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طرح نهضت ملی مسکن، 
تورم  زا نیست

تاثیر رویکرد نگاه راهبردی به شرق در 

مذاکرات وین
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زاینده رود محصول انباشت اشتباهات 

مدیریت آب و توسعه نامتناسب سرزمینی
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 برنامه  ریزی برای افتتاح ۱۲ 

ایستگاه مترو در سال ۱۴۰۱
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وزیر فرهنگ: سامانه محوری به معنای 
کاهش نظارت نیست

دولت سیزدهم توانست پیامدهای اصلی 

کرونا را مدیریت و کنترل کند
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 افزایش حق الزحمه داوطلبان فعال 
در پایگاه های امدادی
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عزیزی خادم:   اسکوچیچ با قدرت به 
کارش ادامه می دهد
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استان ها 5

جاده های کردستان باید به بزرگراه 
تبدیل شود

ــا  ــتان ب ــتان کردس ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــود دارد  ــراه وج ــر بزرگ ــتان ۳۴۰ کیلومت ــه در کل اس ــه اینک ــاره ب اش

ــراه در   .... ــه بزرگ ــی ب ــی و اصل ــا از فرع ــای راه ه ــت: ارتق گف
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ــر امــور  ــه ریاســت جمهــوری و وزی ــوع و جداگان  ســفر قریب الوق
ــع  ــویی مواض ــه همس ــه ب ــا توج ــن ب ــکو و پک ــه مس ــه ب خارج
اصلــی ســه کشــور در فرآینــد مذاکــرات ویــن، می توانــد منشــاء 

ــرای  .... ــترکی ب ــکارات مش ــکل گیری ابت ش

اجتماعی  کمیسیون  عضو 
افزایش  اینکه  بیان  با  مجلس 
بودجه  در  که  بازنشستگی  سن 
۱۴۰۱ آمده، ابهاماتی دارد، گفت: 
اکثریت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با افزایش سن بازنشستگی 

مخالفت دارند.
 کیومرث سرمدی عضو کمیسیون 
اسالمی   شورای  مجلس  اجتماعی 
در تماس تلفنی با برنامه رادیویی 
»صبح و گفتگو« در رابطه با افزایش 
سن بازنشستگی و کاهش فشار از 
بازنشستگی  صندوق های  روی 
گفت: کلیت این موضوع این است 
دارد  نظر  در  را  اهدافی  دولت  که 
کسری  بدون  را  بودجه  بتواند  تا 
تامین کند؛ اما بحث افزایش سن 
بودجه  الیحه  در  که  بازنشستگی 

۱۴۰۱ آمده، ابهاماتی دارد.
یک  بودجه  قانون  افزود:  وی 
اما  است  ساله  یک  موقت  قانون 
قوانین بازنشستگی دائمی هستند 
تعهدات  راه  میانه  در  نمی شود  و 
ابهامات  زد.  هم  بر  را  شده  ایجاد 
جمله  از  دارد  وجود  نیز  دیگری 
اینکه آیا این قانون مشاغل سخت 
و  زنان  آیا  و  می شود  شامل  را 
این  با هر شرایط سنی در  مردان 

طرح قرار می گیرند یا نه؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
و  خودش  مخالفت  به  اشاره  با 
با  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
اگر  کرد:  اظهار  طرح،  این  اجرای 
قرار باشد سن بازنشستگی افزایش 
پیدا کند تبعات زیادی را به همراه 

خواهد داشت.
بودن  اختیاری  درباره  سرمدی 
مجلس،  در  بازنشستگی  زمان 
که  ابهاماتی  به  توجه  با  گفت: 
وجود دارد، می توان گفت اکثریت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با این طرح یعنی افزایش دو ساله 
سن بازنشستگی مخالفت دارند و 
اختیار  در  کار  دادن  ادامه  اینکه 
لحاظ  را  باشد  کارمند  انتخاب  و 

نخواهند کرد.
صندوق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
چالش  اجتماعی  تامین  سازمان 
این  کرد:  عنوان  است  بزرگی 
است  کارگران  به  متعلق  صندوق 
اما  نیست؛  دولت  زیرمجموعه  و 
دولت در بسیاری از مشکالت خود 
به  متعلق  که  کارگرانی  محل  از 

دولت نبوده اند هزینه کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
بیان کرد: سال گذشته در پرداخت 
فدراسیون  محکومیت  جریمه 
فوتبال  مربی  یک  به  فوتبال 

در  بردن  دست  شاهد  خارجی، 
مظلوم  قشر  و  کارگران  جیب 
بودیم که خودشان درگیر  جامعه 
حل مشکالت و بحران های جدی 

هستند.
پرداخت  اینکه  بیان  با  سرمدی 
از  فوتبال  فدراسیون  به  جریمه 
و  سر  اجتماعی  تامین  صندوق 
ایجاد  مجلس  در  زیادی  صدای 
اظهار  داشت،  معترضانی  و  کرد 
کرد: نمونه های مشابه این چنینی 
سواستفاده  که  دیده ایم  بسیار  را 
این صندوق صورت  از درآمدهای 
کارگران  نفع  این  به  و  گرفته 
درخصوص  است.وی  نبوده  ما 
بازنشستگی  سن  دوساله  افزایش 
بی توجهی  ماجرا  این  کرد:  تاکید 
آستانه  در  که  است  افرادی  به 
کسانی  هستند.  بازنشستگی 
کار  را  خود  عمر  از  سال  که سی 
کرده اند، امروز نه از لحاظ روحی و 
نه از لحاظ جسمی، توان ادامه کار 
را ندارند. عضو کمیسیون اجتماعی 
کشورهای  در  داد:  ادامه  مجلس 
اروپایی و برخی نقاط دنیا که سن 
بازنشستگی را افزایش می دهند، به 
مباحث رفاهی، معیشتی، خدماتی 
و درمانی مورد توجه ویژه می کنند 
و کیفیت زندگی یک کارمند مورد 

توجه قرار می گیرد؛ اما در همین 
شرایط فعلی کارمندان و کارگران 
زیادی  گرفتاری های  ما  کشور 

دارند.
راهکار  اینکه  بر  تاکید  با  سرمدی 
بحران  این  از  صندوق ها  نجات 
بازنشستگی  سن  افزایش  جدی، 
به  نسبت  من  کرد:  بیان  نیست، 
سازمان  بازنشستگی  صندوق 
دارم؛  انتقادی  اجتماعی  تامین 
به  توجه  با  آنها  مدیران  چراکه 
امکانات و  شرکت های هلدینگ و 
درآمدزایی که داشته اند، نه تنها به 
موقع به رسالت خود عمل نکرده و 
درآمدزایی الزم را نداشته اند بلکه 

زیان ده هم بوده اند.
هم  دولت  البته  کرد:  تصریح  وی 
پرداخت  و  منابع حمایتی  به  باید 
صندوق  جمله  از  خود  بدهی های 
توجه  اجتماعی  تامین  سازمان 
در  راهکارهایی  با  همچنین  کند؛ 
وجود  متمم هایی  و  بودجه  قالب 
به  آنها  روی  روزها  این  که  دارد 
کار  اجتماعی  کمیسیون  در  ویژه 

می کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
افزود: هدف این است که خسارت 
تا  و ضرر صندوق های ورشکسته، 

حدی جبران شود.

ابهامات افزایش سن بازنشستگی در بودجه

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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وضعیت قیمت ها قابل قبول نیست

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

وزیر راه و شهرسازی: 



سیاسی
خبر

دولت سیزدهم توانست پیامدهای 
اصلی کرونا را مدیریت و کنترل کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دولت سیزدهم توانست 
پیامدهای اصلی کرونا را مدیریت و کنترل کند که گام ارزشمندی 

بود.
 سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از فاز 
سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی فخرا بازدید کرد و از 
نزدیک در جریان آخرین جزئیات روند کارآزمایی این واکسن قرار 

گرفت.
وی در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه مجموعه واکسن فخرا، حاصل 
در  زاده  فخری  شهید  رزمان  هم  و  همکاران  تالش های  و  زحمات 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است که از روزهای ابتدایی 
شروع اپیدمی کرونا تالش های خود را آغاز کردند، اظهار داشت: به 
عنوان کسی که از ابتدا در جریان تالش های این مجموعه بوده ام، این 

پروژه را ارزشمند و قهرمانانه می دانم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: به نظر من برای 
کشور بسیار مهم و ارزشمند است که یک پروژه صد در صد بومی 
و داخلی، به وسیله کارکنان بخش دفاعی عملیاتی و به تولید یک 
محصول قابل قبول و دارای استانداردهای روز منجر شد که گامی 

بسیار ارزشمند و مبارک است.
تولید  و  طراحی  زیرساخت های  به  کشور  دفاعی  بخش  دستیابی 

واکسن
تقدیر  شایسته  جهت  دو  از  اقدام  این  اینکه  بیان  با  جاللی  سردار 
به  از نظر دستیابی بخش دفاعی کشور  است، توضیح داد: نخست 
زیرساخت ها و قابلیت طراحی و ساخت واکسن حائز اهمیت است. به 
تعبیری این کار، تحقق همان کالم معروف سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و »خلق فرصت از دل تهدیدات« است چرا که بخش دفاعی 
ما نیازمند چنین زیرساخت های دقیق و جامعی است تا چنانچه در 
آینده نیز درگیر تهدیدات زیستی شدیم، این ظرفیت به کمک نظام 

پدافند زیستی کشور بیاید.
واکسن  تولید  ایجاد شده  تقویت ساختارهای  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
فخرا در بخش دفاعی کشور، تصریح کرد: قبل از پیدایش ویروس 
از ۱۰ سال بر موضوع  کرونا، سازمان پدافند غیرعامل کشور بیش 
پدافند زیستی متمرکز شده و بررسی سناریوهای مربوط به تهدیدات 
زیستی را در دستور کار خود قرار داده بود، این در حالی است که 
هشدارها و توصیه های ما در دولت قبل متاسفانه مورد غفلت برخی 

مسئوالن واقع شد.
تولید کنندگان داخلی واکسن، قهرمان ملی پدافند زیستی کشور

خوشبختانه  ولی  داد:  ادامه  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
و  مدیریت  را  کرونا  اصلی  پیامدهای  توانست  سیزدهم  دولت 
ماجرای  در  اینکه  دیگر  نکته  بود.  ارزشمندی  گام  که  کند  کنترل 
واکسیناسیون ما نباید به واکسن های خارجی اکتفا کنیم. بلکه باید 
برخی کاستی ها در فرآیند واکسن سازی به ویژه صنعتی سازی آن 
را با تامین زیرساخت های الزم جبران کنیم تا نواقص و ضعف های 

موجود برای مواجهه با موارد مشابه در آینده برطرف شود.
سردار جاللی با بیان اینکه تولید کنندگان داخلی واکسن، قهرمان 
قرار  ملی  تقدیر  مورد  باید  که  هستند  کشور  زیستی  پدافند  ملی 
گیرند، تصریح کرد: ما برای تداوم مبارزه با کرونا و تهدیداتی شبیه 
به آن نیازمند بازسازی چرخه و زیرساخت های پدافند زیستی کشور 

هستیم.
کرونا فرصتی برای تقویت دانش بومی تولید واکسن

مانند  به  را  در کشور  واکسن  زیرساخت ساخت  اهمیت وجود  وی 
و  توصیف  کشور  دفاعی  بخش  برای  تسلیحات  زیرساخت  اهمیت 
تصریح کرد: امیدوارم مجموعه واکسن فخرا به پایه و اساس صنعت 
واکسن سازی در بخش دفاعی کشور تبدیل شود تا با رفع کاستی و 
نواقص، بتوانیم از دل تهدیدی به نام کرونا، فرصتی برای تقویت دانش 

تولید واکسن در کشور خلق کنیم.

وجود  با  گفت:  رئیس جمهور 
در  امیدوارکننده  دستاوردهای 
حوزه های مختلف اما وضعیت موجود 
و  بازار  کنترل  و  تنظیم  عرصه  در 

قیمت ها قابل قبول نیست.
چهارشنبه  رئیسی صبح  ابراهیم  سید 
بر  تاکید  با  دولت  هیئت  جلسه  در 
ضرورت همکاری و هم افزایی دولت و 
مجلس در مسیر حل مشکالت کشور، 
این  ایجاد  راهکار  مهمترین  گفت: 
مجلس  و  دولت  تعامل  در  هم افزایی 
اجرایی  دستگاه های  پارلمانی  رابطین 

هستند.
وی درباره مشکالت موجود در مسیر 
ویژه  به  کشور  نیاز  مورد  کاغذ  تامین 
مسئولین  کرد:  تصریح  نشریات،  برای 
تامین  شدن  ملی  موضوع  مربوطه 
نیازمندی های حوزه نشر به ویژه کاغذ 
قرار  کار  دستور  در  جدی  طور  به  را 
کشور  در  خوبی  ظرفیت های  دهند. 
برای خوداتکایی در تولید کاغذ وجود 
مورد  احسن  شکل  به  باید  که  دارد 

توجه قرار گیرد.
ضرورت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
زمینه  در  دولت  در  کامل  هماهنگی 
و  مواضع  اعالم  گفت:  اطالع رسانی 
اطالع رسانی از مسائل مرتبط با دولت 
سخنگوی  هماهنگی  با  کاماًل  باید 
دولت انجام شود. از سوی دیگر مدیر 
و محور اقدامات و برنامه های اقتصادی 
رئیس  اول  معاون  شخص  دولت 
اطالع رسانی  گونه  هر  و  است  جمهور 
در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید 

با هماهنگی ایشان باشد.
دولت  توفیقات  به  اشاره  با  رئیسی 
از  مختلف  عرصه های  در  سیزدهم 
نفت،  فروش  توجه  قابل  رشد  جمله 
منطقه  کشورهای  با  تبادالت  افزایش 
اوراسیا و نظایر آن خاطرنشان کرد: با 
در  امیدوارکننده  دستاوردهای  وجود 
حوزه های مختلف اما وضعیت موجود 

و  بازار  کنترل  و  تنظیم  عرصه  در 
قیمت ها قابل قبول نیست.

