اجازه دهیم برخی ضد منافع 
ملی فوتبال کار کنند

پیامی  در  بارسلونا  باشگاه  رئیس   
همه  گفت:  هواداران  به  خطاب 
انتقاالت  و  نقل  در  تیم  می دانیم 
و  دارد  تقویت  به  نیاز  زمستانی 
متحد  باید  دشوار  شرایط  این  در 
باشیم.  »خوان الپورتا« در پیامی 
هواداران  به  خطاب  ویدئویی 
بسیار  شما  مانند  گفت:  بارسلونا، 
حذف  قهرمانان  لیگ  از  ناراحتم 
شدیم. همه می دانیم که تیم نیاز 

به تقویت دارد.
دارای  بازیکنان  فعلی  قراردادهای 

که  است  باالیی  ارقام  چنان 
حقوق  پرداخت  برای  را  ما  دست 
در  می بندد.  جدید  بازیکنان  به 
برای  جدید  فرمولی  جستجوی 
و  نقل  پنجره  در  تیم  تقویت 
انتقاالت زمستانی هستیم و تا االن 
هم تمام تالش مان را انجام داده ایم 

و باز هم ادامه می دهیم.
رئیس بارسلونا عنوان کرد: از شما 
همگی  که  می خواهم  هواداران 
برای کمک به باشگاه و عبور از این 

مقطع، متحد باشیم.
تیم فوتبال بارسلونا با قبول شکست 
سه بر صفر مقابل بایرن مونیخ، پس 

از ۲ دهه موفق به حضور در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان اروپا نشد.

الپورتا خطاب به هواداران: بارسا نیاز به تقویت دارد؛  باید متحد باشیم
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هنری
گزارش

رئیس فرهنگستان هنر: فرش ایرانی 
نماد اقتصاد مقاومتی است

 رئیس فرهنگستان هنر با اشاره به درون زا بودن فرش ایرانی گفت: 
فرش ایرانی میراث ارزشمند هویت ما و نماد اقتصاد مقاومتی است.

به  هنر  سنت  فرش  همایش  افتتاحیه  آیین  در  نامورمطلق  بهمن 
آینه  فرش  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  هنر  فرهنگستان  همت 
زیباشناسی فرهنگی ایرانی و بوم خیاالت مردم ایران است، گفت: 
افراد  این بوم خیاالت گاهی توسط مردم معمولی و گاهی توسط 

حرفه ای بافته می شود.
فرش،  این همایش که  عنوان  به  اشاره  با  هنر  فرهنگستان  رئیس 
سنت و هنر نام گذاری شده گفت: سنت مفهوم تداوم و البته تغییر 
و  بفهمد  را  ایران  مردم  ذهنیت  بخواهد  کسی  دارد.  خود  در  را 
و  پیدا کند  آگاهی  به آن  از طریق همین فرش  بشناسد می تواند 

با این میراث ارزشمند که هویت ما را تشکیل می دهد آشنا شود.
نامور مطلق با تاکید بر اینکه فرش محصولی اقتصادی و صادراتی 
است گفت: فرش بهترین نماد اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، 
بیشتر  و  ایرانی نشات گرفته  از خیاالت  زیرا هم درون زاست هم 
را  کشور  برای  ارزآوری  می شود؛  تولید  کشور  در  اش  اولیه  مواد 
این  تولیدکننده  بوم می توانند  این مرز و  به همراه دارد و جوانان 

محصول باشند.
اقتصاد  ویژگی های  همه  فرش  افزود:  هنر  فرهنگستان  رئیس 
مقاومتی را دارد و جزء صنایع خالق محسوب می شود، توجه به این 

صنعت می تواند از مهاجرت بی رویه نیز جلوگیری کند.
می کنیم  وارد  ارز  آن  قبال  در  و  صادر  نفت  ما   داد:  ادامه  وی 
صادر  را  ایران  زیباشناسی  ایرانی  فرش  صادرات  با  که  حالی  در 
می کنیم. به عنوان مثال آلمان با تولید و صادرات خودرو بنز هنر 
و زیبایی شناسی خود را صادر می کند، ما هم می توانیم با صادرات 

فرش ایرانی به دنبال صادرات زیبایی شناسی برویم.
راه حل های بنیادی برای احیای فرش ایرانی

در  گذشته  از  بیش  هنر  فرهنگستان  اینکه  بیان  با  مطلق  نامور 
خدمت فرش و صنایع دستی کشور است، گفت: آمادگی داریم که 
برای سیاست گذاران این حوزه راه حل های بنیادی ارائه دهیم. هم 
اکنون وضعیت فرش ایران خوب نیست، اما نباید مایوس و ناامید 

بود، باید راه حل های بنیادی برای احیای فرش ایرانی پیدا کنیم.
رئیس فرهنگستان هنر گفت: باید به دنبال فعالیت های بنیادی رفع 
مسائل و مشکالت جدی برای بهتر شدن وضعیت فرش های ایرانی 
اما  بزنیم،  حرف  ایرانی  فرش  زیبایی شناسی  مورد  در  باید  باشیم. 
مسائل دیگر همچون رفع مشکالتی جدی از جمله موضوعات مهم 

برای احیای فرش ایرانی است.
و  باشیم  ایرانی  فرش  احیای  دنبال  به  باید  ما  گفت:  مطلق  نامور 
علم داری فرش دستباف جهان را در اختیار بگیریم. آن موقع کانون 
ایرانی خواهیم  البته همواره ِعرق به فرش  فرش جهان می شویم 
داشت تا تالش کنیم ضعف ها در صادرات و تجارت فرش ایرانی را 

رفع کنیم.
اصل خالقیت پایه و اساس  فرش ایرانی است

گفت:  هنر  سنت  فرش  همایش  علمی  دبیر  ژوله  تورج  همچنین 
بر  مبتنی  که  خود،  رسالت  راستای   در  ایران  هنر  فرهنگستان 
رویکرد های ساختاری و فکری در حوزه های مختلف هنری است 
از اواسط سال ۱۳۹۸ مصمم به برگزاری رویدادی هدفمند علمی 

هنری و البته اثرگذار برای فرش دستباف شد.
وی افزود: در این راستا پس از چند نشست و هم اندیشی با اعضای 
شورا توجه به ضرورت ها و نیازهای پیرامون فرش دستگاه کشور 
که تمام وجوه فرهنگی هنری اقتصادی و اجتماعی فرش را مورد 
توجه با پوشش قرار دهد و مهمتر از آن از تعلق فرش به فرهنگ 
عامه به عنوان مردمی ترین هنرمندی کشور، این عنوان برای این 

رویداد انتخاب شد.
صالحی گفت: بر هیچ یک از اعضای خانواده بزرگ فرش دستباف 
ایران پوشیده نیست که اصل خالقیت پایه و اساس این هنر ملی 
و تاریخی کشور و از ارکان مهم پیدایی حیات آن میان توده ها و 