خلیلیان  صادق  جلسه  ادامه  در 
استاندار خوزستان گزارشی از اقدامات 
انجام شده در این استان ارائه کرد که 
گفت:  رابطه  این  در  جمهور  رئیس 
اسالم،  از  دفاع  مقدم  خط  خوزستان 
ایران، انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
بوده و هست و همه ما به این استان 
و مردم نجیب و فداکار آن بدهکاریم. 
وجود  با  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
ثروت های زیرزمینی فراوان در استان 
خوزستان و درآمدهای حاصله از آن، 
محرومیت  رفع  برای  امکان  این  از 
نشده  استفاده  خوبی  به  استان  مردم 
است، از استاندار خواست با همکاری 
و  ظرفیت ها  همه  از  منطقه،  علمای 
نیروهای جهادی حزب اللهی و کارآمد 
بهره  رفاه مردم  و  استان  برای توسعه 
از  را  مازاد  اموال  فروش  بگیرد.وی 
دولت  اجرای  دست  در  سیاست های 
در  طرح  این  اجرای  بر  و  برشمرد 
بهره مندی  برای  خوزستان  استان 
مردم از درآمدهای حاصل از آن تاکید 
هنوز  اینکه  بیان  با  کرد.رئیس جمهور 
معظم  مقام  سفر  مصوبات  از  بخشی 
طور  به  خوزستان  استان  به  رهبری 

کرد:  اضافه  است،  نشده  اجرا  کامل 
رفت  برون  راه های  از  یکی  معتقدیم 
کامل  اجرای  استان  این  مشکالت  از 
معظم  مقام  سفر  مصوب  طرح های 

رهبری است.
به کارهای خوبی که  اشاره  با  رئیسی 
و  زلزله زده  بازسازی منطقه  زمینه  در 
است،  انجام شده  اندیکا  مردم  اسکان 
اتمام  برای  جهادی  اقدام  ضرورت  بر 
برنامه های بازسازی منطقه با توجه به 

فرارسیدن فصل سرما تاکید کرد.
وی بر اهمیت اولویت بندی در اجرای 
و  کرد  تاکید  نیمه تمام  طرح های 
که  نفت  وزارت  از  باید  داشت:  اظهار 
مسئولیت های  به  عمل  راستای  در 
به  توجهی  قابل  اعتبار  اجتماعی خود 
تخصیص  استان خوزستان  برای  ویژه 
داده است، قدردانی کنم. با این وجود 
مساله آب و فاضالب خوزستان یکی از 
که  است  استان  اولویت های مشکالت 
آنچنان که باید برای برطرف شدن آن 
عمل نشده و الزم است در این زمینه 

گام های موثرتری برداشته شود.
کرد  تاکید  همچنین  رئیس جمهور 
اقلیمی، اصالح  با توجه به شرایط  که 
الگوی کشت محصوالت کشاورزی در 
خوزستان باید در دستور کار استاندار 

قرار داشته باشد.
این  در  خوزستان  استاندار  همچنین 
به طور خاص درباره مشکالت  جلسه 
اقدامات  و  هفت تپه  نیشکر  مجتمع 
جمله  از  آنها  حل  برای  شده  انجام 
توضیحاتی  کارگران  مطالبات  تسویه 
ارائه کرد و گفت که مطالبات کارگران 
تسویه  زیادی  حدود  تا  مجتمع  این 
برنامه  اساس  این  بر  است.  شده 
کامل  فصل  و  حل  برای  ساله ای  سه 
مشکالت این شرکت و رسیدن آن به 

سودآوری طراحی شده است.
خلیلیان همچنین اقدامات انجام شده 
در  خشکسالی  مساله  مدیریت  برای 
با  توانسته  که  کرده  تشریح  را  استان 
مختلف  اجرایی  همکاری دستگاه های 
محصوالت  کشت  الگوی  اصالح  و 
مشکالت  زیادی  حدود  تا  کشاورزی 

کم آبی استان را برطرف کند.
اجرایی  معاون  به  نیز  رئیس جمهور 
با  خود دستور داد که جلسه مجزایی 
استاندار و مدیران استان برگزار کرده 
سفر  خوزستان  به  لزوم  صورت  در  و 
اولویت دار  پروژه های  و  تا مسائل  کند 
در  اقتضا  حسب  و  شده  احصا  استان 
جلسه دولت مطرح شده یا برای اخذ 

دستور به رئیس جمهور ارائه شود.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

وضعیت قیمت ها قابل قبول نیست

خبر

وحیدی: الزم باشد محدودیت های 
بیشتری اعمال می کنیم

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تاکید بر هم افزایی 
ظرفیت های داخلی و رعایت حداکثری پروتکل ها برای ممانعت از 
شیوع موج جدید کرونا، گفت: اگر به این مرحله از تشخیص رسیدیم 
که برای مدیریت بیماری نیاز به اعمال محدودیت های بیشتر است، 

باید در اسرع وقت محدودیت ها اعمال شود.
 احمد وحیدی با اشاره به همه گیری سویه جدید بیماری اُمیکرون 
میزان  پزشکی،  علمی  گزارشات  به  توجه  با  گفت:  جهان،  در 
سرایت پذیری سویه جدید اُمیکرون بسیار باالست و برای همین باید 
با تمام دقت و حساسیت الزم به مقابله و مهار موج جدید بیماری 

در کشور باشیم.
وحیدی همچنین با اشاره به مساله سفرها و ورود بیماری از طریق 
مرزهای کشور، عنوان کرد: در این باره استانداران مرزی باید مراتب 

حساسیت و مراقبت را در مرزهای کشور داشته باشند.
وی بر لزوم نظارت فعاالنه تر بر فرودگاه های کشور تاکید کرد و گفت: 
ایجاد شرایط قرنطینه می تواند سهم  بیماری و  به موقع  تشخیص 

مهمی در کنترل بیماری در کشور داشته باشد.
وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر به این مرحله از تشخیص 
محدودیت های  اعمال  به  نیاز  بیماری  مدیریت  برای  که  رسیدیم 

بیشتر است، باید در اسرع وقت محدودیت ها اعمال شود.
فرآیند  تقویت  به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وحیدی 
مدیریت هوشمند بیماری در کشور اشاره کرد و افزود: فاز دوم اجرای 
این طرح با محوریت حمل و نقل درون شهری آغاز شده است و 
باید تالش کنیم از هفته آتی فاز سوم طرح یعنی حمل و نقل برون 
شهری هم اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد: با هم افزایی ظرفیت های 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  پروتکل های  حداکثری  رعایت  و  داخلی 

اجتماعی مانع از شیوع موج جدید بیماری در کشور شویم.

ایران همواره نقش مسئوالنه ای در 
تقویت ثبات منطقه ایفا کرده است

نقش  همواره  ایران  اسالمی  امور خارج گفت: جمهوری  وزارت  سخنگوی 
بر همین اساس  ایفا کرده و  ثبات منطقه  مسئوالنه ای در تقویت صلح و 

کشورهای  منطقه را به تعامل و گفتگو فراخوانده است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس و 
تکراری بیانیه پایانی دیدار وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری 
اقدامی در راستای تالش های تفرقه افکنانه  انگلیس، آن را  خلیج فارس و 
برخی کانون های شناخته شده که از شکل گیری فضای تعامل و همکاری 

بین کشورهای منطقه نگران هستند، توصیف کرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره نقش مسئوالنه ای در تقویت 
صلح و ثبات منطقه ایفا کرده و بر همین اساس کشورهای منطقه را به 

تعامل و گفتگو فراخوانده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متأسفانه کشورهای غربی، از جمله از 
طریق صادرات حجیم تسلیحات مدرن به برخی کشورهای منطقه، عامل 

مهم در ایجاد تنش و بروز فجایع انسانی در منطقه هستند.
دیدگاه  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  کرد:  اضافه  خطیب زاده 
راهبردی و سیاست های اصولی خود، راه حل مشکالت منطقه را تعامل و 
همکاری بین کشورهای منطقه می داند و از ابتکارات سازنده ای که در این 

زمینه ارائه شود، استقبال می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برخالف ادعاهای بی پایه بیانیه، ایران 
حال  عین  در  و  پایبند  پادمان  و  ان.پی.تی  ذیل  در  تعهداتش  به  همواره 
هسته ای  انرژی  از  صلح آمیز  استفاده  مزایای  از  معاهده  این  درچارچوب 

بهره مند خواهد بود.
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ریاست  جداگانه  و  قریب الوقوع  سفر   
جمهوری و وزیر امور خارجه به مسکو و 
اصلی  مواضع  به همسویی  توجه  با  پکن 
وین،  مذاکرات  فرآیند  در  کشور  سه 
ابتکارات  شکل گیری  منشاء  می تواند 
مشترکی برای پیشبرد سریع گفت وگوها 

به منظور دستیابی به توافق خوب باشد.
جدید  دور  آغاز  نیوز،  نور  از  نقل  به  
مذاکرات ایران با ۱+۴ که با استقرار دولت 
سیزدهم همراه شد، ضمن آنکه با تغییر 
از نقطه نظر  تیم مذاکره کننده همراه بود 
مولفه های سیاسی و راهبردی اثرگذار بر 
مذاکرات نیز دستخوش تحول و نوآوری 

شد.
اگرچه پیش از استقرار این دولت رقبای 
سیاسی و انتخاباتی آن تالش گسترده ای 
اعتقاد  موضوع عدم  انداختن  جا  برای  را 
آیت اهلل رییسی به بهره گیری از دیپلماسی 
کشور  توسعه  در  خارجی  مناسبات  و 
برجام  توافق  با  او  مخالفت  همچنین  و 
صریح  مواضع  اعالم  اما  دادند،  انجام 
تعاملی  رویکرد  مورد  در  رییس جمهور 
دولت سیزدهم در حوزه روابط خارجی و 
قصد دولت برای ادامه مذاکرات آغاز شده 
گمانه های  تحریم ها،  رفع  برای   ۴+۱ با 
روبرو  تردیدهای جدی  با  را  مطرح شده 

کرد.
تعامل نزدیک با همسایگان، قطعی شدن 
عضویت در پیمان شانگهای، ایفای نقش 
فعال در اکو، ابتکارات سیاسی و امنیتی در 

تحوالت افغانستان و قفقاز، تعامل هدفمند 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی و در کنار 
مذاکرات  در  موثر  و  پرقدرت  آن، حضور 
وین نشان داد که دولت سیزدهم نه تنها 
توسعه  در  دیپلماسی  ابزار  از  بهره گیری 
کشور را یک اصل مهم می داند بلکه قادر 
است با بهره گیری از سبکی کامال جدید و 
پویا در مدت زمان کوتاه، منشاء اقدامات 

موثر در روابط خارجی باشد.
روابط  اولویت های  تغییر  رابطه  این  در 
با  ارتباط  توجه  قابل  افزایش  و  خارجی 
همسایگان و قدرت های منطقه ای به ویژه 
روسیه، چین و هند از جمله ویژگی های 
ابتدای  از  که  است  مالحظه ای  قابل 
روابط  بخش  در  سیزدهم  دولت  استقرار 

خارجی قابل مشاهده است.
سیاست  دستگاه  فعال شدن  به  توجه  با 
موضوع  در  سیزدهم  دولت  خارجی 
مذاکرات با ۱+۴ در وین، رویکرد نگاه به 
و  ظرفیت ها  سازماندهی جدید  در  شرق 
فرصت های قابل فعال سازی برای پیشبرد 
مذاکرات، یکی از شاخص های مهمی است 
که می توان از آن به عنوان مهمترین وجه 
تمایز دولت سیزدهم با دولت های قبلی در 

حوزه سیاست خارجی یاد کرد.
در حالی که در ادوار گذشته، اصلی ترین 
مذاکره کنندگان  وگوی  گفت  مراجع 
ایرانی، کشورهای اروپایی بودند لیکن در 
دور جدید مذاکرات با اعتقادی که دولت 
سیزدهم به کار جدی با ضلع شرقی میز 

مذاکرات یعنی روسیه و چین دارد، کانون 
به  معنادار  چرخش  با  مذاکرات  محوری 

سمت شرق متمایل شد.
خیلی  شده  ایجاد  رویکرد  تغییر  اثرات 
سریع در کارگروه های مختلف کارشناسی 
هیئت های  مسئولین  جلسات  و 
ظهور  و  بروز  مذاکرات  در  شرکت کننده 
پیدا کرد و نتایج تعیین کننده ای به دنبال 

داشت.
البته تغییر رویکرد ذکر شده ضمن آنکه 
هماهنگی و انسجام قابل توجهی را میان 
ایجاد  چین  و  روسیه  ایران،  هیات های 
عصبی  واکنش های  بروز  موجب  کرده 
سوی  از  نیز  تعجب آوری  غیرسازنده  و 
این  که  چرا  شده،  اروپایی  هیئت های 
کشورها همواره در کانون توجه و رایزنی 
اکنون  و  بوده اند  ایرانی  مذاکره کنندگان 
احساس می کنند که به شهروند درجه ۲ 

در مذاکرات تبدیل شده اند.
میان  راهبردی  و  اشتراکات جدی  وجود 
تهران، پکن و مسکو در موضوع مخالفت با 
استفاده غیر قانونی از ابزار تحریم، فضای 
سخت گیری های  برابر  در  را  یکپارچه ای 
حفظ  برای  غربی  طرف  غیرمنطقی 
پیش برد  منظور  به  تحریم ها  ظرفیت 

اهداف سیاسی شکل داده است.
چین  و  روسیه  مالحظات  درک  با  ایران 
اشاعه، همچون گذشته  عدم  موضوع  در 
در  اطمینان ساز  گام های  برداشتن  آماده 
اجازه  وجه  هیچ  به  اما  است،  زمینه  این 

حفظ  با  غربی  طرف  که  داد  نخواهد 
در  محدودیت  ایجاد  تحریم ها،  ساختار 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای را به ایران 

تحمیل کند.
در همین راستا اخبار رسیده حاکی است؛ 
نوین  روابطی  پایه گذاری  چارچوب  در 
به زودی  چین،  و  روسیه  با  ایران  میان 
به  امور خارجه  وزیر  و  ریاست جمهوری 
سفر  پکن  و  مسکو  به  جداگانه  صورت 

خواهند کرد.
به  توجه  با  و  وین  مذاکرات  میانه  در 
در  کشور  سه  اصلی  مواضع  همسویی 
انجام  جاری،  وگوهای  گفت  فرآیند 
و  امنیتی  سیاسی،  ابعاد  در  سفرها  این 
اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است.
مشخص شدن دستور کار مذاکرات که با 
توافق بر سر پیش نویس های قابل مذاکره 
در دو بخش هسته ای و تحریم ها حاصل 
شده، شرایط بسیار مهمی را پیِش روی 

طرفین مذاکره قرار داده است.
انجام سفرهای ذکر شده و رایزنی مستقیم 
مقام های عالی سه کشور ایران، روسیه و 
چین با توجه به بسترهای ایجاد شده از 
خلق  به  می تواند  سیزدهم  دولت  سوی 
ابتکارات جدیدی برای پیشبرد مذاکرات 
با  که  را  طرف هایی  و  شده  منجر  وین 
اتالف وقت، به دنبال به انحراف کشاندن 
شرایط  در  هستند  وگوها  گفت  مسیر 

متفاوتی قرار دهد.

تاثیر رویکرد نگاه راهبردی به شرق در مذاکرات وین
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اقتصادی مجلس شورای   رییس کمیسیون 
اسالمی گفت: نخستین بار در ایران و منطقه، 
برای  خورشیدی  سلول های  تولید  مجموعه 
هزارمیلیارد   ۱۵ مالی  ارزش  با  نیروگاه ها 
تومان در نزدیکی شهر کرمان اجرایی می شود 
و مقدمات آن فراهم شده است.  محمدرضا 
پورابراهیمی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل 

از فعاالن عرصه راهداری و حمل و نقل جاده 
در  کرمان  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ای 
آستانه تحوالت بزرگی قرار گرفته است افزود: 
تاکنون فقط پنل خورشیدی تولید می کردیم 
و دانش فنی تولید سلول های خورشیدی در 
اختیار هفت شرکت خاص در جهان بود که 
امروز دانش فنی آن به کرمان وارد می شود.

وی تاکید کرد: در همین طرح فقط پنج هزار 
نفر اشتغالزایی خواهیم داشت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه استان کرمان با وجود 
محدودیت های تحریم ها در آستانه تحوالت 
همراه  لذا  گرفته،  قرار  اقتصادی  اساسی 
بخش های  تمامی  در  زیرساخت ها  ساختن 

کاری پیرامون صنایع یکی از ضرورت هاست 
باوجود  گذشته  های  سال  اظهارداشت: 
ظرفیت ها در برخی بخش ها در استان به 
حداقل ها رسیده بودیم اما در طول این سال 
ها در دولت ها و مدیریت های مختلف تالش 
های بسیاری برای رشد و توسعه استان انجام 

شد.

تولید سلول خورشیدی با ۱۵هزار میلیاردتومان در کرمان آماده اجراست

پاکستان حساسیت بیشتری در تامین امنیت 
مرز مشترک با ایران به خرج دهد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:حضور برخی از 
گروه های ضد امنیت منطقه ای و تجزیه طلب در خاک پاکستان سزاوار این کشور 
نیست به همین خاطر انتظار می رود که این همسایه حساسیت بیشتری در تامین 
امنیت مشترک با ایران به خرج دهد.ابراهیم عزیزی با اعالم این مطلب گفت: به واسطه 
اشتراکات مذهبی،فرهنگی و تاریخی ظرفیت های زیادی برای توسعه روابط دو کشور 
با یکدیگر وجود دارد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادامه داد: پاکستان به عنوان یکی همسایگان ایران از ظرفیت های خوبی در مسائل 
منطقه ای برخوردار است به همین خاطر باید به سمت استفاده از مزیت های مشترک 
بین دو کشور حرکت کنیم.وی افزود: تقویت روابط بین ایران و پاکستان باعث بر طرف 
شدن نیازهای مشترک دو کشور خواهد شد به همین خاطر سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی در دولت سیزدهم گسترش روابط با همسایگان است.عزیزی بیان کرد: وزارت 
امورخارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور در این موضوع جدی بوده ضمن اینکه 
کمیسیون امنیت ملی به دنبال تقویت روابط با همسایگان  است و بر اجرایی شدن آن 
نظارت می کند.وی ابراز کرد: هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی نشستی را با سفرای 
جمهوری اسالمی در کشورهای همسایه داشت که با توجه به گزارش های ارائه شده 
در صورت استمرار روند مثبت و روبه جلو فعلی، ضمن بهره مندی از ظرفیت کشورهای 
همسایه تحوالت خوبی در منطقه رخ می دهد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وزارت خارجه به عنوان خط مقدم دیپلماسی 
کشور این راهبرد دولت و مجلس را باید دنبال کند تا تبادالت تجاری با کشورهای 
همسایه تقویت شود و به مرز همکاری فی مابین برسیم.وی یاد آور شد: با توجه به این 
که پاکستان جزو همسایگان ایران است این کشور باید دغدغه و نگرانی های جمهوری 
اسالمی را در زمینه تامین امنیت مرز های دو کشور رفع کند.عزیزی تاکید کرد: حضور 
برخی از گروه های ضد امنیت منطقه ای و تجزیه طلب در خاک پاکستان سزاوار این 

کشور نیست و انتظار داریم همسایه ایران حساسیت بیشتری به خرج دهد.

وزیر راه و شهرسازی: طرح نهضت ملی 
مسکن، تورم  زا نیست

وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح نهضت ملی مسکن تورم زا نیست چرا که 
مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای این طرح در نظر 

گرفته نشده است.
»رستم قاسمی«  در حاشیه مراسم ورود ناوگان جدید ریلی به کشور در جمع 

خبرنگاران اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن تورم زا نیست.
خط  مسکن،  ساخت  برای  مرکزی  بانک  مهر،  مسکن  طرح  در  گفت:  وی 
اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار شد تورم به وجود آمد.  
بانک ها  افزود: منبع مالی طرح نهضت ملی، تسهیالت  وزیر راه و شهرسای 
است که در گذشته به موضوعات دیگر اختصاص داده می شد اما اکنون و بر 
اساس مصوبه مجلس و قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد تسهیالت باید به 
مسکن داده شود. ضمن اینکه صندوق ملی مسکن نیز برای اجرای پروژه های 
مسکنی در نظر گرفته شده است.قاسمی خاطر نشان کرد: بیشتر کارشناسان 

اعالم کرده اند که تسهیالت بانکی تورم زا نیست.



اقتصاد
اخبار

سرمایه گذاری ۳۹ میلیون یورویی برای 
پایداری خوراک اتان پتروشیمی ها

 ۳۹ ارزش  به  امام  بندر  پتروشیمی  در  اتان  بازیافت  قرارداد 
میلیون یورو و با هدف پایداری خوراک این مجتمع برای تکمیل 

زنجیره ارزش امضا شد.
با  بندرامام  پتروشیمی  اتان  بازیابی  واحد  ساخت  قرارداد    
حضور جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
بندر  پتروشیمی  مدیرعامل  رستمی،  حمیدرضا  میان  فارس 
امام و سیدمحمدعلی غفاری زاده، مدیرعامل شرکت طراحی و 

مهندسی صنایع انرژی )EIED( به روش EPCC امضا شد.
مراسم  در  فارس،   خلیج  هلدینگ  مدیرعامل  ربیعی«  »جعفر 
پتروشیمی  شرکت  اتان  بازیافت  واحد  احداث  قرارداد  انعقاد 
تولید منابع  از  پتروشیمی  باید سهم خوراک  افزود:  امام،  بندر 
هیدروکربوری افزایش پیدا کند، در غیر این صورت به عنوان 
افزایش سهم خوراک  با  افزود:  سوخت مصرف می شود.   وی 
پتروشیمی ها به جای آنکه نفت و گاز در خانه ها بسوزد، تبدیل 

به ارزش افزوده برای کشور می شود.
همچنین »حمیدرضا رستمی« مدیرعامل پتروشیمی بندر امام  
پتروشیمی  اتان  بازیابی  واحد  احداث  قرارداد  انعقاد  مراسم  در 
بندر امام با اشاره به اینکه یکی از خوراک های دریافتی ان جی 
به دلیل  افزود:  از تولید نفت هستند،  تابعی  ال ها هستند که 

تحریم دریافت ان جی ال کاهش پیدا کرد.  
وی ادامه داد: با این حال مشکلی در تولید پتروشیمی بندر امام 

ایجاد نشد و خوراک را از بیدبلند خلیج فارس دریافت کردیم.
رستمی تاکید کرد: این اقدام باعث شد تا قیمت تمام شده اتیلن 
پتروشیمی بندر امام کاهش پیدا کرد و زنجیره اتان به حداکثر 

ظرفیت رسید و صادرات به باالترین حد رسید.  
سرمایه گذاری ۳۹ میلیون یورویی برای بازیابی اتان

اما  ال  جی  ان  خوراک  کاهش  وجود  با  اینکه  بیان  با  وی 
کرد، گفت: سال گذشته  کار  تمام ظرفیت  با  الفین  واحدهای 
معادل مجموع ۵ سال سود دادیم و امسال در ۶ ماه دوبرابر سال 

گذشته سود محقق شده است.  
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با تاکید بر اینکه تنها ۸ درصد 
پتروشیمی  خوراک  کشور  شده  استحصال  هیدروکربورهای  از 
ها می شود که درآمد ۲۰ میلیارد دالری برای کشور به همراه 
داشته است، افزود: اگر این سهم به ۲۰ درصد برسد، می تواند 

نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.  
مالی،  های  صورت  شفافیت  به  توجه  با  رستمی  گفته  به 
پتروشیمی بندر امام اماده ورود به بورس است.وی گفت: ارزش 
قرارداد بازیابی اتان پتروشیمی بندرامام ۳۹ میلیون یورو است 

و به سودآوری این پتروشیمی کمک می کند.

قرض  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار 
دکتر  )شادا(،  ایران  دارایی  و  اقتصادی 
سید احسان خاندوزی در سخنان خود 
در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد 
برگزار شد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد 
به جد به تسهیل مسیر پیش روی تولید 
کنندگان برای پرداختن به رسالتی که 
در راستای توسعه کشور بر عهده گرفته 
بلکه  انتخاب،  یک  عنوان  به  نه  اند، 

ضرورت، باور دارد. 
فعالیت  سازنده  اثرات  به  اشاره  با  وی 
باال  و  اشتغال  ایجاد  در  تولیدی  های 
کشور،  داخلی  ناخالص  تولید  بردن 
از  تولید  مسیر  تسهیل  کرد:  تصریح 
بلکه وظیفه  لطف،  نه  سوی حاکمیت، 

قطعی حاکمیت محسوب می شود. 
سخنان  به  اشاره  با  خاندوزی  دکتر 
برخی تولید کنندگان حاضر در جلسه 
در خصوص عدم همکاری و بوروکراسی 
حاکم بر بعضی ادارات دولتی در مواجهه 
تولید  های  درخواست  و  ها  نیاز  با 
کنندگان اظهار داشت: کسی که پشت 
در  مجوز  صدور  یا  گیری  تصمیم  میز 
یک دستگاه دولتی نشسته و با سخت 
بوروکراتیک،  نظری  تنگ  و  گیری 
یک  تقاضای  شرایط  بررسی  حال  در 
باشد  متوجه  باید  است،  کننده  تولید 
بیشتر  بسیار  اقتصادی،  فعال  خود  که 
کار  و  کسب  به  نسبت  کسی  هر  از 
خودش دلسوز و مراقب است و نیازی 
نیست.  ها  سخت گیری  از  خیلی  به 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید پذیرفت 
برخاسته  نادرست  های  باور  برخی  که 
گذشته،  سالیان  بوروکراتیک  قواعد  از 
های  دستگاه  مختلف  های  الیه  در 
افزود:  وی  است.  کرده  رسوخ  اجرایی 
کار مشترک ما این است که با همکاری 
هم، بر این رویه فرساینده و مانع زا در 
مسیر تولید غلبه کنیم و شما باید در 
این مسیر، وزارت اقتصاد را دوشادوش 

خود ببینید. 
در  اراده  این  کرد:  تأکید  خاندوزی 
هیئت عالی مقررات زدایی، سازمان امور 
مالیاتی، گمرک و دیگر اعضای خانواده 
تولید  موانع  رفع  برای  اقتصاد  وزارت 
های  الیه  در  احیاناً  اگر  و  دارد  وجود 
مختلف دولتی، اتفاقات دیگری در حال 
وقوع و خلق موانع است، یقین داشته 

باشید که اراده ما بر حذف آن قرار دارد.
در  ما  اگر  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
داخل کشور بتوانیم این تنگنا ها را از 
طرف  دیگر  کنیم،  حذف  تولید  مسیر 
خارجی نمی تواند ایجاد تنگنا و مشکل 

نماید.
وی یادآور شد: غرض ما از برگزاری این 
نه حل مشکالت یک شرکت  نشست، 
زبان  از  مشکالت  شنیدن  بلکه  خاص، 
وسیعی  طیف  از  نمایندگی  به  شما، 
کنندگان  تولید  و  اقتصادی  فعاالن  از 
قواعد  بتوانیم  که  است  امید  این  به 
نحوی  به  بعد،  به  این  از  را  ها  رویه  و 
اصالح کرده و پیش ببریم که همزمان 
برای صدها تولید کننده هم سنخ نیز 

گشایش صورت گیرد.
خاندوزی افزود: اگر ما بتوانیم با جدیت 
های  سازمان  و  وزارتخانه  در  همکاران 
دقیق  پیگیری  کنار  در  مجموعه؛  زیر 
سرانجام  به  را  ها  رویه  اصالح  شما، 
شکل  به  آن  مثبت  اثرات  برسانیم، 
داده  تعمیم  کشور  سطح  در  مویرگی 

شده و همه جا احساس خواهد شد.
برای  ما  نیست  بنا  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  قانونی  حقوق  از  مشکالت،  حل 
مالیات  گمرک،  چون  هایی  زمینه  در 
البته  ... صرفنظر کنیم تصریح کرد:  و 
تجربه جلسات این چنینی نشان داده 
که مشکل فعاالن اقتصادی نیز عموماً 
بودن  طویل  از  ناشی  مشکالت  به 

فرآیند های بوروکراتیک و برخی سخت 
گیری ها و تبعیض ها در ایفای وظایف 
متولی  های  دستگاه  توسط  حاکمیتی 

مربوط بوده است.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تالش 
های شدید صورت گرفته توسط هیئت 
مقررات زدایی در خصوص تسهیل در 
صدور مجوز ها و تداوم فعالیت کسب 
نتایج این  امیدواری کرد،  ابراز  و کارها 
ماه سالجاری  اسفند  و  بهمن  از  تالش 
به طور محسوسی برای فعاالن اقتصادی 

قابل مشاهده باشد.
خاندوزی یکی دیگر از محور های مورد 
مقررات  هیئت  و  اقتصاد  وزارت  توجه 
زدایی را کاهش بار مقرراتی خواند که 
سنگینی  ها  کار  و  کسب  بر  آن  سایه 
ارتباط،  این  در  که  گفت  و  کند  می 
فراتر از وزارتخانه اقدام کرده و جلساتی 
مشترکی با سایر وزارتخانه ها از جمله 
صمت برای ایجاد برخی هماهنگی ها 

در این خصوص برگزار نموده است.
تأمین  های  دشواری  از  کاستن  وی 
مالی و نیز کاهش بار مالیاتی را از جمله 
اقدامات دیگر انجام گرفته توسط وزارت 
اقتصاد در چند ماهه شروع بکار دولت 
سیزدهم عنوان کرد و گفت: سالها بود 
در کشور، پیشنهادی مبنی بر کاهش 
به  ما  اما  بود  نشده  ارائه  مالیاتی  بار 
دولت،  مالی  تأمین  تنگنای  همه  رغم 
برای  تسهیل شرایط  لزوم  به  وقوف  با 

تولید کنندگان و پذیرش این حقیقت 
وجود  تولیدی  فعالیت  باید  ابتدا  که 
مالیات  آن  از  بتوان  تا  باشد  داشته 
واحد  پنج  کاهش  پیشنهاد  گرفت، 
درصد نرخ مالیات برای سال ۱۴۰۱ را 

به تصویب دولت رساندیم.
از  دیگری  بخش  در  اقتصاد  وزیر 
سخنان خود ضمن موافقت با پیشنهاد 
جلسه  در  حاضر  کارفرمایان  نماینگان 
تعیین  برابر  در  ایستادگی  بر  مبنی 
قیمت دستوری تولیدات داخلی، تأکید 
تا جای ممکن  اقتصاد  کرد که وزارت 

در این ارتباط در کنار آنها خواهد بود.
توجه  نکته  این  به  ما  داد:  ادامه  وی 
داریم که فشار مالیاتی به بخش های 
به  ها،  درشت  دانه  و  اقتصاد  رسمی 
دلیل در دسترس بودن، نباید بیش از 
سایر بخش ها باشد و اینگونه نباشد که 
تنها ماهی های بزرگ در تور مالیاتی 
بیافتند. وزیر اقتصاد در خصوص یکی 
از پیشنهادات مطرح شده در خصوص 
و  طیور  و  غذایی  صنایع  از  حمایت 
از  ناشی  عوارض  برابر  در  دامپروری 
تالش  در  گفت:   ، ترجیحی  ارز  حذف 
هستیم با مدیران بانک ها و مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی به توافقاتی در 
خصوص تأمین مالی فعاالن این عرصه 
برسیم و این گونه نباشد که تازه بعد از 
اعمال سیاست، بخواهیم چاره اندیشی 

کنیم.