طبقات مختلف مردم ایران بوده و خواهد بود.
هر  داده  نشان  تجربه  گفت:  هنر  فرش سنت  همایش  علمی  دبیر 
گاه و به هر دلیل این وجه مهم و غالب در پیدایی و هویدایی این 
هنر کمرنگ یا نسبت به آن بی مهری شده، تزلزل و سقوط در ابعاد 
مختلف آن به ویژه اقتصاد و بازرگانی، آغاز و مشکالت متعدد پیش 

روی خانواده بزرگ فرش دستباف کشور قرار گرفته است.
ژوله گفت: اقبال جهانی فرش دستباف ایران میان اقوام و ملت های 
است.  بوده  آن  نهان  و  پیدا  هنری  های  گرو خالقیت  در  مختلف 
بر  ناگاه  به  و  بزرگ  سنگی  شهاب  همچون  ایران  دستباف  فرش 
اجتماعی  پدیده  عنوان  به  بلکه  نکرده  از جهان سقوط  این بخش 
های  روزمره  و  زندگی  در  چنان  نیازها  و  ضرورت ها  بر  مبتنی  و 
خالق آنان نفوذ یافته که جز واژه سنت و ابعاد مختلف مفهومی آن 
ایران به عنوان  اثرگذار و جاودان برای فرش  نمی توان هیچ عامل 
پدیده غالب در میان الیه های مختلف طبقات اجتماعی ایران زمین 

برای آن برگزید.
 همایش فرش، سنت، هنر امروز با سخنرانی اساتیدی چون محمد 
علی رجبی رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی، سید رضی 
میری پژوهشگر طراح و کارگردان هنر فرش آغاز شد. همچنین از 
برگزیدگان بخش مقاالت تقدیر و نمایشگاه گره بافته های تاریخی 

همزمان با آن در فرهنگستان هنر افتتاح شد.

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
در  رومانی  کشور  سفیر  با  دیدار 
روابط  گسترش  بر  تاکید  با  تهران 
همه جانبه میان ۲ کشور، گفت: در 
ویژه ای  نگاه  خود،  خارجی  سیاست 
فرهنگی  فعالیت های  تعمیق  به 

داریم.
ارشاد  از وزارت فرهنگ و  نقل   به  
اسالمی، محمدمهدی اسماعیلی روز 
کارمن  لیرال  با  دیدار  در  سه شنبه 
ابراز  وزارتخانه،  این  محل  در  گرکو 
سفیر  حضور  با  که  کرد  امیدواری 
 ۲ روابط  تهران،  در  رومانی  جدید 
کشور در حوزه های فرهنگی و هنری 

بیش از پیش گسترش یابد.
جدید  دولت  داشت:  اظهار  وی 
را  خود  آغازین  ماه های  که  ایران 
به  توجه  کنار  در  می کند  سپری 
ویژه ای  توجه  اقتصادی،  اولویت های 
جمهوری  دارد.  فرهنگ  حوزه  به 
مولفه های  بر  عالوه  ایران  اسالمی 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی که دارد، 
هزار  با سابقه چند  و  کشوری کهن 
به  و  است  تمدنی  و  فرهنگی  ساله 
دلیل دارا بودن ظرفیت های بزرگ 
تعمیق  به  ای  ویژه  نگاه  فرهنگی، 
در  فرهنگی  های  فعالیت  و  روابط 

سیاست خارجی خود دارد.
پیشینه  به  اشاره  با  فرهنگ  وزیر 
روابط ایران و رومانی، تاکید کرد: ۲ 
آغاز  سالگِی   ۱۲۰ آستانه  در  کشور 
امر  این  و  هستند  مشترک  روابط 

همه  در  را  روابط  گسترش  زمینه 
حوزه ها واجد اهمیت می کند.

رومانی  دولت  داد:  ادامه  اسماعیلی 
دانیم  می  خود  همکار  و  دوست  را 
روابط  کنار  در  داریم  انتظار  و 
مشترک  روابط  بتوانیم  اقتصادی، 
فرهنگی مناسبی را با یکدیگر داشته 
باشیم. به گفته اسماعیلی، ۲ کشور 
سال  در  فرهنگی  نامه  تفاهم  دارای 
این  است  الزم  و  هستند   ۱۳۹۳
بستری  تا  شود  تمدید  نامه  تفاهم 
برای گسترش روابط فرهنگی  دیگر 

۲ کشور باشد.
در  کشور   ۲ مشترک  روابط  بر  وی 
زمینه های مختلف فرهنگی و هنری 

فیلم،  هفته های  برگزاری  جمله  از 
و  فرهنگ  اصحاب  اعزام  و  تبادل 
هنر، برگزاری هفته های فرهنگی و... 

تاکید کرد.
۱۲۰ سالگی روابط ایران و رومانی

گرکو،  کارمن  لیرال  دیدار،  این  در 
ابراز  با  تهران  در  رومانی  سفیر 
ابراز  تهران،  در  حضور  از  خرسندی 
امیدواری کرد که این دیدار زمینه ای 
بین  فرهنگی  روابط  گسترش  برای 

ایران و رومانی شود.
وی با اشاره به سالروز ۱۲۰ سالگی 
)تیرماه  رومانی  و  ایران  روابط 
کرد:  خاطرنشان   ،)۱۴۰۱ سال 
مغتنمی  فرصت  مناسبت،  این 

کشور   ۲ روابط  گسترش  برای 
جمله  از  مختلف  زمینه های  در 

بخش های فرهنگی و هنری است.
داد:  ادامه  تهران  در  رومانی  سفیر 
در  طوالنی  سابقه  رومانی  و  ایران 
امیدوارم در  و  روابط مشترک دارند 
مدت حضورم در تهران این همکاری 

ها و روابط توسعه یابد.
نامه مشترک  به تفاهم  با اشاره  وی 
توجه  با  کرد:  بیان  کشور،   ۲ بین 
جدید  دولت  آمدن  کار  روی  به 
جمهوری  دولت  همچنین  رومانی 
اسالمی ایران، زمینه های تمدید این 
را  مشترک  همکاری های  تفاهم نامه 

فراهم می کنیم.

وزیر فرهنگ در دیدار با سفیر رومانی در تهران:

نگاه ویژه ای به تعمیق فعالیت های فرهنگی در 
سیاست خارجی داریم

ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس   
عمومی،  دیپلماسی  نشست  در  اسالمی 
فرهنگی و ورزشی در وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: گسترش روابط با کشورهای 
همسایه از اولویت های ما در امور فرهنگی 

بین المللی است.
به  نقل  از روابط عمومی سازمان فرهنگ 
دیپلماسی  نشست  اسالمی،  ارتباطات  و 
حضور  با  ورزشی  و  فرهنگی  عمومی، 
و  فرهنگ  سازمان  رئیس  سخنرانی  و 
ارتباطات اسالمی، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، وزیر ورزش 
سرکنسوالن  و  سفیران  از  جمعی  و 
کشورهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
خارجه  امور  وزارت  محل  در  همسایه 

برگزار شد.
سخنانی،  در  ایمانی پور  حجت االسالم 
و  فرهنگ  سازمان  اینکه  یادآوری  با 
 ۸۰ از  بیش  دارای  اسالمی  ارتباطات 
نمایندگی فرهنگی در ۶۰ کشور جهان 
است، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات 
دیپلماسی  مرکز  عنوان  به  اسالمی 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
یکپارچه سازی فعالیت های فرهنگی در 
تصویری  تا  تأسیس شد  از کشور  خارج 
روشن از فرهنگ و تمدن ایرانیـ  اسالمی 

را به جهانیان عرضه کند.