کاهش نرخ مالیات در ۱۴۰۱ نشان 
وقوف دولت بر اهمیت تولید است

گزارش

حمل و نقل نجات دهنده اقتصاد کشور 
است

و  توسعه  با  نقل  و  حمل  صنعت  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
کشور  در  محصولی  تک  اقتصاد  دهنده  نجات  می تواند  خود  پیشرفت 

باشد.
و  نمایشگاه حمل  پنجمین  اختتامیه  مراسم  در  مرتضوی  صولت  سید 
نقل  و  حمل  خدمات  اینکه  بیان  با  وابسته  خدمات  و  لجستیک  نقل، 
در هر کشوری به عنوان پیشران اقتصاد حائز اهمیت است گفت: این 
بخش ها اساساً نقش آفرینی متعددی را می تواند همراه خود داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: در ابتدا به عنوان یک فعالیت اقتصادی مؤثر و رشد 
اقتصاد و ایجاد اشتغال می تواند به مؤلفه های توسعه کشور کمک کند 
و در ادامه صنعت حمل و نقل به عنوان یک زیرساخت موجب رشد و 

تعالی سایر بخش های اقتصادی کشور خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: کشورهایی که به تولید ناخالص مناسب و رشد 
اقتصادی مطلوبی دست یافته اند یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی 

صنعت حمل و نقل بوده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: حمل و نقل به عنوان یک منبع 

تأمین کننده می تواند بخشی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند.
توسعه  در  مؤلفه ها  از  یکی  نقل  و  ترانزیت حمل  کرد:  اظهار  مرتضوی 

درآمدزایی و ارزش افزوده در هر کشوری به شمار می رود.
و  و حمل  جغرافیایی  مناسب  موقعیت  ما  کشور  در  اینکه  بیان  با  وی 
نقل هوایی، دریایی و ریلی می تواند پیشتاز باشد و همچنین اشتغال زا 
و ارزآور نیز باشد افزود: در صنعت ترانزیت دریایی و هوایی و اخیراً نیز 
با اتصال پاره ای از خطوط ریلی به کشورهای همسایه گام های مؤثری 

برداشته شده اند.
مرتضوی گفت: حمل و نقل می تواند عامل بسیار مؤثری برای نجات از 

اقتصاد تک محصولی باشد.
وی با بیان اینکه اگر حمل و نقل روان، آسان، ارزان و سریع صورت گیرد 
هم در حوزه کشاورزی و هم صنعت و معدن می توانیم صادرات را به 
شدت افزایش دهیم گفت: صادرات نفتی که می تواند نقطه قوت ملت ها 
باشد می بینیم که این نقطه قوت کشورها به لحاظ صنعت در فرآوری و 
ایجاد ارزش افزوده به نقطه ضعف تبدیل شده است و کشور را از بن بست 
تحریم های ظالمانه در صنعت نفت نجات دهد در این حوزه باید اقدامات 

شایسته و بایسته ای انجام شود.
با تمام مشکالت  انقالب  از پیروزی  ادامه تأکید کرد: بعد  مرتضوی در 
پیشروی حمل و نقل اقدامات خوبی در حوزه های مختلف حمل و نقل 
داشته ایم، اما به نظر می رسد استعداد کشور ما باالتر از این است و ما 

نتوانستیم در حوزه حمل و نقل ریلی گام های مؤثری برداریم.
و  بنیان  دانش  شرکت های  و  دانشمندان  مدد  به  کرد:  بیان  وی 
نقل صورت گرفته  اقدامات مؤثری در حوزه حمل و  نیز  استارت آپ ها 

است.
مرتضوی گفت: به مدد الهی یکی از مهم ترین برنامه های توسعه حمل 
و نقل بخش حمل و نقل ریلی و ساخت واگن بوده که ما توانستیم با 
استفاده از توان مهندسان داخلی و شرکت های دانش بنیان این مشکل 

را برطرف کنیم.
و  بنیان  دانش  شرکت های  و  دانشگاه ها  کمک  با  اینکه  بیان  با  وی 
همچنین کارخانجات تولید داخل ما توانستیم حدود ۱۲۰ واگن را در 
تحویل  نقلی  و  شرکت های حمل  به  و  ساخته  مدت  کوتاه  زمانی  بازه 
دهیم و در حل این مشکل جهاد دانشگاهی هم همکاری بسیار مؤثری 

داشته است.
معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: بسیاری از شرکت های داخلی هم 
با استفاده از مهندسان خود و دولت هم با اعتماد به دانش آنها توانست 
بخشی از مشکالت در حوزه حمل و نقلی را برطرف کند و ما با استفاده 

از این اقدام شاهد بروز استعدادهای بسیاری در این بخش بوده ایم.
مرتضوی با بیان اینکه در این دولت سیاست تحولی را در دستور کار 
خود قرار داده ایم، گفت: این طرح جامع تحولی در صنعت حمل و نقل 
ایجاد می کند و با نگاه جدید ما سعی خواهیم کرد این صنعت را توسعه 
دهیم این طرح در دولت سیزدهم در حال نهایی شدن است و به زودی 

جزئیات آن اعالم خواهد شد.
وی گفت: ما در این طرح با اعتماد و اتکا به دانش بومی و با استفاده از 
ظرفیت های دانشگاهی توانسته ایم رابطه دولت و دانشگاه را بازتعریف و 

بازطراحی کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: دولت باید با اعتماد به دانشگاه ها 

و جوانان خالق صنعت حمل و نقل را رونق بخشد.
در  بار  چندین  سیزدهم  دولت  رئیس  رئیسی  کرد:   اظهار  مرتضوی 
از  برخی  که  آن هستیم  شاهد  متأسفانه  که  کرده  اعالم  سخنان خود 
دستگاه ها و شرکت ها به دلیل تحریم ها برای اجرای کارها بهانه تراشی 
و  فضا  هوا  صنعت  که  است  چگونه  که  کنیم  اعالم  باید  اما  می کنند 
همچنین صنعت هسته ای ایران که شدیدترین تحریم ها را دارد روز به 
روز در حال ارائه جدیدترین خدمات و پیشرفت هست اما ما در صنعت 
حمل و نقل یا سایر صنایع با مشکل مواجه هستیم و چرا در این صنعت 

عقب هستیم.
که سعی  داشته  وجود  بخش  این  در  اعتماد  عدم  نوع  یک  گفت:  وی 
خواهیم کرد با ایجاد ارتباط با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و 
همچنین رفع موانع از سر راه تولید بتوانیم صنعت حمل و نقل را در 

تمامی بخش ها توسعه دهیم.
و  حمل  صنعت  اقتصاد  حوزه  در  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
با  باید  ما  و  باشد  ثروت زا  و  اقتصادی  صنعت  یک  عنوان  به  باید  نقل 
توجه به نیروهای خالق و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در 
این بخش بتوانیم این صنعت را توسعه دهیم البته باید از ظرفیت های 

سرمایه گذاری خارجی هم در این بخش استفاده کنیم.
باید  که  است  اقداماتی  دیگر  از  هم  بهره وری  افزایش  گفت:  مرتضوی 
ما  این بخش هم  در  و  قرار دهیم  کار خود  این صنعت در دستور  در 
حمایت های الزم را انجام خواهیم داد و با کمک مجلس هم در بخش 

مقررات زایی هم اقداماتی را انجام خواهیم داد.

»ایران زمین« پیشتاز در خدمات 
بانکداری آنالین

کشورهای  اکثر  در  است  دهه   ۳ حدود  که  الکترونیک  بانکداری 
توسعه یافته در حال اجراست، مبتنی بر خدمات آنالین تعریف شده و 
خدمات بانکی به جای تراکنش محوری فعلی به سمت مشاوره محوری 
تغییر خواهد کرد، موضوعی که بانک ایران زمین تمرکز خود را بر این 
رویکرد قرار داده و به زودی بانکداری الکترونیک در این بانک به مرحله 

اجرای خواهد رسید. 
با  ایران زمین  بانک  مدیرعامل  پورسعید،  المجید  عبد  رابطه  این  در 
است،  پوست اندازی  و  تغییر  حال  در  کشور  بانکی  نظام  اینکه  بیان 
بیفتد  اتفاق  لحظه  یک  در  که  نیست  چیزی  تحولی  سیر  این  افزود: 
بلکه این تغییرات در یک بازه زمانی خواهد بود، بنابراین شناخت ما 
باید از شرایط عمیق باشد و مطمئنا شکل جدیدی از بانکداری ایجاد 
خواهد شد و سیاست ما در حوزه بانکداری دیجیتال تغییر نگرش و 
ایجاد خواهیم کرد، به  بانک  دیدگاهی است که در خصوص خدمات 
این مفهوم که این تغییر و تحول در نحوه ارائه خدمات نیست و اساسا 
ایران زمین  بانک  مدیرعامل  شد.  خواهد  متحول  بانکی  خدمات  خود 
دانست  آن  انعطاف پذیری  را  دیجیتال  بانکداری  مهم خدمات  ویژگی 
و گفت: در بانکداری دیجیتال سرویس ها چنان منعطف خواهند شد 
که قادر خواهیم بود برای هر مشتری خدمات خاصی را ایجاده کرده 
دنیا رخ  امروز در  آنچه  بود،  بانک ها خواهیم  از  و شاهد چهره جدید 
داده و به سرعت در حال همه گیرشدن است تحول در خدمات بانکی 
است. مدیرعامل بانک ایران زمین، یادآور شد: با توجه به این تغییرات 
و اتفاقاتی که در تکنولوژی و خدمات بانکی رخ خواهد داد، مدیریت 
در  اساسی  رکن  یک  به عنوان  خطرات  دفع  بر  مبتنی  بانک،  شرایط 
و  خوب  شناخت  بازرسان  تا  است  نیاز  و  شد  خواهد  بانکی  عملیات 

کاملی از این شرایط و فناوری های آن داشته باشند.
اجتناب از ابزارهای تبلیغاتی سنتی

محمدحسین استاد، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین نیز با اشاره به 
تغییر فضای کسب وکار و ارائه خدمات به مشتریان، گفت: در سال های 
شرایط  اجتماعی  شبکه های  استفاده  رشد  و  تکنولوژی  رشد  اخیر 
ایجاد کرده است و مشتری  ارائه خدمات به مشتریان  جدیدی را در 
انتظار دارد خدمات را در همان جایی که حضور دارد دریافت  امروز 
کند، درواقع ما به عنوان ارائه کننده سرویس باید سراغ مشتری برویم. 
رئیس روابط عمومی بانک ایران زمین با بیان اینکه در بحث بانکداری 
استفاده  تبلیغاتی سنتی  ابزار های  از همان  نمی توانیم  دیجیتال دیگر 
بانک توقع دارند در همان جایی که  امروز مشتریان  کنیم، اظهارکرد: 
حضور دارند، خدمات دریافت کنند. پس بهترین تبلیغ، تبلیغی است 

که در همان نقاط اتصال بانک و مشتریان انجام می شود.
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علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
به  مربوط  مشکالت  گفت:  زمین 
اشتباهات  انباشت  دلیل  به  زاینده رود 
نامتناسب  توسعه  و  آب  مدیریت 

سرزمینی به وجود آمده است.
سازمان  روابط عمومی  از  نقل  به  
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
پژوهشکده  دانشیار  نظری«  »حمید 
ایران  اینکه  بر  تاکید  با  علوم زمین 
کشوری خشک است و با آغاز گرمایش 
جهانی خشک تر خواهد شد، گفت: ما 
در آغاز گرمایش جهانی به روایتی در 
داریم  قرار  جهانی  انقراض ششم  آغاز 
با آمایش  و چاره ای نداریم که همسو 
بگیریم که در چه  سرزمینی، تصمیم 
الگوی  چه  با  و  کشاورزی  مناطقی 
مناطقی  چه  در  و  گیرد  رونق  کشتی 

صنعت توسعه یابد.
و  آبی  تنش  وضعیت  مورد  در  وی 
امروزه  گفت:  زاینده رود،  خشکی 
آالینده های  و  شدن  خشک  شرایط 
زیست محیطی حوضه زاینده رود بیش 
از مشکالت کم بارشی و طبیعی حاصل 
مدیریت  راهبردی  اشتباهات  انباشت 
آب، بی توجهی و عدم توسعه متناسب 
سرزمینی بوده که در طول چند دهه 
به طور پیاپی تکرار شده، ضمن آنکه 
در طول این مدت به تدریج جمعیت 
یافته و در چنین  افزایش  این منطقه 

مشکل  بی توجهی  دهه ها  با  شرایطی 
در  چه  زاینده رود  خشکی  امروزه 
باالرود، پیکره رودخانه و چه در تاالب 
چون  آن  خاوری  پایانه  در  گاوخونی 
میان صدها زخم سر  از  زخمی کهنه 

باز کرده است.
علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
زمین با تاکید بر اینکه صنایعی مانند 
آالیندگی  بر  افزون  که  فوالد  صنایع 
در  نباید  هستند،  نیز  آب بر  بسیار 
راه اندازی  خشک  و  کویری  مناطق 
شوند و کشورهایی که چنین صنایعی 
را توسعه داده اند، سعی بر توسعه این 
صنایع در کرانه دریاها دارند، لذا باید 
نتیجه گرفت که دست کم در کشوری 
همچون ایران با حدود ۶ هزار کیلومتر 
خط ساحلی در شمال و جنوب، داشتن 
در  دست  این  از  صنعتی  مجتمع های 
مناطق خشک و کویری مرکز کشور، 
پایه  اصول  با  تضاد  در  و  منطقی  غیر 
آنکه  بر  افزون  است.  سرزمین  آمایش 
مناطق  در  مجتمع هایی  چنین  وقتی 
کویری ساخته شد، تامین خوراک آن 
از دور دست خود مساله و مشکلی بر 

مشکالت دیگر شد.
مجتمع  خوراک  از  نیمی  تامین  وی، 
یزد  مناطقی چون  از  را  مبارکه  فوالد 
و طبس و نزدیک و نیم دیگر وابسته 
به واردات از خارج و چون صادرات آن 

شد:  یادآور  و  دانست  جنوبی  بنادر  از 
نبود زیرساخت الزم همچون دسترسی 
به خطوط راه آهن، تولید و صادرات از 
مجتمع های فوالد مبارکه را هرگز قابل 
رقابت با بازیگران این صنعت در جهان 

نخواهد کرد.
میزان  نظر  از  کرد:  خاطرنشان  نظری 
ذخایر آب و کاهش بارش ها، با تمامی 
اکنون  حتی  بارندگی ها  نرخ  کاهش 
نیز شاهدیم که زاینده رود در باالرود 
گذر  از  پیش  سامان(  شهر  )محدوده 
اصفهان  باختر  در  زاینده رود  سد  از 
ولی  است،  آب  پر  بسیار  همچنان 
به  رسیدن  با  رود  زاینده  شوربختانه 
زاینده  سد  احداث  محل  »چادگان« 
و  آن  دریاچه  و  سد  ابتدای  در  رود، 
سپس حوضچه ها و استخرهای ذخیره 
آب صنایع فوالد مبارکه می پیوندد. این 
به  ذخیره ای  بیش  و  کم  حوضچه ها 
اندازه حجم آب مصرفی شهر اصفهان 
عبارتی  به  داده اند!  جای  خود  در  را 
دیگر آبی برای انتقال به پایین دست 

باقی نمی ماند.
وضعیت بحران زده کشاورزی و چالش 

آب 
استان  در  کرد:  خاطرنشان  نظری 
منطقه  در  دور  زمان های  از  اصفهان 
داشته  رونق  برنج  کشت  »لنجان« 
است و موردی نیست که امروز به آن 

تعجب  باید  ولی  باشد،  شده  پرداخته 
به  ورامین  منطقه  در  چرا  که  کنیم 
یا  و  است  شده  مبادرت  برنج  کشت 
اینکه چه کسانی و با چه منطقی اقدام 
به کشت آن در حاشیه کویر کرده اند.  

از  آغاز عصر گرمایش جهانی استفاده 
انرژی های پاک 

زمین  علوم  پژوهشکده  دانشیار  این 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور ایران را کشوری خشک دانست 
خشک تر  جهانی  گرمایش  آغاز  با  که 
خواهد شد، گفت: ما در آغاز گرمایش 
جهانی به روایتی در آغاز انقراض ششم 
جهانی قرار داریم و تمام عالیم زمین 
جهانی  انقراض  زیستی  و  شناختی 
انرژی های  از  باید  رو  این  از  داریم؛  را 
پاک چون خورشید، باد و به طور کلی 
تا  انرژی های سبز استفاده کنیم  همه 
نوع  کشاورزی،  در  روزآمدی  هم پای 
کشت را نیز متناسب با اقلیم و آمایش 
سرزمین تغییر دهیم. راه عالج بی آبی 
حوضه ای همچون زاینده رود و منطقه 
توسط  آب  استفاده  کاهش  اصفهان 
مردم نیست. بیش از آنکه مصرف مردم 
باال باشد )که هست( ناهماهنگی، عدم 
و  کشت  فناوری های  و  روش  توازن 
صنعت و البته هدررفت آب را داریم که 
به دلیل فرسوده و کهنگی سامانه های 

انتقال آب است.