 ۹ در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نمایندگی   ۱۷ همسایه  کشورهای 
یک  توانستیم  هرچند  داریم.  فرهنگی 
این  با  نزدیکی  و  خوب  بسیار  روابط 
کشورها ایجاد کنیم ولی وضع موجود را 

مطلوب نمی دانیم.
از  یکی  ایمانی پور  حجت االسالم 
سیاست های دوره دهم مدیریت سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی را که مطالبه 
رئیس  رهبری،  معظم  مقام  مشترک 
وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  جمهور، 
ارشاد نیز است، تحول در امور فرهنگی 

بین المللی خواند.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
دوره  در  امیدوارم  کرد:  تأکید  اسالمی 
دهم ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، شاهد شکل گیری نسل جدید 
سازمان و نمایندگی های فرهنگی باشیم. 
تالش خواهیم کرد در سه حوزه سازمانی، 

ملی و فراملی، تحول را عملیاتی کنیم.
در سطح سازمانی به دنبال این هستیم 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  تا 
فعالیت های  مشترک  قرارگاه  عنوان  به 
کنیم  معرفی  کشور  بین المللی  فرهنگی 
موجود  ظرفیت های  ملی،  سطح  در  و 
در کشورها را برای پشتیبانی دیپلماسی 
بسیج  ایران  فرهنگی  روابط  و  فرهنگی 

خواهیم کرد.
حجت االسالم ایمانی پور افزود: در سطح 
فراملی هم بدنبال توسعه اثربخشی بجای 
ارتباط  ایجاد  بود.  خواهیم  کمی  نگاه 
داخل  های  ظرفیت  بین  تر  گسترده 
جبهه  سازی  توانمند  و  کشور  خارج  و 
های  برنامه  از جمله  را  انقالب  فرهنگی 
پیشرو خواهد بود .با توجه به اینکه امروز 
ایران هراسی از مهمترین چالش های ما 
آن  دنبال  به  است  همسایگان  حوزه  در 
هستیم تا تمام ظرفیت ها را برای اقناع 
بکار  همسایه  کشورهای  عمومی  افکار 

بگیریم.
فرهنگی  مشترک  کمیته های  تشکیل 

ایران و کشورهای همسایه
کمیته های  سازی  فعال  و  تشکیل  وی 
همسایه  کشورهای  و  ایران  مشترک 
بصورت مستقل یا در قالب کمیسیون های 
سیاسی اقتصادی، توسعه خواهر خواندگی 
شهرهای  و  ایران  مرزی  شهرهای  بین 
بازارچه های  ایجاد  به  کمک  همسایه، 
فرهنگی و کنسرسیوم های صنایع خالق 
بین ایران و کشورهای همسایه و توسعه 
اقتصاد فرهنگ را از مهمترین برنامه های 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برای 
گسترش همکاری های مشترک فرهنگی 

ایران و کشورهای همسایه برشمرد.

ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
کردن  فعال  گفت:  همچنین،  اسالمی 
انجمن های صنفی و تخصصی فرهنگی، 
کشورهای  و  ایران  بین  ادبی  و  هنری 
ظرفیت  از  بهینه  استفاده  همسایه، 
مانند  منطقه ای  نهادهای   و  سازمان ها 
 ، شانگهای  یونسکو،  آیسیسکو،  اکو، 
ایجاد ظرفیت های جدید چند جانبه با 
همسایگان، گسترش روابط دانشگاهی و 
آموزشی با کشورهای همسایه، گسترش 
ایران  نخبگانی  و  فرهنگی  گفت وگوهای 
اقدامات  دیگر  از  همسایه  کشورهای  و 
مهم دوره دهم ریاست سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسالمی خواهد بود.
این  در  امروز  ما  آنچه  کرد:  تأکید  وی 
می کنیم،  پیگیری  جد  طور  به  سازمان 
بحث استفاده از تمام ظرفیت های دولتی 
و  توسعه همکاری ها  برای  دولتی  غیر  و 
همسایه  کشورهای  با  فرهنگی  روابط 
سیاست  کلی  طور  به  چراکه  است 
فرهنگی همسایگی در دستور کار ما قرار 

دارد.
سازمان  رئیس  نشست،  این  حاشیه  در 
سفیران  با  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
کشورهای همسایه در خصوص موضوعات 
مورد عالقه طرفین گفت وگو و تبادل نظر 

کردند.

گسترش روابط با کشورهای همسایه اولویت ما در 
امور فرهنگی است

گزارش

مدیر شبکه مستند: جایگاه اصلی 
مستند، تلویزیون است

محسن یزدی مدیر شبکه مستند با تاکید بر اهمیت نزدیکی مستند و 
تلویزیون است؛ هرچقدر مستند  تلویزیون گفت: جایگاه اصلی مستند، 
به تلویزیون نزدیک تر باشد بیشتر دیده شده و توفیق بیشتری از جهت 

دیده شدن پیدا می کند.
مستند  سینمای  گسترش  مرکز  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  از  نقل  به  
چارسو  سینمایی  پردیس  در  حضور  با  مستند  شبکه  مدیر  تجربی،  و 
بین المللی »سینماحقیقت«  پانزدهمین جشنواره  از خانه  بازدید  ضمن 
در صحبت هایی گفت: سینماحقیقت به جهت اعتبار بین مستندسازان 
با فاصله از جشنواره های دیگر قرار گرفته و اولین آنها به شمار می آید. 
گمان می کنم حتی جوایز این جشنواره از جشنواره فجر هم در حوزه 

مستند جذاب تر و معتبرتر باشد.
محسن یزدی در ادامه بیان کرد: از یک طرف هم )اهمیت( این جشنواره 
یکی  درجه  مستندسازهای  سال ها  این  در  ما  که  بوده  این  جهت  به 
داشتیم و مرتب در حال دیدن کارهای درجه یکی هستیم که همیشه 

هم پربار بوده است. سینماحقیقت جشنواره زنده و درجه یکی است.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره همکاری شبکه 
مستند با مرکز گسترش و به خصوص جشنواره سینماحقیقت توضیح 
داد: ما با مدیر سابق )مرکز گسترش( هم ارتباط خوبی داشتیم، با آقای 
حمیدی مقدم هم از وقتی )به مرکز گسترش( آمده اند، به جهت اینکه 
رابطه مان  دارند،  بیشتری  عنایت  تلویزیون  و  پخش  بحث  به  خودشان 
خیلی خوب است. یزدی در پایان گفت: جایگاه اصلی مستند، تلویزیون 
است، هرچقدر مستند به تلویزیون نزدیک تر باشد بیشتر دیده شده و 

توفیق بیشتری از جهت دیده شدن پیدا می کند.
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بازیگر فرانسوی سریال های ایرانی: 

صنعت سریال سازی ایران قوی است
 بازیگر فرانسوی سریال های ایرانی در ارزیابی خود از فضای این سریال ها، گفت: 
در ایران سریال های خوبی ساخته می شود که من با توجه به روحیاتم یکسری 

از آنها را دنبال می کنم.
و  فرانسوا حسین در گفت  به  )François oszvath( ملقب  اوزوات  فرانسوا 
ایرنا، با بیان اینکه هنرمندان زیادی هستند که باید  گو با خبرنگار سینمایی 
با داستان های خوب و کاراکترهای جدید دیده شوند، گفت: الزم است مسیر 
پیشرفت برای این هنرمندان باز تا در جهان مطرح شوند. من خیلی خوشحالم 
که شاهد پیشرفت کشوری هستم که در آن زندگی می کنم. وقتی در کشورم 
فرانسه جشنواره ایرانیان و رتبه و جایزه گرفتن فیلم هایی که در ایران ساخته 

شده را می بینم، لذت میبرم و برای مردم عزیز ایران زمین خوشحالم.
وی درباره تجربه کار در سریال های ایرانی و این که تاکنون موفق به ایفای نقش 
در چه سریال هایی شده است، اظهار داشت: تجربه کاری خود در تلویزیون ایران 
را با مسابقه دست پخت به عنوان سرداور شروع کردم و من قبل از اینکه یک 
بازیگر باشم یک سرآشپزم و ۳۰ سال عمر خود را در حرفه و صنعت رستوران 

و آشپزخانه گذرانده ام.
این بازیگر فرانسوی افزود: با معرفی یکی از دوستانم که در مسابقه دست پخت 
با  را  ایرانی  سریال های  در  نقش  ایفای  تجربه  اولین  داشتیم،  همکاری  هم  با 
به عنوان سرآشپز  ایران آغاز و  بنام  از کارگردان های  با مهران مدیری  افتخار 
در نقش کوتاهی در سریال دراکوال ایفای نقش کردم. پس از آن پیشنهادهای 
زیادی برای بازیگری داشتم که به خاطر مشغله کاری فرصت زیادی برای این 
کار نداشتم، ولی به پیشنهاد یکسری از دوستان کارگردان بزرگ ایران از جمله 
سیروس مقدم در سریال جزیره در نقش سرمایه گذار و شریک تجاری و جواد 
انگلیسی( پاسخ مثبت  افشار در سریال گاندو در نقش ژنرال سایمون )ژنرال 

داده و ایفای نقش کردم. 
داشتم،  دوست  را  آن  که  پیشنهادی  و  نقش  بهترین  افزود:  حسین  فرانسوا 
»گیلعاد« در سریال تلویزیونی سرجوخه به کارگردانی احمد معظمی و تهیه 

کنندگی ابوالفضل صفری بود.
وی گفت: بازیگری برای من شیرین و جذاب است و مهمتر از همه در کنار یک 
تیم حرفه ای کار کردن بسیار لذت بخش است چرا که من یک ارتشی بودم و 

نظم و سروقت بودن یکی از اولویت های کاری من در تمام کارهاست. 
بازیگر سریال سرجوخه درباره میزان آشنایی اش با فیلم های ایرانی خاطرنشان 
کرد: فیلم ایرانی نمی بینم، به جز فیلم هایی که خودم در آنها بازی داشتم. چون 
زبان فارسی را متوجه نمی شوم ولی فیلم های ایرانی که به زبان انگلیسی ترجمه 

شده باشند را گاه می بینم. 
از سوی دیگر رشته  ارتش فرانسه و  فرانسوا حسین که دانش آموخته کماندو 
آشپزی بین المللی است درباره چگونگی عالقمند شدنش به بازیگری می گوید: 
من در یک خانواده ارتشی بزرگ شدم و پدر و پدر بزرگ من هم ارتشی بودند. 
از آنجایی که من فرزند پسر بزرگ خانواده بودم دوست داشتم کار پدر را ادامه 
بدم و به همین دلیل سه انتخاب داشتم؛ تحصیل در ارتش فرانسه، تحصیل در 
رشته آشپزی و هتلداری و تئاتر که اولویت انتخابم تحصیل در ارتش فرانسه 
بود. وی به فعالیت ۹ ساله اش به عنوان کماندو در ارتش فرانسه، گفت: به خاطر 
این که بعد از مدتی این کار برای من تکراری شده بود دوست داشتم عالقه 
دیگرم را دنبال کنم. برای همین به عالقه دومم که آشپزی بود روی آوردم، 
با اساتید و  ادامه دادم و  در این زمینه فعالیتم رو شروع کردم، تحصیالتم را 

آشپزهای بنام فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و آلمان همکاری کردم.
فرانسوا حسین که ۳۲ سال است در حرفه آشپزی هم فعالیت دارد خاطرنشان 
و  دارم  به سینما  نیز عالقه شدیدی  زندگی شخصی  در  بر شغلم  کرد:  عالوه 
به  و گوش کردن  فیلم های خوب جهان  تماشای  زندگی  در  تفریحات من  از 
سینمای  بنام  شخصیت های  فیگورین  کردن  جمع  و  کتاب  مطالعه  موزیک، 

جهان است. 
حرفه آشپزی از من یک بازیگر ساخته است 

وی به تجربه بازیگری تئاتر در ۱۵ سالگی در یکی از شهرهای فرانسه اشاره 
دارد و گفت: حرفه آشپزی از من یک بازیگر ساخته است. همیشه به آشپزهای 
جوان و هنرجوهایم می گویم یک شف باید شیمیدان خوبی باشد تا بداند چه 
موادی را با هم مخلوط کند و بر عکس. باید نقاش خوبی باشد تا بشقاب های 
زیبا و چشم نوازی را طراحی کند. باید زیست شناس و خیاط خوبی باشد تا 

بداند چگونه برش های میوه و سبزیجات را به خوبی انجام دهد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی کالسه

 اجرائی 9700195
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان به پالک ثبتی شماره 1933 فرعی از 141 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 1905 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
به مساحت  تهران  بهارستان استان  ثبت ملک  3 واقع در 
متر   11 مساحت  به  پارکینگ  بانضمام  مربع  متر   86/33
مربع واقع در طبقه زیرزمین و انباری 2/35 متر مربع واقع 
در پشت بام با مالکیت خانم نعیمه بذرپیشه فرزند محمد 
تقی به شماره شناسنامه 15997 صادره از تهران و شماره 
ملی 0058812040 با جزء سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی 
دفتر  با شماره  ج سال 94  چاپی 794913 سری  بشماره 
گردیده  ثبت   139520301022011374 الکترونیک 
است.حدود اربعه طبق پرونده ثبتی می باشد . محدودیت 
دفتر امالک: رهنی شماره 62639 مورخ 1395/08/19 
دفترخانه شماره 18 شهرگلستان استان تهران که به نفع 
کارشناس  نظریه  طبق  و   . است  شده  ثبت  مسکن  بانک 
انتهای  صالحیه  گلستان  در  واقع  ملک  آدرس  دادگستری 
باتوجه  میباشد.  همکف  طبقه   132 پالک   20 نگارستان 
رسمی  کارشناس  نظریه  برابر  ملک  اجمالی  توصیف  به 