زاینده رود محصول انباشت اشتباهات 
مدیریت آب و توسعه نامتناسب سرزمینی
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اجتماعی
خبر

افزایش حق الزحمه داوطلبان فعال 
در پایگاه های امدادی

حق الزحمه  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
داوطلبان فعال در پایگاه های امداد و نجات را افزایش 
اتفاق در سال  این  اگرچه ممکن است  داد.  خواهیم 

جاری محقق نشود.
و  امداد  پایگاه  در  حضور  با  کولیوند    پیرحسین   
نجات جاده ای گردنه قوچک در شمیرانات تهران در 
جمع امدادگران گفت: حق الزحمه داوطلبان فعال در 
پایگاه های امداد و نجات را افزایش خواهیم داد. اگرچه 

ممکن است این اتفاق در سال جاری محقق نشود.
رئیس جمعیت هالل احمر تاکید کرد: پست و منصب 
برای کسی ماندگار نیست. من ادعای ریاست جمعیت 
داوطلب  امدادگر  که  است  این  افتخارم  و  ندارم  را 

هستم.
از داوطلبان هالل احمر در سراسر کشور تقاضا  وی 
کرد با تالش بیشتر، اعتماد مردم را به هالل احمر بیش 
از گذشته افزایش دهند و افزود: جمعیت هالل احمر 
روحیه  و  است  آماده  باشد  مشکلی  که  هرجایی  در 
داوطلبی یعنی همین که هر کجا مردم نیاز به کمک 

دارند؛ حاضر باشیم.
دنبال  به  آنچه  گفت:  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
جامعه  عمومی  مشارکت  بیشتر  جلب  هستم،  آن 
این مهم  و  داوطلبانه است  و  با رویکرد خیرخواهانه 
موجب افزایش عزت اجتماعی نجاتگران و داوطلبان 
آنچه  کرد:  تاکید  بود.کولیوند  خواهد  جمعیت  این 
انسانی و  از تمام بالیای طبیعی و  که مملکت ما را 
دشمنی دشمنان نظام جمهوری اسالمی نجات داده 
می خواهد  کسی  اگر  است.  داوطلبی  روحیه  است 
نمونه کوچکی از ایثار فرزندان این سرزمین در دفاع 
مقدس را ببیند، کافی است در این ایام بازدیدی از 
پایگاه های امداد و نجات هالل احمر داشته باشد.در 
این دیدار همچنین شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر تهران توضیح داد که پایگاه امداد و نجات 
گردنه قوچک در ۲۱۰ روز ابتدای سال جاری تا پایان 
مهرماه، ۲۵۰ عملیات امداد و نجات کوهستان را انجام 
داده است که تنها یک مورد از این عملیات ها ۵ روز 
ادامه یافت. وی افزود: اغلب این ۲۵۰ عملیات منجر 

به موفقیت در جان مردم و کوهنوردان شده است.

رئیس قوه قضاییه از پیگیری مستمر پرونده حقوقی اقدام 
تروریستی وجنایتکارانه آمران، عامالن و مشارکت کنندگان 
ابراز  و  داد  خبر  شهیدسلیمانی  رساندن  شهادت  به  در 
بر  حاکم  ظالمانه  حقوقی  نظام  علی رغم  کرد  امیدواری 

جهان این پرونده به سرانجام مطلوب برسد.
حجت االسالم  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل   به 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در دیدار با اعضای 
سردار  شهید  شهادت  سالگرد  دومین  برگزاری  ستاد 
سلیمانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره 
)س( و با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر ابعاد مکتب 
حاج قاسم اظهار داشت: اعضای ستاد سالگرد شهادت حاج 
قاسم سلیمانی باید توجه داشته باشند که برای معرفی یک 
مکتب کمر همت بسته اند؛ بنابراین کار بزرگی را عهده دار 
شده اند و این کار نباید منحصر به یک روز در سال باشد 
بلکه در طول ایام سال باید نسبت به معرفی و تبیین مکتب 

حاج قاسم تالش و کوشش صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: حاج قاسم عزیز ما، هم در 
و  الهی شد  عنایت  مشمول  شهادتش  زمان  هم  و  حیات 
به دلیل اخالص، عبودیت،  ادعا کرد که  واقع می توان  به 
دعای  خداوند  بزرگوار  شهید  این  جامعیت  و  استقامت 
همیشگی او یعنی »اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل 
محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد« را در حق حاج 

قاسم مستجاب کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هنوز با وجود گذشت دو 
سال از شهادت حاج قاسم، به جهاتی نمی توان همه ابعاد و 
جوانب مکتب حاج قاسم در حوزه های مختلف و ابتکارات و 
خالقیت های این مرد الهی را در میدان های گوناگون بازگو 
کرد، گفت: حاج قاسم در یک فرآیند زمانی به کمال رسید 
بر همین اساس مکتب حاج قاسم نیز در طول زمان بیشتر 
شناخته خواهد شد و در ظرف زمانی یک سال و دو سال و 
چند سال هم نمی توان همه جوانب و ابعاد شخصیتی حاج 

قاسم و مکتب او را معرفی کرد.
پرورش  در  اسالمی  انقالب  تأثیر  اژه ای  محسنی 
شخصیت های الگو و تحول آفرینی مانند حاج قاسم و تأثیر 
آنها در تحقق آرمان های انقالب اسالمی را بسیار با اهمیت 
دانست و افزود: امام بزرگوار ما فرمودند که انقالب اسالمی 
باید صادر شود و این فرمایش نورانی حضرت امام )ره( به 
شکل بارزی به واسطه اقدامات و مجاهدت های حاج قاسم 

سلیمانی جنبه عینی پیدا کرد.
محسنی اژه ای با اشاره به روحیات شخصیتی حاج قاسم 
سلیمانی و اجتناب و پرهیز جدی او از این که در معرض 
زمانی  مقطع  دو  در  گفت:  گیرد،  قرار  ستایش  و  تمجید 
ضمن  مراسمی،  اثنای  در  تا  داد  دست  کوتاه  فرصتی 
احوالپرسی و معانقه با حاج قاسم در موقعیتی که امکان 
پاسخ دادن از ناحیه او وجود نداشته باشد، مافی الضمیر خود 

را در مطالبی به حاج قاسم به صورت خصوصی عرضه کنم. 
یکبار خطاب به او گفتم »ای کاش تمام عمرم یک لحظه 

شود و این یک لحظه به عمر شما اضافه شود.«
رئیس عدلیه با اشاره به اشتهار حاج قاسم در سراسر جهان 
به ستیز با مستکبران و سلطه گران و حمایت از مظلومان و 
مستضعفان، گفت: امروز دوست و دشمن در سراسر گیتی 
و پهنه کره زمین از آفریقا و اروپا و آمریکا تا منطقه جنوب 
غرب آسیا، به استثنایی بودن شخصیت حاج قاسم سلیمانی 
و تمایزات او با دیگران اذعان دارند و او را به عنوان یاور 

مظلومان و ستیزه گر با زورگویان و غّداران می شناسند.
با اشاره به شخصیت چندوجهی  ادامه  اژه ای در  محسنی 
به  قاسم  حاج  اگرچه  گفت:  سلیمانی  شهید  ذوابعاد  و 
لحاظ توان نظامی در مرتبه باالیی قرار داشت، اما او یک 
به  که  بود  عارف  یک  او  بلکه  نبود؛  صرف  نظامی  نیروی 
تأسی از موالی خود حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( دلسوز 
و خیرخواه همه حتی دشمنان نیز بود به طوری که اگر 
احساس می کرد می توان حتی یک نفر از جبهه دشمن را 
به جرگه حق و حق طلبان ملحق کند، از تالش در این امر 

دریغ نمی کرد.
حاج قاسم هم اهل مقاومت بود و هم اهل سعه صدر و تدبیر

حاج  دوراندیشی  و  حزم  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 

قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مرد تدبیر بود و افق 
نگاهش بلند بود و به مسائل مهم در آینده توجه داشت. 
این شهید بزرگوار همچنین سعه صدر عجیبی داشت و با 
همگان با سینه فراخ و سعه صدر مواجه می شد. حاج قاسم 
با قدرت استدالل طرف  بود و تالش می کرد  اهل منطق 
مقابل خود را قانع سازد، اما در عین حال هر جا که الزم 
بود ایستادگی نشان دهد از موضع حق عقب نمی نشست 

و مقاومت می کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به محبت متقابلی که بین حاج 
قاسم و قاطبه مردم وجود داشت مراسم تشییع پیکر شهید 
را بی نظیر و بی بدیل توصیف کرد و گفت: تعداد انبوه و 
میلیونی جمعیتی که در نقاط مختلف از قشرها و طیف ها 
و سالیق گوناگون به استقبال پیکر مطهر شهید سلیمانی 
صحنه های  آنها،  اندوه  و  حزن  و  محبت  ابراز  و  رفتند 
با  بی نظیری را در حافظه تاریخ به ثبت رساند و خداوند 
متوجه کردن دل ها به حاج قاسم که در حماسه شکوهمند 
و میلیونی تشییع پیکر مطهر او نمود داشت، توطئه دشمن 
را که تصور می کرد با حذف فیزیکی حاج قاسم به مسئله 
مقاومت خاتمه داده است را نقش بر آب کرد و خون تازه ای 

به رگ های ملت ایران و جبهه مقاومت تزریق شد.
را  قاسم  حاج  مکتب  کتاب  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 

زنده  باید  سلیمانی  شهید  مکتب  گفت:  بست،  نمی توان 
ابعاد  و  شود  تفسیر  باید  آن  برگ  برگ  شود.  داشته  نگه 
مختلف و متکثر آن از جمله ارتباط قلبی و عاطفی شهید 
با مقام والیت، نگاهی که او به ایران و جمهوری اسالمی به 
عنوان حرم داشت و غیرت و شجاعت او در دفاع از حریم 
حرم های اهل بیت علیهم السالم به خوبی مورد تبیین قرار 
گیرد. نباید اجازه داد این مکتب نورانی توسط بدخواهانی 
که با مرام حاج قاسم سر ستیز دارند مورد تعرض واقع شود.

برای  ستاد  تالش های  از  تشکر  قضاییه ضمن  قوه  رئیس 
برای  زمینه سازی  و  دستگاه ها  هماهنگی  و  برنامه ریزی 
شهید  شهادت  سالگرد  برنامه های  در  مردم  مشارکت 
سلیمانی با اشاره به پیروزی حاج قاسم در دو جبهه نبرد 
با دشمن  دیگری  و  نفس  هوای  با  جهاد  میدان  در  یکی 
مراسم  دست اندرکاران  و  ستاد  اعضای  اصغر  جهاد  در 
بزرگوار  آن  از  تأسی  به  را  واالمقام  شهید  آن  بزرگداشت 
در خودسازی و مبارزه با هوای نفس دعوت کرده و گفت: 
از برجسته ترین صفات و ویژگی های حاج قاسم، اطاعت از، 
ولی فقیه و نائب امام زمان )عج( بود و حقیقتا چنانچه ما 
نیز بخواهیم در میدان مبارزه با نفس و مقابله با شیطان 
صفتان سربلند شویم، باید در مسیر پیروی و اطاعت از، ولی 

فقیه و نائب بر حق امام زمان )عج( باشیم.

پرونده حقوقی شهادت سردار سلیمانی 
مستمر پیگیری می شود

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر به 
ارزش های کشور و انقالب عالقمند 
باشیم باید موانع را حتی اگر قانونی 
است شناسایی و در جهت اصالح 
زیرا  کنیم  اقدام  آن ها  حذف  و 
یکی از سرمایه های مهم هر کشور 
سرمایه های انسانی و تجارب آن ها 

است.
 معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
اتاق  اعضای  میزبان  جرم،  وقوع 
بررسی  با  تا  بود  کشور  اصناف 
مشکالت صنوف و اتحادیه ها مانع 
اصناف در کشور  فعالیت  توقف  از 

باشد.
معاون  جهانگیر  اصغر  دکتر 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
لزوم  درباره  قضائیه،  قوه  جرم 
از  پیشنهادی  طرح های  بررسی  
در  امروزه  گفت:  دستگاه ها  سوی 
می خواهد  طرحی  یک  وقتی  دنیا 
که  نهادی  یا  مجموعه  یک  در 
تاثیرگذار است مطرح شود، درابتدا 
ایده  و  طرح  آن  روی  است  الزم 
اما   گیرد.  صورت  کارشناسی  کار 
در کشور ما رسم بر این است اگر 
مخالفی  و  می شود  ارائه  طرحی 
می شوند  خوشحال  همه  ندارد، 
که این طرح مخالف نداشته است، 
در صورتی که بسیاری از کشورها 
یافته   توسعه  کشورهای  مخصوصا 
طرح های پیشنهادی از منظر سایر 
بخش ها بررسی می شود تا بر سایر 

بخش ها تاثیر منفی نگذارد.
دستگاه ها  امروزه  داد:  ادامه  وی 
را در راستای ماموریت  طرح هایی 
تا  می کنند  مطرح  خود  سازمانی 
به  یا دستورالعمل  قانون  قالب  در 
فارغ  به نوعی  ولی  برساند  تصویب 
این  به  خود  نظر  مورد  موضوع  از 
طرح  این  نمی کنند  توجه  نکته 
چه تاثیرات منفی ممکن است بر 
سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و غیره داشته باشد.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
به  اشاره  ضمن  قضائیه  قوه  جرم 
بر  حاکمیت  حمایتی  موثر  نقش 
اوقات  برخی  کرد:  بیان  صنوف 
را  تسهیالتی  و  امنیت  تنها  نه 
برای صنوف ایجاد نکرده ایم، بلکه 
و  دستورالعمل  رفتار،  نوع  گاهی 
پیگیری هایمان بخش های مختلف 
از  را  خصوصی  بخش  مخصوصا 
ادامه فعالیت منصرف کرده و این 
موضوع خطرناک است که امنیت 
کسب و کار و سرمایه گذاری را به 

مخاطره می اندازد.
به  اگر  کرد:  تشریح  جهانگیر 
ارزش های کشور و انقالب عالقمند 
باشیم باید این موانع را حتی اگر 
قانونی است شناسایی و در جهت 
کنیم  اقدام  آن ها  حذف  و  اصالح 
هر  مهم  سرمایه های  از  یکی  زیرا 
کشور سرمایه های انسانی و تجارب 

آن ها است.
وی درباره نقش صنوف بر گرانی ها 
موضوع  بدانیم  باید  داشت:  اظهار 
مقوله  دو  گران فروشی  و  گرانی 
جدای از یکدیگر است که نباید با 
یکدیگر خلط شود، با گران فروشی 
در اصناف باید به شدت مقابله کرد 
بماند.  پایدار  بازار  در  آرامش  تا 
آسیب شناسی های  که  آنچه  اما 
ریشه های  می دهد  نشان  گذشته 
گرانی به اصناف بر نمی گردد و باید 
غلط،  اقتصادی  ساختار  در  را  آن 
طوالنی  و  صحیح  غیر  فرایندهای 
تحریم های  و  مدیریت ها  سوء  و 
و  کنیم  استکبار جستجو  ظالمانه 
منجر  که  فرآیندهایی  اصالح  در 
به گرانی کاالها و خدمات می شود 