یک  همکف  طبقه  در  که  ساختمانی  فوق  ملک  دادگستری 
ساختمان هفت طبقه شامل زیرزمین با کاربری پارکینگ و 
شش طبقه مسکونی هر طبقه سه واحد مسکونی )جمعا 18 
واحد مسکونی( است دارای پایانکار بشماره 94003895 
بتونی  ساختمان  اسکلت  میباشد.   1394/08/18 مورخ 
کف   ، آجر  و  سنگ  از  ترکیبی  نما  بلوک  و  تیرچه  سقف  با 
سرامیک ، پنجره ها تک جداره فلزی ، دیوارها سفید کاری 
، سیستم گرمایش بخاری گازی ،سیستم سرمایش کولرآبی 
دارای انشعابات آب برق گاز کنتور برق و گاز مجزی است 
سعید  آقای  حاضر  درحال  دارد  آسانسور  دارد  پارکینگ 
با مبلغ 55 میلیون تومان پول  حسن پور بعنوان مستاجر 
پیش و 400 هزار تومان ماهیانه در آن سکنی دارد . قدمت 
بنا حدود 6 سال میتوان در نظر گرفت و ارزش ششدانگ 
عرصه و اعیان ملک فوق مبلغ 4/750/000/000 ریال 
ارزیابی  تومان(  میلیون  پنج  و  هفتاد  و  )چهارصد  معادل 
الی 12 روز یکشنبه  از ساعت 9  . پالک فوق  شده است 
بهارستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در   1400/10/12
واقع در گلستان خیابان دانش پ17 ط3 از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4/750/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
. الزم به ذکر است شرکت در مزایده بابت 10% سیستم 
بانک مرکزی جهت تایید وجوه واریزی 1 – پرداخت از طریق

 PCPOS   بصورت 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده 
2 – پرداخت از طریق سیستم بانکی 72 ساعت اداری قبل 
های  بدهی  چرداخت  وضمنا  بود  خواهد  مزایده  شروع  از 
مربوط به آب برق گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  های  بدهی 
باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  چنانچه  ضمنا  گردد  می  وصول 
همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  اعالم 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – مسلم چشمی

برگ سبز و برگ کمپانی  مینی بوس بنز مدل 54  ش پالک : 
21  ایران 395  ع 16   ش موتور : 3349111002105    
ش شاسی : 030368   بنام نوحعلی سلیمان زاده  تریان  

مفقود گردیده  و فاقد اعتبار است
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شهرستان  اسالمی  شورای  جلسه  چهارمین 
لطفی  هدایت  ریاست  به  بهارستان 
دفتر  محل  در  اعضا  همه  حضور  با  و 
شد. برگزار  شهرستان  اسالمی   شورای 

بهارستان  شهرستان  اسالمی  شورای  ریاست 
و  فناوری  و  پژوهش  هفته  تبریک  با 
از  رانندگان،  و  نقل  و  حمل  روز  همچنین 
مجموعه  در  زینتی  محمد  آقای  زحمات 
کرد. قدردانی  شهرستان  اسالمی   شورای 

شورای  به  توجه  لزوم  بر  لطفی  هدایت 
فرادستی  مرجع  عنوان  به  شهرستان  اسالمی 
های  کمیسیون  جلسات  منظم  برگزاری   و 
داخلی در راستای انجام تخصصی وظایف شورا 
کرد. تصریح  شهروندان  امور  به  رسیدگی   و 

سرکار  انتخاب  به  توجه  با  جلسه  ادامه  در 
نماینده  عنوان  به  ابراهیمی  رقیه  خانم 
اسالمی  شورای  در  گلستان  اسالمی  شورای 
اکثریت  کسب  و  نظر  تبادل  با  وی  شهرستان 
“برنامه،  کمیسیون  ریاست  عنوان  به  آرا 
عضو  و  روستایی”  و  شهری  عمران  و  بودجه 
و  اجتماعی”  و  فرهنگی  “حقوقی،  کمیسیون 
بهارستان  شهرستان  اسالمی  شورای  نماینده 
در کمیسیون تجدیدنظر کفالت نیروی انتظامی 
شهرستان بهارستان همچنین خزانه دار شورای 
شد.  معرفی  و  انتخاب  بهارستان   شهرستان 
در ادامه حسین عابدین زاده خواستار توجه بیشتر 
دعوت  و  شهرستان  اسالمی  شورای  جایگاه  به 
شهرستانی  و  استانی  مسئوولین  و  مقامات  از 
شد.  مردمی  مطالبات  به  رسیدگی  منظور   به 
این جلسه با اهدای احکام مسئولین کمیسیون 
ها توسط ریاست شورا و بررسی درخواست ها 
و نامه های دریافتی از شوراهای تابعه و دستور 

اقدام الزم به اتمام رسید.

چهارمین جلسه رسمی شورای اسالمی 

شهرستان بهارستان برگزار شد
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی طی حکمی، 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 

یادگار امام خمینی)ره( را منصوب کرد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 

یادگار امام خمینی)ره( منصوب شد
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
طهرانچی  محمدمهدی  دکتر  اسالمی، 
صدور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
به  را  راد  نریمانی  محمد  دکتر  حکمی، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست  سمت 
واحد یادگار امام خمینی)ره( منصوب کرد.
در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

محمد  دکتر  آقای  جناب  گرامی  برادر 
نریمانی راد

با اهدای سالم و تحیات
»ارتقای  کاری  بسته  تحقق  راستای  در 
تحصیلی«  دوره های  کارآمدی  و  کیفیت 
ویژه  به  مرتبط  اقدامات  و  راه کنش ها  و 
راه کنش »کیفیت بخشی و تقویت هم افزایی 
فنی،  آموزش های  زیست بوم  عوامل  میان 
حرفه ای و مهارتی« و اقدامات ذیل آن، از 
به منظور  تعالی دانشگاه و  سند تحول و 
پیگیری مأموریت دانشکده های مهارت و 
کارآفرینی و تشکیل واحد دانشگاهی نمونه 
مهارتی و کارآفرینی، بنا به پیشنهاد رئیس 
محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران 
و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی 
ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  »سرپرست  عنوان 
منصوب  خمینی)ره(«  امام  یادگار  واحد 
مدیریت آموزشکده های  می شوید. ضمناً 
و  مهارت  های  دانشکده  عنوان  به  سما 
کارآفرینی شهر تهران و آن واحد به شما 

واگذار می گردد.
از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از 
کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه 
تحقق  جهت  در  دانشگاه،  انسانی  های 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ 
و  انقالبی  دانشگاه، گسترش فضای  کیان 
ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای 
سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی 

اهتمام ورزید.
محمدمهدی طهرانچی

هیأت  عضو  راد  نریمانی  محمد  دکتر 
تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
رئیس  ازجمله  سوابقی  که  است  مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد هریس، رئیس 
ایلخچی،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
واحد  سما  معاون  تبریز،  واحد  اسالمی 
منابع  تامین  و  پشتیبانی  مدیرکل  تبریز، 
دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  و  پژوهشگاه 
و  برنامه ریزی  مدیرکل  اسالمی،  آزاد 
اعتبارات پژوهشی و... را در کارنامه اجرایی 

خود دارد.
طی  طهرانچی  دکتر  است  ذکر  به  الزم 
تالش  و  زحمات  از  جداگانه،  نامه ای 
رئیس  مغربی  قاضی  سعید  دکتر  های 
یادگار  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سابق 
مسئولیتش  دوران  در  )ره(  خمینی  امام 

قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
یادگار امام خمینی)ره( منصوب شد

خبرنوشتار

باید برای رفع تورم، فقر مطلق و بیکاری در 
کشور تدبیر شود

نوشتار

میان دورود  و  ساری  مردم  نماینده 
و  مطلق  فقر  تورم،  گفت:  مجلس  در 
بیکاری در کشور از مشکالت و چالش 
فکری  هنوز  آن  برای  که  است  هایی 
به  بیشتری  دقت  با  باید  لذا  نشده 
بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه شود و آن را 

قضاوت کرد.
علنی  جلسه  در  کارنامی  بابایی  علی 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
و  نام  دستور خود ضمن گرامیداشت 
گفت:  کشورمان،  عزیز  شهدای  یاد 
و  پاسخگو  جمهوری  رییس  با  امروز 
باید  هستیم؛  مواجه  مردم  با  تعاملی 
دلیل سعه صدر  به  رییس جمهور  از 
در مواجه با مشکالت مردم که حاصل 

گذشته  سال  چند  های  تدبیری  بی 
قدردانی کرد. تعامل وی با نمایندگان 

مجلس نیز قابل تامل است.
نماینده مردم ساری و میان دورود در 
مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از 
اقدامات مسئوالن دستگاه دیپلماسی 
و تیم مذاکره کنندگان ایرانی در وین، 
این عرصه  اظهار کرد: زحمت کشان 
به طور همزمان در دو جبهه به مقابله 
بدخواهان  و  جهانی  خواهان  زیاده  با 

داخلی می پردازند.
جهاد  وزیر  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی در خصوص زه کشی زمین 
های شالیزاری استان های شمالی به 
بازار و خرید  ویژه مازندران و تنظیم 

تضمیم مرکبات باغداران استانی های 
شمالی کشور قابل تقدیر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
افزود: همچنین از وزیر نیرو و رییس 
دلیل  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مستقل  اعتباری  ردیف  تخصیص 
ساری  شهری  فاضالب  سیستم  برای 
از  میان  این  در  کنم؛  می  قدردانی 
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اقدامات 
به  دادن  سرعت  و  پیگیری  راستای 
پروژه های راه های مواصالتی و اصلی 

ساری و مازندران تشکر می کنم.
بابایی کارنامی گفت: دیدگاه استاندار 
همه  توسعه  راستای  در  مازندران 
جانبه و فراگیر این منطقه قابل تقدیر 
تعاون  وزیر  اقدامات  همچنین  است؛ 
تشکل  با  تعامل  افزایش  برای  کار  و 
نیز خوب  کارفرمایی  و  کارگری  های 

ارزیابی می شود.
اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
الیحه بودجه سال آتی، تصریح کرد: 
خیلی  بودجه  خصوص  در  قضاوت 
مهم  بحث  چند  باید  زیرا  است  زود 
مزدی،  عدالت  ارز،  آزادسازی  مانند 
نیروهای  ساماندهی  استخدامی، 
انسانی دستگاه های دولتی و نهادهای 

عمومی غیردولتی حل و فصل شود.

میان دورود  و  ساری  مردم  نماینده 
خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  در 
میلیون   5 کرد:  اظهار  نمایندگان،  به 
و ۴۰۰ هزار کارمند در دستگاه های 
دولتی بالتکلیف هستند که رسیدگی 
جدی  مطالبات  جمله  از  امر  این  به 
مردم محسوب می شود. سازمان امور 
مجلس  همکاری  با  باید  استخدامی 
این  به  مرتبط  های  دستگاه  دیگر  و 

موضوع رسیدگی کند.
و  مطلق  فقر  تورم،  داد:  ادامه  وی 
چالش  و  مشکالت  دیگر  از  بیکاری 
هنوز  آن  برای  که  است  کشور  های 
فکری نشده لذا باید با دقت بیشتری 
به بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه شود و آن 

را قضاوت کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
تورم  بیکاری،  مانند  مسائلی  افزود: 
کارشناسی  نگاه  با  باید  غیره  و 
و  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون 
گیری  شکل  در  شود؛  برطرف  دولت 
سیزدهم،  دولت  و  یازدهم  مجلس 
مسئوالن و نمایندگان هم قسم شدند 
چندین مشکل جدی کشور را برطرف 
فرارسیده  آن  زمان  اکنون  و  کنند 
مردم  تا  کنیم  کمک  باید  است.همه 
ایران زمین با کرامت و عزت، زندگی 

خوبی داشته باشند.

برنامه،  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس  محاسبات  و  بودجه 
تصویب  از  اسالمی  شورای 
با  ریلی  پروژه های  اجرای 
امروز  نشست  در  نفت  تهاتر 
خود  متبوع  کمیسیون 
اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر 
اجازه  دولت  به  طرح  این 
طریق  از  تا  می شود  داده 
شرکت های تابعه وزارت نفت 
روزانه تا ۱ میلیون بشکه نفت 
تحویل  پیمانکاران  به  خام 

دهد.
در گفت  مفتح  محمدمهدی 
نشست  تشریح  در  وگویی 
و  برنامه  کمیسیون  امروز 
در  گفت:  مجلس  وبودجه 
گزارش  کمیسیون  نشست 
اجتماعی  امور  کمیته 
کمیسیون  فرهنگی  و 
طرح های  خصوص  در 
بند)و( تبصره)۲(  استفساریه 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
بند)ز(  استفساریه  و  کشور 
بودجه  قانون  تبصره)۲۰( 
و  کشور  کل   ۱۴۰۰ سال 
اقتصادی  کمیته  گزارش 
انجام  طرح  خصوص  در 
پروژه های ریلی با تهاتر نفت 
کمیسیون  این  نشست  در 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس اظهار داشت: 
بند)و(  استفساریه  طرح  
تبصره)۲( قانون بودجه سال 
را  سوالی  کشور  کل   ۱۴۰۰

مدرک  اعمال  خصوص  در 
تحصیلی سوم معلمان مطرح 
از بررسی،  کرده بود که بعد 
پاسخ کمیته به این سوال، بله 
تشخیص داده شده بود و بعد 
از بررسی آن در کمیسیون، 
موافقت  آن  تصویب  با  اعضا 

کردند.
تویسرکان  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
اضافه کرد: استفساریه بعدی 
وضعیت  تبدیل  خصوص  در 
جامانده  های  حق التدریسی 
قبل از سال ۹۲ شامل طرح 
مهرآفرین و قرآنی ها بود که 
شد،  مقرر  بررسی  از  بعد 
این طرح با ارجاع به کمیته 
از  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 
تعداد  و  تعیین جزئیات  نظر 

قرار  بررسی  مورد  فرهنگیان 
بگیرد.