اهتمام ورزیم.
کشور  سیاسی  استقالل  تضمین 
وابسته به استقالل اقتصادی کشور 

است
بیان  جلسه  ادامه  در  جهانگیر 

و  قضائی  دستگاه  که  کاری  کرد: 
برای  می تواند  اجتماعی  معاونت 
که  است  این  دهد  انجام  اصناف 
دستخوش  اصناف  آینده  نگذاریم 
شود.  خلق الساعه  تصمیمات 
از  را  سرمایه گذاری  امنیت  اگر 
باعث  بگیریم  اصناف  حوزه های 
می کنند  کار  که  کسانی  می شود 
که  هم  کسانی  و  دلسردی  دچار 
قصد شروع کار دارند به طور کل 

منصرف شوند.
استقالل  تضمین  گفت:  وی 
سیاسی کشور وابسته به استقالل 
اقتصادی کشور است. این جمله ای 
است که از ابتدای انقالب اسالمی 
مقام  و  )ره(  راحل  امام  حضرت 
و  بیان  را  آن  بارها  رهبری  معظم 

بر آن تاکید فرمودند.
رسیدن  الزمه  داد:  ادامه  جهانگیر 
به  استقالل اقتصادی تالش همه 
دستگاه  و  دولت  است.  بخش ها 
بجای  باید  اول  درجه  در  قضائی 
مجموعه های  در  دخالت  حمایت، 
صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی 
را تبدیل به نقش حمایتی، نظارتی 
و ارشادی کنند و این اتفاق کمک 

بزرگی به بخش صنوف است.
سر  بر  قضائیه  قوه  حمایتی  چتر 

اصناف کشور
نایب  شکریه  محمد  جالل الدین 
در  ایران  اصناف  اتاق  اول  رئیس 
جلسه  به  اشاره  جلسه ضمن  این 
بیان  قضا  دستگاه  رئیس  با  دیدار 
و  اجتماعی  معاون  با  جلسه  کرد: 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
به فاصله کمتر از یکماه از دیدار با 
رئیس دستگاه قضا، نقطه عطفی بر 

کارنامه صنفی است.
وی ادامه داد: با توجه به تخصصی 
و  اجتماعی  معاونت  بودن 
ظرفیت هایی  از  یکی  پیشگیری، 
که اتاق اصناف دارد، ایجاد اشتغال 

متوازن و پایدرار است.

۵۰۰هزار  کرد:  تشریح  شکریه 
 ۳ غالب  در  کشور  در  اشتغال 
میلیون واحد صنفی را اتاق اصناف 
سوی  از  مالی  کمک  هیچ  بدن 

دولت رقم زده است.
یک  اشتغال  آمار  این  افزود:  وی 
می گیرد.  بر  در  را  جمعیت  سوم 
دست  اصناف  اساس  همین  بر 
تامین  در  را  دولت  و  حاکمیت 
اگر حاکمیت  است.  گرفته  امنیت 
کار  قوانین  به  جدی  نگاه  یک 
باشد،  داشته  اجتماعی  تامین  و 
اصناف  می تواند حداقل ۳۰ تا ۵۰ 
درصد از ظرفیت اشتغال کشور را 

افزایش دهد.
اصناف  اتاق  اول  رئیس  نایب 
اتاق  سویه  دو  نقش  درباره  ایران 
کرد:  بیان  اجتماعی  معاونت  و 
معاونت  بودن  تخصصی  دلیل  به 
از  یکی  پیشگیری  و  اجتماعی 
ارکان مهمی که می تواند از افزایش 
بزهکاران اجتماعی جلوگیری کند 

اصناف است.
وی اظهار کرد: اگر دولت نخواهد 
اصناف را حمایت کند باید به دنبال 
اقدامات تامینی برای ساخت زندان 
و بکارگیری پلیس باشد چون آثار 
بزهکاری اجتماعی با رشد بیکاری 
خواهد  افزایش  بسیار  اصناف 
داشت. شکریه عنوان کرد: حمایتی 
که قوه قضاییه و معاونت اجتماعی 
باعث  کرد  اصناف  از  پیشگیری  و 
امسال،  ابتدای  ماهه   ۸ در  شد 
در  کوچک  واحد   ۲۵۳ مشکالت 
استان گیالن با کمک ستاد اقتصاد 
 ۸ و  مرتفع  قضائیه  قوه  مقاومتی 
 ۲۵۳ این  در  مشغول  کارگر  هزار 
واحد به کار بازگردند.  وی در پایان 
قوه  حمایت  و  امنیت  چتر  گفت: 
قضائیه چنان براستان گیالن شکل 
گرفت که مشکالت اصناف حل و 
گیالن  استان  در  امید  بارقه  یک 

شکل گرفت.

اصناف و تجاربشان، سرمایه های کشور هستند

و  پیشگیری  سازمان  سرپرست 
مدیریت بحران شهر تهران از تشکیل 
واکنش  )داوطلب  دوام  های  گروه 
اضطراری محله( مدیریت بحران در 
یک هزار و ۷۰۰ مسجد پایتخت خبر 

داد.
و  پیشگیری  سازمان  از  نقل  به 
علی  تهران،  شهر  بحران  مدیریت 
پیش  بررسی  نشست  در  نصیری 
های  "گروه  تشکیل  طرح  نویس 
اضطراری  واکنش  )داوطلب  دوام" 
محله( مسجد محور که در محل این 
سازمان برگزار شد، تصریح کرد: این 
طرح با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ 
خود  ایمنی،  آمادگی،  پیشگیری، 
امدادی و دگرامدادی، ایجاد و تقویت 

آگاهی و آمادگی شهروندان و محالت 
شهر تهران با تاکید بر حوادث طبیعی 
شهر  مسجد   ۷۰۰ و  هزار  یک  در 

تهران اجرا می شود.
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  وی 
تشکیل  و  شهروندان  آموزش 
در سطح  مردمی  داوطلب  گروه های 
محالت یکی از مهمترین اقدامات در 
افزود:  است،  بحران  مدیریت  زمینه 
مردم  به دست  باید  بحران  مدیریت 
تسهیل  وظیفه  دولت  و  شود  انجام 
تامین  و  ها  زیرساخت  ایجاد  گری، 
تجهیزات را بر عهده دارد، از این رو 
آموزش شهروندان بسیار با اهمیت و 

ضروری است.
شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  نصیری 

تهران )سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران( موظف به تشکیل 
گروه های داوطلبانه و مردمی مدیریت 
بحران در سطح محالت شهر تهران 
توسط  دوام  های  گروه  افزود:  است، 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
گذشته  سالیان  طی  تهران  شهر 
تشکیل و ساماندهی شده و نیاز است 
که بر اساس درس آموخته ها نقاط 
قوت و قابل بهبود آن شناسایی شود. 
اول  مرحله  گزارش،  این  اساس  بر 
گروه  یک  تشکیل  شامل  طرح،  این 
که  است  محله  مسجد  هر  در  دوام 
آموزش  و  محله   ۳۵۳ احتساب  با 
حداقل ۱۰ نفر در هر مسجد، پیش 
و  هزار   ۳ ماه   ۶ در  شود  می  بینی 

با  داوطلب جهادی  نیروی  نفر   ۵۳۰
محوریت مسجد محله خود، آموزش 
با  مواجهه  پیرامون  تخصصی  های 

بحران را فرا گیرند.
استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی 
و محلی در مراحل مختلف مدیریت 
همکاری  تهران،  شهر  بحران  جامعه 
های  سازمان  با  شهروندان  اثربخش 
اضطراری  واکنش  و  رسان  خدمات 
شهر،  سطح  در  بحران  مدیریت 
واکنش  مردمی  های  تیم  تشکیل 
ها،  بحران  وقوع  زمان  در  سریع 
عمومی،  های  آموزش  گسترش 
آگاهی از مخاطرات و مقابله با بحران 
ها در سطح محالت، از دیگر اهداف 

تشکیل این طرح است.

گروه های داوطلب 
مدیریت بحران در مساجد 

تهران تشکیل می شود

خبر

تنها در دهه ۶۰ کاهش شیوع مصرف مواد 
مخدر داشته ایم

با مواد مخدر گفت: ما فقط در دهه ۶۰  دبیر ستاد مبارزه 
کاهش شیوع مصرف مواد مخدر را داشتیم و در سالهای بعد 

متأسفانه افزایش مصرف مواد مخدر داشته ایم.
 اسکندر مؤمنی، صبح یکشنبه در سومین نشست تخصصی 
سراسر  هماهنگی  شورای  دبیران  و  کل  مدیران  معاونان، 
العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  داشت:  اظهار  کشور 
تاکید ویژه ای بر رفع اسیب های اجتماعی دارند و در جلسه 
ای که هجدهم ماه جاری با حضور رئیس جمهور برگزار شد، 

بر رفع این آسیب توجه و تاکید شد.
منشأ  و  است  آسیب  یک  خودش  مخدر  مواد  افزود:  وی 
طالق ها،  از  بسیاری  منشأ  و  هست  هم  دیگر  آسیب های 

سرقت ها، بیماری های عفونی و…، مواد مخدر است.
مؤمنی ادامه داد: ما فقط در دهه ۶۰ کاهش شیوع مصرف 
مواد مخدر را داشته ایم و در سال های بعد متأسفانه افزایش 

مصرف مواد مخدر داشته ایم.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
راه  در  گفت:  گذشته،  سال  چهل  در  مخدر  مواد  با  مقابله 
مقابله با مواد مخدر بیش از ۴ هزار نفر به شهادت رسیدند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ۹۰ درصد تریاک، ۷۰ 
درصد مورفین و ۲۰ درصد هروئین جهان در ایران کشف و 
در سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ تن مواد مخدر در کشور 

کشف شده است.
وی گفت: در حوزه پیشگیری همگام با مبارزه پیش نرفتیم 

و کمی هم غفلت کردیم و عقب ماندیم.
مؤمنی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار مدرسه در طرح یاریگران 
برای دانش  نام کردند و در محتواهای زیادی  زندگی ثبت 
آموزان و خانواده ها تولید کردیم و در شبکه شاد بارگذاری 

شده است.
 ۹۷ سال  اواخر  در  افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
افتتاح  یاریگران و سفیران زندگی ورزش  به عنوان  طرحی 

شد.
مخدر  مواد  ورود  از  که  است  این  ما  وظیفه  گفت:  مؤمنی 
جلوگیری کنیم اما تنها این موضوع کافی نیست، به همان 
میزان که در حوزه مقابله توجه داریم باید در عرصه فرهنگی 
نیز تالش کنیم یعنی اگر مواد مخدر در دسترس بود باید 
مخدر  مواد  سمت  کسی  تا  شود  ایجاد  درونی  صیانت  این 

نرود.

4

 برنامه  ریزی برای افتتاح ۱۲ 
ایستگاه مترو در سال ۱۴۰۱

حمایت  با  کرد:  اعالم  تهران  مترو  شرکت 
شورای شهر و شهرداری می توان نسبت به 
در  ایستگاه   ۱۲ حداقل  تاخیر  بدون  افتتاح 
سال آتی اقدام کرد که این امر مستلزم تأمین 

به موقع منابع مالی است.
رئیس  تهران،  متروی  شرکت  اعالم  بنابر 
شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون 
و  معاون حمل  اتفاق  به  تهران  اسالمی شهر 
نقل و ترافیک شهرداری و مدیرعامل شرکت 
مترو تهران، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات 
اجرایی در ۳ ایستگاه توحید، بوستان گفتگو 
و ۱۷ شهریور )همگی از خط ۷( را به صورت 

میدانی بررسی کردند.

در بازدید از ایستگاه های در حال تکمیل خط 
ابتدا ایستگاه تقاطعی توحید که به  ۷ مترو، 
پیمایش  مورد  است،  رسیده  افتتاح  مرحله 
ایستگاه های  به  سپس  و  گرفت  قرار  میدانی 
دو  هر  که  شهریور   ۱۷ و  گفتگو  بوستان 
اجرایی  عملیات  درصدی   ۷۰ پیشرفت  به 

رسیده اند، سرکشی شد.
دو  افتتاح  برای  زمان بندی  برنامه  بررسی 
ایستگاه بوستان گفتگو و ۱۷ شهریور در سال 
این  تحقق  برای  بودجه الزم  میزان  و  جاری 
امر، از جمله مباحث مطرح شده بین مدیران 
شد  مقرر  همچنین  بود؛  بازدید  در  حاضر 
وضعیت  آخرین  لیست  تهران،  مترو  شرکت 

و ۷  تکمیل خطوط ۶  در حال  ایستگاه های 
برای سال ۱۴۰۱ به همراه بودجه مورد نیاز 
و برنامه زمان بندی پیشرفت عملیات اجرایی 
آنها را ارائه کند تا با حمایت شورای شهر و 
شهرداری تهران، بتوان نسبت به افتتاح بدون 
تأخیر حداقل ۱۲ ایستگاه در سال آتی اقدام 
کرد که این امر مستلزم تأمین به موقع منابع 
مالی است. در پایان این بازدید، توضیحاتی در 
ناوگان  تأمین  برای  قراردادهای موجود  مورد 
حمل و نقل ریلی پایتخت مطرح و مقرر شد تا 
نسبت به اجرای آنها، پیگیری الزم و اقدامات 
حمایتی از سوی شورای اسالمی شهر تهران 

انجام شود.
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اخبار

زیرساختهای حمل و نقل در 
آذربایجان غربی مناسب نیست

استاندار آذربایجان غربی گفت با استفاده از منابع ملی 
و ظرفیت های قانونی در حوزه های مالی سیستم های 

حمل و نقل و ترانزیت در استان را تقویت می کنیم
محمدصادق معتمدیان در دیدار با محمد شکرچی 
زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس تحقیقات 
راه مسکن و شهرسازی با اشاره به جایگاه استان در 
حوزه ارتباطات و قرار گرفتن استان در کریدورهای 
غرب ، شرق و جنوب، توجه به زیر ساخت های حمل 
و نقل در استان را در افزایش تجارت بین الملل بسیار 
موثر دانست و گفت: به دالیل مختلف اجرای پروژه 
های حوزه راه در استان با مشکل مواجه شده است و 
ما تالش می کنیم با استفاده از منابع ملی و ظرفیت 
های قانونی در حوزه های مالی،  سیستم های حمل 

و نقل و ترانزیت در استان را تقویت می کنیم.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: زیر ساخت های 
حمل و نقل در استان مناسب نیست و وزارت راه و 
شهرسازی باید در جهت حل مشکالت در این حوزه 
استان  در  بخش  این  به  ویژه  اعتبارات  اختصاص  و 

نقش موثری ایفا کند.
وی همچنین به دیدار اخیر خود با وزیر  راه و شهر 
سازی و جلسه مجمع نمایندگان استان با وزیر راه و 
شهرسازی و مدیران حوزه حمل و نقل کشور اشاره 
کرد و گفت: با جدیت به دنبال رفع موانع و مشکالت 

حوزه حمل و نقل استان هستیم .

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کل  در  اینکه  به  اشاره  با  کردستان  استان 
دارد  وجود  بزرگراه  کیلومتر   ۳۴۰ استان 
به  اصلی  و  فرعی  از  راه ها  ارتقای  گفت: 
بزرگراه در اولویت قرار دارد و در این راستا 

استفاده  استان  تمام ظرفیت ها در سطح  از 
می شود.