 وی اضافه کردک همچنین 
مقرر شد کمیسیون برنامه و 
بودجه طی نامه ای به وزارت 
و سازمان  پرورش  و  آموزش 
علت  استخدامی  اداری  امور 
را  قانون  این  اجرای  عدم 
اگر  و  شود  جویا  تاکنون 
این  در  پاسخی  مسئوالن 
ارائه  مجلس  به  دارند  مورد 

کنند.
تهاتر  طرح  مورد  در  مفتح 
گفت: طرح  هم  نفت  فروش 
انجام پروژه های ریلی با تهاتر 
نفت دستور بعدی کمیسیون 
بود که بعد از بررسی گزارش 
طرح  این  با  اعضا  کمیته، 

موافقت کردند.

اساس  بر  داد:  ادامه  وی   
اجازه  دولت  به  طرح  این 
طریق  از  تا  می شود  داده 
شرکت های تابعه وزارت نفت 
بشکه  میلیون   ۱ تا  روزانه 
در  پیمانکاران  به  خام  نفت 
در  شده  تعریف  حوزه های 

قانون تحویل دهد.
 به گفته سخنگوی کمیسیون 
بر  مجلس،  بودجه  و  برنامه 
پیمانکاران  طرح  این  اساس 
بجای  اقدامات خود  ازای  در 
منابع مالی، نفت خام دریافت 
کرده و آن را در بازار بفروش 
طرح  دو  گزارش  می رسانند. 
تصویب شده کمیسیون برای 
ارسال  مجلس  علنی  صحن 
خواهد شد تا در دستور کار 

برای بررسی قرار گیرد.

تصویب طرح تهاتر پروژه های ریلی با نفت در 
کمیسیون برنامه مجلس

خبر
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نوشتار

در  تقریبا  که  است  هنری  عکاسی 
اجتماعی  زندگی  های  الیه  همه 
از  لحظه  هر  و  است  کرده  نفوذ 
زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
، تفریحی ، مذهبی، علمی، ورزشی، 
... قابلیت تبدیل به یک  تاریخی و 
داراست.  را  ماندگار  و  ابدی  سوژه 
توان  می  واقع  در  را  عکاسی  هنر 
فصل مشترک همه مقوالت زندگی 
اجتماعی و تاریخ سازی دانست. در 
واقع عکاسان امروز را نه تنها برای 
فردا بلکه برای ابد  ثبت می کنند .

مشترک  فصل  را  عکاسان 
رویدادهای مختلف اجتماعی نامید 
که تاریخ نگاری مصور بر عهده آنان 
کمتر  خودشان  چند  هر  و  است 
با  و  دیده می شوند  تصویر  درقاب 
وقایع،  لحظه  لحظه  سازی  تصویر 

تاریخ سازی می کنند. 
با  عکاسان  از  یکی  ساوری  عبداهلل 
دغدغه  که  است  گلستانی  سابقه 
هنر  این  توسعه  برای  فراوانی  های 
دارد. او که عکاسی را در اوایل دهه 
کمالی  بنی  استاد  نزد  و  شصت 
آموخته است، از فراز و نشیب های 
بیش  ساوری  گوید.  می  این حرفه 
از سه دهه است که فعالیت هنری 
دارد و با نشریات، سایت ها، ادارات 
و نهادهای مختلف همکاری داشته 

و دارد.
گفتگو  به  وی  با  زمینه  این  در 
نشستیم که ما حصل گپ و گفت 
ما با این عکس خوش ذوق گلستانی  

پیش روی شماست.
جایگاه عکاسی در زندگی افراد 

کجاست؟
یادآوری  و  زندگی  لحظات  ثبت 
انسانی  از ویژگی های هر  خاطرات 
است به ویژه که آن خاطره شیرین 
و دلنشین باشد. فلذا عکس و فیلم 
را می توان بهترین یادآور خاطرات 
گذشته دانست. شاید فیلمبرداری از 
خاطرات و تدوین و نگهداری آن یا 
حتی به تصویر کشیدن یک رویداد 
اما  باشد،  تخصصی  فیلم  قالب  در 
با وجود تعبیه  تهیه عکس به ویژه 
دوربین در موبایل های امروزی، به 
یک شیوه ثبت خاطرات مدرن و در 
دسترس تبدیل شده است و مردم 
نمی  دست  از  را  لحظات  این  ثبت 

دهند. 
کلیشه  این جمله  باید  حال  این  با 
تکرار کنم که عکس گرفتن  را  ای 
هنر  این  و  دارد  تفاوت  عکاسی  با 
نگارگری،  نقاشی،  همانند  نیز 
گری  مجری  بازیگری،  نویسندگی، 
اصول  فراگرفتن  و  آموزش  به  نیاز 
عکاسی دارد. امروزه حتی دوره های  

آموزش عکاسی با موبایل داریم که 
این موضوع  به صورت تخصصی به 

می پردازد.  
جاذبه  دارای  گلستان  استان 
های گردشگری متعددی است. 
این  معرفی  در  عکاسی  نقش 
ارزیابی می  را چگونه  ها  جاذبه 

کنید؟
به  و  طبیعی  های  جاذبه  معرفی 
سال  در  گردشگر  جذب  آن  دنبال 
از  بسیاری  توجه  مورد  اخیر  های 
است  گرفته  قرار  دنیا  کشورهای 
جاذبه  این  با  گردشگری  اقتصاد  و 
پیدا  فراوانی  رونق  طبیعی  های 
کرده است. در این بین قطعاً نقش 
مهم  و  اعتنا  قابل  نقشی  عکاسی 
است. در واقع یکی از راههای جذب 
عکس  گذاشتن  انتشار  به  گردشگر 
های یک ناحیه  است . شاید قباًل 
نیاز  زیادی  مقدمات  عکاسی  برای 
بود و به واسطه ضرروت تهیه فیلم و 
هزینه ظهور مردم بیشتر سعی می 
کردند هزینه را تعدیل کنند و بیشتر 
از خودشان عکس بگیرند تا طبیعت 
یا به قولی سعی می کردند حتی در 
عکس های طبیعت هم چهره شان 
شبکه  پیدایش  با  اما  باشد.  نمایان 
عکاسی  وسهولت  اجتماعی  های 
منطقه  یک  توان  می  راحتی  به 
گردشگری را در سطح جهانی مطرح 

ساخت . 
های  عکس  غالب  موضوعات 

شما چیست؟
عکاسی را می توان رشته ای نامید 
که محدودیت زمانی و مکانی ندارد 
های  دیدگاه  با  وسیع  دنیایی  و 
گوناگون است. فردی که با عکاسی 
آشناست از کوچک ترین و پیش پا 
راحتی  به  نیز  موضوع  ترین  افتاده 
های  عکس  عمده  اما  گذرد،  نمی 
از  اعم  اجتماعی  محورهای  در  من 
دینی،  و  ملی  مذهبی،  مراسمات 
طبیعت  حوزه   و  خبری  اداری، 
و  ها  سایت  با  شود.  می  شامل  را 
و  هستم  ارتباط  در  هم  نشریات 
عکس های من به صورت خبری در 

برخی نشریات و سایت های استان 
منتشر می شوند. 

عنوان  به  قدیمی  های  عکس 
هستند.  سرزمین  یک  تاریخ 
برای محافظت آنها چه باید کرد؟

عصر  در  دارید  اطالع  که  همانطور 
چاپ  عکس های  ماندگاری  حاضر 
شده جدید با کاغذ و جوهر مناسب 
در محیط تاریک، 3۰۰ سال، در قاب 
عکس، ۱۰8 سال و در برابر نور 57 
این در  سال تخمین زده می شود. 
قدیمی  است که عکس های  حالی 
نسبت  تر  معمولی  کاغذهایی  روی 
اند  حال چاپ شده  های  به عکس 
و قطعاً در شرایط استاندارد نگهداری 
آموزش  مردم  که  چرا  شوند.  نمی 
ندیده اند و عکس ها در کمد، روی 
طاقچه، قاب عکس و حتی زیرزمین 
نگهداری می شوند. توصیه می شود 
در همه شهرها یک نهاد یا سازمان 
از  آرشیو  یک  تهیه  تولیت  دولتی 
عکس های قدیمی را بر عهده بگیرد 
و با اعالم فراخوان عمومی و  اسکن 
کردن عکس های تاریخی و قدیمی 
ماندگار ساختن  در جهت  گامی    ،
تهیه  و  کشور   نواحی  مصور  تاریخ 

یک دایره المعارف بومی بردارند. 
سخن پایانی

هنری  هر  به  متفاوت  نگاه  داشتن 
به  معتتد  زوایای  از  پرداختن  و 
شگرف  تغییرات  ایجاد  باعث  آن 
از  نیز  عکاسی  شود.  می  جامعه  در 
درآمد،  کسب  نیست.  جدا  رویکرد 
ایجاد تحول اقتصادی، معرفی نواحی 
تاریخ  و  مورخان  به  مختلف، کمک 
نگاران و محققان، عکاسی تبلیغاتی و 
تجاری، عکاسی هنری و خبری و ... 
بخش هایی از مختصات هنر عکاسی 
هستند که می توان با برنامه ریزی 
و  اشتغال  ایجاد  زمینه  آموزش  و 
تحول فرهنگی را در کشور با رویکرد 
عکاسی رقم زد. امید متولیان امر با 
جدی گرفتن صنایع هنری و دعوت 
از اساتید بنام و مشهور زمینه گرایش 
حرفه ای جوانان را به این هنر جذاب 

و ماندگار فراهم کنند.

مجلس  در  بافق  و  مهریز  مردم  نماینده 
قیمت  درصدی   ۱8 افزایش  از  انتقاد  با 
بهتر  خودروها  کیفیت  آیا  گفت:  خودرو 
شده که قیمت آنها اینگونه افزایش پیدا 

کرده است؟
جلسه  در  بافقی  صباغیان  محمدرضا   
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
شفاهی خود گفت: آیا کیفیت خودروهای 
داخلی بهتر شده که قیمت آنها اینچنین 
شرایط  در  است؟  کرده  پیدا  افزایش 
سخت اقتصادی کنونی که گرانی به مردم 
 ۱8 خودرو  قیمت  باید  چرا  آورده  فشار 
درصد گران شود؟ این در حالی است که 

کاالهای  بر  قیمت  افزایش  این  یقین  به 
هم  آنها  و  گذاشت  خواهد  اثر  نیز  دیگر 
و  مهریز  مردم  نماینده  می شوند.  گرانتر 
بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس 
به  که  دناپالسی  افزود:  اسالمی  شورای 
مجلس دادند و کار رفت و آمد نمایندگان 
با آنها انجام می شود ظرف یک هفته سه 
بار دچار مشکل شده و دو نفر در مجلس 
این  تعمیر  برای  صرفا  شدند  مستقر 
خودرو  ایران  پرسید  باید  لذا  دناپالس ها 
چه می کند و چرا کیفیت محصوالت آن 
حال  عین  در  و  بوده  پایین  حد  این  تا 

قیمت آنها باال است. 

افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو به 

هیچ عنوان قابل پذیرش نیست

نوشتار

سند همکاری ایران و ترکیه منشوری هدفمند برای رسیدن به 
افق های منطقه ای نوشتار

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
سند  اهمیت  به  به  اشاره  با  مجلس 
ترکیه،  و  ایران  همکاری های  جامع 
گفت: این سند جامع می تواند منشور 
به  رسیدن  برای  موثری  و  هدفمند 
موجب  و  باشد  منطقه ای  افق های 
تسهیل همکاری های منطقه ای شود.

اهمیت  به  اشاره  با  عزیزی   ابراهیم 
و  ایران  همکاری های  جامع  سند 
ترکیه که در آستانه نهایی شدن قرار 
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  دارد، 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
توسعه  صدد  در  همیشه  امروز  تا 

در  همسایگان  با  راهبردی  روابط 
همه سطوح بوده است. شعار انقالب 
برای  کشورها  تالش  نیز  اسالمی 
منطقه در جهت رفع موانع تعامالت 
دشمنان  البته  است  بوده  منطقه ای 
امنیت و پیشرفت منطقه در طول این 
اندازی کرده و موجب  سال ها چنگ 
رئیس  شدند.نایب  اختالفاتی  بروز 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
افزود: دشمنان انقالب اسالمی در این 
کشورهای  که  ندادند  اجازه  سال ها 
منطقه از ظرفیت های مشترک برای 

تامین نیازهایی مشترک بهره برداری 
اسالمی  جمهوری  آنکه  حال  کنند. 
دنبال انسجام و وحدت در عمل بین 
کشورهای منطقه بوده و همیشه از هر 
اقدامی که موجب تقویت همکاری ها 
شود، استقبال کرده است.وی در ادامه 
اظهار کرد: سند جامع همکاری های 
منشور  می تواند  ترکیه  و  ایران 
به  رسیدن  برای  موثری  و  هدفمند 
و  ایران  باشد.  منطقه ای  افق های 
فوق  ارتباطات  گذشته  از  نیز  ترکیه 
تجاری، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی 
و  داشتند  دیگر  بسیار  مشترکات  و 

صرف نظر از اینکه برخی دنبال ایجاد 
واگرایی و شکاف بین ایران و ترکیه 
بی  کشور  دو  های  ظرفیت  هستند، 
سفر  یادآوری  با  است.عزیزی  نظیر 
ترکیه، گفت: سفر  به  رئیس مجلس 
رئیس مجلس می تواند فرصت خوبی 
ادامه  در  دولت  باشد،  دولت  برای 
بیشتر  ارتباطات  می تواند  سفر  این 
سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های  در 
فرهنگی و اجتماعی را دنبال کند و 
با هم افزایی، درک مشترک از نیازها 
بین  فی ما  مزیت های  از  استفاده  و 

مسائل مشترک را دنبال کنند.
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