با  نشست  در  گرجی  مدرس  راشد  محمد 
کرد:  اظهار  استان کردستان  رسانه  اصحاب 
به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل، با 

یاری راهداران حوزه بار، راهداری و مشارکت 
غیر  زندانی جرائم  استان، ۱۰نفر  دیه  ستاد 
عمد با مبلغ ۳۰۰میلیون تومان آزاد شدند 
و شب یلدا را با بسته های حمایتی اهدایی 

سپری کردند.
دارای  کردستان  استان  افزود:  وی 
۶۲۰۰کیلومتر  و  شهری  راه  ۸۰۰۰کیلومتر 
راه روستایی به ارزش ریالی ۱۰هزار میلیارد 

تومان ست.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان  روستایی  های  آسفالت  عمر  استان 
گفت: طی  و  کرد  عنوان  باال  به  را ۲۵سال 
۹ماه اول امسال حدود ۱۰۰کیلومتر روکش 

آسفالت روستایی انجام شده است.
نیازمند  را  استان  جاده های  وضعیت  وی 
بهسازی و لکه گیری ذکر کرد و ادامه داد: 

تحقق این مهم منابع ویژه می طلبد.
مدرس گرجی با بیان اینکه میانگین عمر راه 
های استان نسبت به میانگین کشوری پایین 
کردستان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  است  تر 
میانگین  به  نسبت  راه ها  ساخت  حوزه  در 
کشوری عقب است، دیدگاه در استان بیشتر 
امر موجب  این  استوو  راه  به سمت ساخت 
اختصاص  ساخت  به  اعتبار  بیشترین  شده 
داده شود، که این امر روند ترمیم و بازسازی 

راه های روستایی را کندتر کرده است.

وی از آسفالت ۳۱۶۰ کیلومتر راه روستایی 
در استان کردستان، خبر داد و گفت: از این 
میزان ۲۰۰ کیلومتر آن طی دو سال گذشته 

انجام گرفته است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده  کرد:  اعالم  کردستان،  استان 
 ۲۰ باالی  روستاهای  درصد  دسترسی۸۰ 
بهسازی  و  آسفالت  کشور  سطح  در  خانوار 
 ۶۰ حدود  کردستان  در  رقم  این  که  شده 

درصد است.
 وی، مجموع اعتبارات آسفالت راه روستایی 
استان را در سال مالی جاری ۴۰۰ میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: از این میزان تاکنون 

۵۰ درصد تخصیص پیدا کرده است.
به گفته مدرس گرجی، تالش بر این است که 
تا پایان امسال حدود ۳۰۰ کیلومتر از راه های 
آسفالت  و  بهسازی  را  استان  در  روستایی 
کنیم که با تحقق این امر حدود ۸درصد به 

میانگین کشوری نزدیک می شویم.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
را  استان  پرحادثه  نقاط  تعداد  کردستان 
میزان  این  از  افزود:  و  کرد  اعالم  ۲۴نقطه 
حال  در  ماباقی  و  شده  بهسازی  ۱۳نقطه 
نقاط  برای رفع  بیان کرد:  تعمیر است. وی 
 ۳۹ روشنایی  ایجاد  و  خط کشی  پرتصادف، 

میلیارد تومان هزینه شده است.

جاده های کردستان باید به بزرگراه تبدیل 
شود

اخبار

فاز اول پارک بزرگ تبریز سال 
آینده اجرایی می شود

شهردار تبریز از فازبندی اجرای پارک بزرگ تبریز و آغاز 
عملیات اجرایی فاز اول این پروژه در سال ۱۴۰۱ خبر 

داد.
عباس رنجبر در حاشیه جلسه ای که با حضور نمایندگان 
موسسه عاشورا برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات و مطالعات 
انجام شده است  خوبی در خصوص پارک بزرگ تبریز 
به طوریکه در مرحله ی بازبینی طرح این پروژه، تصمیم 

به فازبندی و اجرای فاز اول آن در سال آینده گرفتیم.
وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای شهرداری با 
پروژه  شش  افزود:  خاتم االنبیا)ص(،  قرارگاه  پیمانکاری 
اتوبان والیت، کنارگذر شمال غربی، طرح  بزرگ،  پارک 
جامع ترافیک، طرح جامع پسماند و مرکز دفن پسماند 
اجرا  یا  و  پروژه های در دست مطالعه  تبریز،  شهرداری 
توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( هستند که از این تعداد 
پنج پروژه قرارداد داشته و یک پروژه دارای تفاهم نامه 

است.
عنوان  به  خاتم  قرارگاه  کرد:  خاطرنشان  تبریز  شهردار 
عمرانی  پروژه های  در  که  عظیم  و  توانمند  مجموعه ای 
بزرگ در کل کشور حضور چشمگیر و تأثیرگذار دارد، در 
شهر و استان ما نیز تحت عنوان موسسه عاشورا مشارکت 

و حضوری فعال دارد.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رنجبر در پایان 
گفت: نحوه ی ادامه ی پروژه های شهرداری، اولویت بندی 
و فازبندی آنها در جلسه ای با حضور نمایندگان موسسه 

عاشورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 

آذربایجان شرقی:

خط تولید کاتد مس در سونگون در 
حال احداث است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با 
اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بر توسعه 
ایجاد  عامل  و  استان  توسعه  محور  عنوان  به  سونگون  مس 
اشتغال پایدار در منطقه تاکید کرد و گفت: احداث خط تولید 
کاتد مس در سونگون یک تحول صنعت مس در استان است.

سونگون،  مس  مجتمع  مدیر  با  دیدار  در  راستی  غالمعلی 
ضمن آرزوی توفیق برای  مدیر جدید مس سونگون در این 
مسئولیت، با بیان این که توسعه معادن و صنایع معدنی جزو 
مهمترین برنامه های محوری وزارت و سازمان صمت در استان 
معدنی  ذخایر  اول  رتبه  شرقی  آذربایجان  کرد:  اظهار  است، 
کشور را به خود اختصاص داده و وجود مس سونگون موهبتی 

بزرگ برای توسعه هر چه بیشتر استان است.
و  استان  ارشد  مسئولین  تمامی  همراهی  و  تعامل  بر  وی 
و  معادن  توسعه  امر  با  رابطه  در  متولی  مدیران دستگاههای 
صنایع معدنی همزمان با رعایت مسائل زیست محیطی و حفظ 
منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: تالش بیش از پیش در جهت 
توسعه مس سونگون و ایجاد واحدهای فرآوری در این مجموعه 
ضروری بوده و با جذب سرمایه و همچنین ورود تکنولوژی های 

نوین در استانداردهای جهانی این مهم دست یافتنی است.
وی از پیگیری مستمر امور مرتبط با محیط زیست و منابع 
کرد:  تصریح  و  داد  معدنی مس سونگون خبر  طبیعی حوزه 
مس  مجتمع  در  فرآوری  و  تغلیظ  ذوب،  واحدهای  ایجاد 
سونگون موجب افزایش میزان اشتغال در استان شده و طبق 
برنامه ارائه شده، توسعه و تعمیق ساخت داخل و نهایتا عدم 
خروج ارز و جلوگیری از واردات جزو اصول احداث آن خواهد 

بود.
این  در  نیز  سونگون  مس  مجتمع  مدیر  رضوی«،  »جهانگیر 
دیدار ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست سازمان صمت استان 
در ارتقای جایگاه صنعتی، معدنی و تجاری آذربایجان شرقی، 
گفت: با برگزاری مناقصه و انجام فرایندهای قانونی، عملیات 
اجرایی فاز ۳ تغلیظ کنسانتره مس در معدن مس سونگون آغاز 

شده و مطالعات فاز ۴ نیز در دست انجام است.
وی ادامه داد: با راه اندازی فاز سه، خوراک مورد نیاز تولید مس 
کاتد ۱۰۰ هزار تنی در سال در مس سونگون تضمین خواهد 
شد که قصد داریم با تمهیدات پیش بینی شده و پیشبرد برنامه 
های عملیاتی این میزان را به ۲۰۰ هزار تن در سال در فازهای 

بعدی توسعه افزایش دهیم.
مدیر مجتمع مس سونگون با تاکید بر اهمیت توسعه معادن 
و صنایع معدنی در راستای ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در 
استان، افزود: در کنار ایجاد واحدهای فرآوری، ذوب و تغلیظ، 
احداث زیرساخت های الزم نظیر راه آهن جهت سهولت در نقل 
و انتقال محصول نهایی و دسترسی امن و سریع به بازارهای 
جهانی بویژه از طریق مرزهای استانی بسیار ضروری است که 
نهادهای مسیول در این خصوص بایستی حداکثر مساعدت را 

بکار گیرند.
دستگاه های  تمامی  هم افزایی  و  همراهی  با  داد:  ادامه  وی 
براساس  و  استانی  ارشد  مدیران  مستمر  پیگیری  و  مسئول 
معدنی  جایگاه  ارتقای  زمینه  در  سیزدهم  دولت  های  برنامه 

کشور، در جهت تحقق این امر تالش خواهیم کرد.
با اشاره به ضرورت بهره مندی از توانمندی های علمی و  وی 
فنی جامعه دانشگاهی استان در بخش معادن و صنایع معدنی، 
واحدهای  و  نوین در معادن  تکنولوژی های  از  استفاده  گفت: 
فرآوری یک نیاز بوده و تعامل هرچه بیشتر نخبگان و جامعه 
توانمند دانشگاهی و صنعتی و معدنی استان دستیابی به این 

توان را تحقق خواهد بخشید.

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 تاکید کرد

ضرورت حمایت از ناشران و 
رفع مشکالت و موانع موجود در 

صنعت نشر
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت 
حمایت از ناشران و رفع مشکالت و موانع موجود بر 

سر راه صنعت چاپ و نشر کتاب تاکید کرد.
آل  محمدعلی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
هاشم در جمع اعضای هیأت مدیره انجمن ناشران 
کتاب استان اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان شرقی باید تالش و همت مضاعفی 
ارتقاء و حل مشکالت صنعت  در راستای حمایت، 

چاپ و نشر کتاب استان داشته باشد.
فرهنگی  توسعه  در  ناشران  نقش  به  اشاره  با  وی، 
در  کتاب  ناشر   ۲۰۰ از  بیش  کرد:  خاطرنشان 
آذربایجان شرقی مشغول فعالیت و ارائه ی خدمات 
فرهنگی هستند که با وجود حجم باالیی از مشکالت 
قشر  این  فرهنگی  خدمات  و  فعالیت  حوزه،  این 

تعطیل نیست.
به  اشاره  با  هاشم  آل  والمسلمین  االسالم  حجت 
آالت  ماشین  از  توجهی  قابل  بخش  بودن  فرسوده 
حوزه چاپ و نشر استان تاکید کرد: باید نسبت به 

نوسازی و تجهیز این صنعت توجه جدی شود.
وی همچنین با اشاره به ناکافی بودن حمایت های 
ایام  در  که  نشر  و  چاپ  صنعت  فعاالن  از  دولتی 
کرونایی دچار آسیب و زیان شده اند، خواستار توجه 

و بازنگری دولت در این حوزه شد.
رئیس هیات مدیره انجمن ناشران کتاب آذربایجان 
از  قدردانی  ضمن  جلسه  این  در  نیز  شرقی 
المسلمین آل هاشم  حمایت های حجت االسالم و 
استانی،  فرهنگی  تشکل های  و  نهادها  فعالیت  از 
شورای  در  انجمن  این  عضویت  تسریع  خواستار 
ارکان  از  یکی  عنوان  به  استان  عمومی  فرهنگ 
و  ساز  و  اساسنامه  در  فرهنگی  شده  پیش بینی 

کارهای قانونی این شورا شد.
هادی ابراهیمی سنائی گفت: انجمن ناشران کتاب 
استان به عنوان تشکلی که با بسیاری از حوزه های 
فرهنگی و فعالیت های مرتبط به آن ارتباط و نزدیکی 
فرهنگی  عضو  دو  از  یکی  عنوان  به  می تواند  دارد، 
شورای فرهنگ عمومی استان باشد که در صورت 
حمایت و همکاری.های بین بخشی و نظر مساعد 
امام جمعه تبریز، منشا خدمات و همکاری های موثر 

خواهد شد.
 ابراهیمی سنائی همچنین از امام جمعه تبریز در 
معرفی  زمینه  صالحدید،  صورت  در  کرد  خواست 
کتاب های موضوعی مرتبط با رویدادها و مناسبت ها 
و موضوعات روز و هفته، در آئین عبادی سیاسی نماز 

جمعه تبریز فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
در  بردار  بهره  استان  خانوار  هزار   ۲۰۵ گفت: 

حوزه کشاورزی هستند.
کشاورزی  رویداد  نخستین  در  کرامتی  اکبر 
دانش بنیان و نواور ویژه حوضه دریاچه ارومیه 
که در مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی 
ارومیه برگزار شد، با اشاره به اینکه یک میلیون 
کشت  قابل  غربی  آذربایجان  اراضی  از  هکتار 
هستند، تصریح کرد: ساالنه از این میزان بیش 
از ۸۵۰هکتار زیر کشت محصوالت کشاورزی  

می رود و ۲۰۵ هزار خانوار استان بهره بردار در 
حوزه کشاورزی هستند.

وی یاد آور شد: در سال زراعی جاری ۶.۸میلیون 
تن مجموع تولیدات کشاورزی آذربایجان غربی 
به ارزش ۳۱هزار میلیارد تومان تولید ناخالص 

بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
خاطر نشان کرد: استان در تولید سیب و عسل 
رتبه اول کشور و در تولید علوفه، شیالت رتبه 
دوم کشوری را دارد و ساالنه بیش از ۱۰۰هزار 

تن گوشت مرغ و ۴۰۰هزار تن شیر در استان 
تولید می شود.

کرامتی با اشاره به اینکه مسئله و تهدید جدی 
کشاورزی استان، خشکی دریاچه ارومیه است، 
اراضی  اینکه ۵۸درصد  به  با توجه  اظهار کرد: 
استان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند 

حیات این منطقه به دریاچه وابسته است.
وی یاد آور شد: ۸۰ درصد از از ۱۱۵ هزار هکتار 
مساحت باغی استان، در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه قرار دارد که با توجه به نفوذ شوری آب 

یک معضل وتهدید حدی به حساب می آید.
میزان  اعالمی  آمار  اینکه طبق  بابیان  کرامتی 
مدت  بلند  به  نسبت  استان  در  ها  بارش 
۱۰درصد کاهش یافته است، ادامه داد: اجرای 
های  طرح  اجرای  نوین،  آبیاری  های  سیستم 
آب وخاک، احرای طرح جامع مدیریت زراعت، 
توجه به کشت های جایگزین و کم آب بر از 
جمله تعهدات سازمان در جهت احیای دریاچه 
ارومیه است که تا کنون بسیاری اجرای شده 

است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی :

رتبه اول تولید سیب و عسل کشور متعلق به آذربایجان غربی است

آلوده  آب های  بازیافت  و  آب  تصفیه  پروژه  مدیر 
از  یکی  را  پروژه  این  تبریز  نفت  پاالیش  شرکت 
بااهمیت ترین پروژه ها عنوان کرد که در راستای 
کاهش مصرف و حل بحران آب بسیار موثر است.

سعید ساعتی  در خصوص این پروژه اظهار کرد: 
این پروژه در ۱۳ مرداد سال ۹۹ آغاز شد و قرار 
است تا دهه ی فجر سال بعد این پروژه به اتمام 
برسد که میزان بودجه اختصاصی به این پروژه دو 
میلیون و ۵۶۰ هزار یورو و ۵۰ میلیارد تومان بوده 
که توسط یکی از شرکت های داخلی در حال انجام 

است.
وی ادامه داد: بحران آب یکی از چالش های ادامه 
حیات و توسعه صنایع در جهان است که کشور 

ما و به تبع آن استان ما را نیز درگیر کرده است.
کاهش  راستای  در  تبریز  پاالیشگاه  افزود:  وی 
همچنین  و  آبی  منابع  از  حفاظت  آب،  مصرف 
تخلیه  از  ناشی  زیست محیطی  کاهش معضالت 
است؛  داده  انجام  را  موثری  اقدامات  آلوده  آبهای 
متوسط ساالنه میزان آب مصرفی پاالیشگاه تبریز 
در حدود ۳۳۵ مترمکعب در ساعت بوده که عمدتا 
در دو قسمت برج های خنک کننده و دیگ های 

بخار استفاده می شود.
از  یکی  برج های خنک کننده  یادآور شد:  ساعتی 
آنها  در  و  بوده  آب  کنندگان  مصرف  عمده ترین 
گردشی  آب  کردن  خنک  جهت  آب  از  بخشی 
تبخیر می شود که این میزان برای برج های خنک 
کننده پاالیشگاه تبریز بطور متوسط حدود ۲۰۰ 
متر مکعب در ساعت است و بخشی دیگر نیز به 
گردشی  آب  شیمیایی  پارامترهای  کنترل  جهت 

تخلیه می شود.
بازیافت  واحد  شده  تصفیه  آب  کرد:  بیان  وی 
پیشرفته  واحدهای  از  یکی  )که  تبریز  پاالیشگاه 
تصفیه آبهای آلوده است(جهت جبران بخشی از 
آبهای تبخیر و تخلیه شده برج های خنک کننده 
خام  آب  طریق  از  دیگر  بخشی  و  شده  استفاده 
 ۱۱۰ حدود  در  مقدار  این  که  می شود  جبرانی 

مترمکعب در ساعت است.
وی ادامه داد: آب خنک کننده در پاالیشگاه ها در 
یک سیکل بسته جهت رفع نیازهای خنک کاری 
از تبادل  واحدهای پاالیشی استفاده شده و پس 
وارد  اولیه  سرد  دمای  به  برگشت  جهت  حرارت 

برجهای خنک کننده می شود.

و  بخار  تولید  سیستم های  کرد:  خاطرنشان  وی 
آب مقطر نیز یکی دیگر از مصرف کنندگان عمده 
آب هستند؛ در این سیستم ها آب در یک سیکل 
بسته در دیگ های بخار تبدیل به بخار می شود که 
بخشی از این بخار جهت تولید برق در توربین های 
بخار یا تامین نیرو محرکه پمپ ها و کمپرسورها 
واحدهای  حرارتی  نیازهای  تامین  همچنین  و 
به  به صورت آب مقطر  استفاده شده و  عملیاتی 
دیگ های بخار جهت تولید مجدد بخار برگردانده 

می شود.
آلوده  آب های  بازیافت  و  آب  تصفیه  پروژه  مدیر 
شرکت پاالیش نفت تبریز ادامه داد: بخشی دیگر 
بواسطه مصرف در واحدهای عملیاتی و یا تخلیه 
دیگهای بخار جهت تثبیت شرایط شیمیائی آب 
مصرف می شود و باید توسط آب تولیدی واحد آب 
صنعتی جبران شود که در طول شهریور ماه ۱۳۴ 
مترمکعب در ساعت بوده است و واحد آب صنعتی 
پاالیشگاه تبریز دارای سیستم آهک زنی بوده که 
آب صنعتی مورد نیاز دیگ های بخار را از طریق 
تصفیه آب خام )آب شهری( تامین می کند؛ این 
سیستم آب صنعتی با کیفیت نسبتا پایین تولید 

می کند.
وی همچنین در خصوص آلودگی آبهای ورودی 
از  خارج  به  آنها  ارسال  و  فاضالب  تصفیه  واحد 
پساب  تصفیه  واحد  کرد:  اظهار  مصرف  چرخه 
پاالیشگاه تبریز قادر به تصفیه آبهای حاوی مواد 

نفتی است.
آلوده  آب های  بازیافت  آب  تصفیه  پروژه  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  تبریز  نفت  پاالیش  شرکت 
پاالیشگاه تبریز با توجه به بحران آب و در راستای 
دارد  نظر  در  خود  اجتماعی  مسئولیت  ایفای 

گامهای موثرتر و بیشتری در آینده بردارد.
وی در پایان تاکید کرد: شرکت پاالیش نفت تبریز 
تبریز  تصفیه خانه شهری  از آب  تا  دارد  نظر  در 
به عنوان جایگزین آب شهری استفاده کند؛ در این 
پروژه  آمده  عمل  تفاهمات  اساس  بر  و  خصوص 
تبریز  شهر  خانه  تصفیه  آب  انتقال  خط  احداث 
بطور مشترک با پتروشیمی تبریز در حال انجام 
بوده که در صورت بهره برداری از آن امکان دریافت 
۹۰۰ متر مکعب در ساعت آب فراهم خواهد شد و 
آب مورد نیاز واحدهای فعلی و طرحهای توسعه ای 

آتی پاالیشگاه تبریز را فراهم خواهد کرد.

پروژه RO شرکت پاالیش نفت تبریز، گامی موثر برای مقابله با بحران آب

نیازمند  افراد  دقیق  شناسایی  بر  سنندج  فرماندار 
توسط کمیته امداد استان کردستان تاکید کرد.

مدیرکل  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  نظری  یحیی 
ستاد  کرد:  اظهار  کردستان  استان  امداد  کمیته 
کمیته امداد به عنوان نهاد برخواسته از دل جمهوری 
اسالمی به دستور بنیان گذار کبیر انقالب پا به عرصه 
به  را  ارزنده ای  این سالیان خدمات  نهاد و در طول 

نیازمندان ارائه کرد.
وی عنوان کرد: تا قبل از انقالب قشر نیازمند قشر 
سردرگم و بالتکلیفی در جامعه بودند؛ اما از آنجایی 
که عزت و کرامت انسان ها بسیار مهم است کمیته 
امداد این قشر را حمایت و جدا از حمایت مالی، حفظ 
عزت و کرامت این قشر را به نوعی هدف قرار داد که 

دست نیاز به سوی هرکسی دراز نکنند.
حقوق  از  مقدس  نهاد  این  در  کرد:  بیان  نظری 

بیت المال و از منابع مردمی در اختیار این قشر قرار 
داده شد و بیشتر تاکید بر حفظ عزت و کرامت انسانی 
نیازمند  افراد  دقیق  برشناسایی  ادامه  در  است.وی 
تاکید کرد و افزود: شناسایی افراد نیازمند بسیار مهم 
است و افرادی که از طریق صندوق صدقات به امداد 
کمک می کنند، نیتشان بر این است که این کمک ها 
به دست مستمندان برسد و کمیته امداد باید تمام 

تالش خود را بر شناسایی دقیق این قشر بگذارند.
نظری اضافه کرد: بحث خودکفایی یکی از رویکردهای 
اخیر  سال  چند  طی  امداد  کمیته  که  است  مهمی 

اتخاذ کرده است.
وی در پایان در خصوص کاهش ورودی ها به کمیته 
امدا ابراز امیدواری کرد و گفت: هرچقدر که کشور به 
سمت توسعه حرکت کند، ورودی کمیته امداد نیز 

کاهش پیدا خواهد کرد.

فرماندار سنندج تاکید کرد:

ضرورت شناسایی دقیق افراد نیازمند توسط کمیته امداد
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برخواه: وزنه بردارانمان در بازی های 

آسیایی پتانسیل قهرمان شدن را دارند

سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران درباره عملکرد ملی پوشان 
بیان  را  توضیحاتی  ازبکستان  در  جهان  قهرمانی  مسابقات  در 

کرد.
درباره  برداری،  وزنه  ملی  تیم  سرمربی  برخواه  حسین  محمد 
نایب قهرمانی ایران در مسابقات جهانی ازبکستان اظهار داشت: 
خیلی خوشحال هستم که توانستیم در مسابقات قهرمانی جهان 
عنوان نایب قهرمانی را به دست آوریم. عملکرد وزنه برداران ما 
در مسابقات جهانی فوق العاده بود و ورزشکارانمان موفق شدند 
نتایج خوبی کسب کنند. خوشبختانه ۳ نفر از وزنه بردارنمان 
توانستند روی سکو بروند. متاسفانه آیت شریفی در دسته فوق 
سنگین به دلیل سرماخوردگی که داشت در حرکات ۲ ضرب 
نتواسنت آن چیزی که در توانش بود را به خوبی اجرا کند. اما 

در کل از عملکرد ورزشکارانمان راضی هستم.
 ۲۳ زیر  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  ملی  تیم  سنی  میانگین 

سال بود
سرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره جوان گرایی که در تیم 
از  بعد  داشت:  بیان  است  آورده  وجود  به  برداری  وزنه  ملی 
المپیک ما تصمیم گرفتیم ترکیب تیم ملی وزنه برداری را کامال 
جوان کنیم. به طوری که در مسابقات جهانی ازبکستان ۶ نفر 
از ورزنه برداران ما برای اولین بار بود که به چنین رقابت هایی 
اعزام می شوند. میانگین سنی تیم ملی ما در مسابقات جهانی 
زیر ۲۳ سال بود. به هر حال ما باید روی جوانان سرمایه گذاری 
می توانند  که  دادند  نشان  هم  آن ها  االنصاف  و  الحق  و  کنیم 
برای ایران افتخار آفرین باشند. امیدوارم در بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ چین و المپیک ۲۰۲۴ پاریس بتوانیم با جوانانمان نتایج 

خوبی کسب کنیم.
برخواه درباره عملکرد یوسفی در مسابقات قهرمانی جهان که 
توانست رکورد جوانان دنیا را بشکند نیز گفت: عملکرد یوسفی 
در مسابقات جهانی فوق العاده بود. نه تنها یوسفی، بلکه آیت 
شریفی هم در این رقابت ها نمایش بسیار خوبی داشت و هر ۲ 
با رکورد هایی که ثبت کردند نشان دادند که می توانیم در آینده 
به آن ها اعتماد کنیم. یوسفی در رقابت های جهانی موفق شد 
هر ۶ وزنه خود را با موفقیت باالی سر برد. او فقط در حرکت 
خوشبختانه  که  شد  رو  به  رو  مشکل  با  کمی  ضرب   ۲ سوم 
داوران به او رای سفید دادند. به غیر از این در تمامی وزنه ها 
موفق بود و توانست وزنه های خود را با صالبت باالی سر ببرد. 
همچنین آیت شریفی هم در یک ضرب خیلی خوب کار کرد 
و با وجود اینکه سرما خورده بود، در حرکات ۲ ضرب نمایش 

خوبی از خود نشان داد.

عزیزی خادم:   اسکوچیچ با قدرت به 
کارش ادامه می دهد

خبر

از دست یوفا ناراحتم؛ اعتراض 
می کنیم
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سرمربی تیم فوتبال تاتنهام پس از حذف تیمش به دست یوفا از 
مسابقات لیگ کنفرانس اروپا گفت: وقتی یک نفر دیگر شما را 
به دلیل مهم از انجام بازی باز می دارد - دلیلی مثل کرونا - من 
دیگر نمی توانم درک کنم که چرا ما باید تاوانش را بدهیم؛ این 

ناعادالنه است و قطعاً ما به آن اعتراض خواهیم کرد.
 چند روز قبل بود که یوفا بازی برگزار نشده بین رن و تاتنهام 
تا بدین  فرانسه کرد  نماینده  به سود  بر صفر  نتیجه سه  با  را 
ترتیب زنبق های سفید خیلی زود از لیگ کنفرانس حذف شوند. 
همین مساله باشگاه انگلیسی را بر آن داشت تا به ادعای نشریه 

دیلی میل روز )سه شنبه( از یوفا شکایت کند.
باره اظهار داشت: دنیا  آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام در این 
می داند که ما با یک معضل بزرگ مانند کووید مواجه هستیم. ما 
بازی نکردیم اما این تقصیر ما نبود. چندین بازیکن مان به کووید 
مبتال بودند و دولت هم تصمیم گرفت که تمرینات ما را متوقف 
و مرکز تمرینی مان را تعطیل کند. بعد هم یوفا این تصمیم را 
گرفت اما هنوز یک مرحله دیگر وجود دارد که مشخص شود 
این حکم باورنکردنی باید پابرجا بماند یا نه. من واقعاً از دست 
این  بود.  از کجا  ناراحتم، چون همه می دانند که مشکل  یوفا 
حکمی که صادر شده بدان معنی است که شاید این وسط برخی 
نمی دانند که مشکل از کجا بوده است. شاید هم این حکم برای 

برخی منافع شخصی به همراه دارد.
به دادگاه عالی ورزش گفت: همه  تاتنهام  اعتراض  وی درباره 
فکر  برسیم، چون  نتیجه  به  ما مطمئن هستیم که می توانیم 
ما  تخلف  یا  اهمال  خاطر  به  بازی  برگزاری  عدم  اگر  می کنم 
بود، مجازاتی متناسب با آن هم برای مان در نظر گرفته می شد 
اما ما برای بازی برابر رن آماده شده بودیم و هر کار کردیم تا 
از  به دلیل مهم  را  نفر دیگر شما  برویم. وقتی یک  به میدان 
انجام بازی باز می دارد - دلیلی مثل کرونا - من دیگر نمی توانم 
درک کنم که چرا ما باید تاوانش را بدهیم. این ناعادالنه است 
و قطعاً ما به آن اعتراض خواهیم کرد، چون می خواهیم بازی 
کنیم. ما می خواهیم برای صعود به مرحله بعد به زمین بازی 
برویم. اگر باختیم که آن وقت حق مان است حذف شویم اما ما 
باید در زمین بازی شانس خود را برای صعود به مرحله بعدی 

امتحان کنیم.

رسانه  اصحاب  با  نشست  در  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
گفت: یکی از وعده هایی که از اکنون به هواداران خواهم داد 
کسب ششمین قهرمانی متوالی لیگ برتر فوتبال ایران است.

روز  رسانه  اصحاب  با  صدری«  »سیدمجید  خبری  نشست   
وی  و  شد  برگزار  تهران  آزادی  هتل  محل  در  )سه شنبه( 
باشگاه  مدیریتی  و  ورزشی  اقتصادی،  مختلف  مسائل  درباره 

صحبت هایی را مطرح کرد. 
صدری با اشاره به پرداخت بدهی گابریل  کالدرون و خواکین 
سرمربی و مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: 
یکسال است که در پرسپولیس فعالیت دارم و در این مدت 
فراز و نشیب های زیادی تجربه کردم. برای آینده برنامه زیادی 
داریم. اولین قول به هواداران کسب ششمین قهرمانی متوالی 
است و امیدوارم با کمک این هواداران زیرساخت مالی باشگاه 
با  است.  مالی  از دغدغه ها همواره مسائل  یکی  درست شود. 
و  می کنیم  را حل  مشکل  این   قطع  طور  به  هواداران  کمک 
در این مسیر باید از ظرفیت باشگاه برای درآمدزایی استفاده 
می توانند  زمینه  این  در  زیادی  کمک  هم  هواداران  کنیم. 
داشته باشند. فضای مجازی، تبلیغات محیطی، پخش بازی ها 
از جمله مواردی است که می شود با ابزار آن، برای این باشگاه 

درآمدزایی کرد.
فوتبال  تیم  فنی  کادر  از  خود  حمایت  به  اشاره  با  وی 
پرسپولیس عنوان کرد: کادر فنی در ۲ سال گذشته خوب کار 
کرده است و نباید دغدغه داشته باشد. تالش داریم، کادر فنی 
بدون دغدغه کار تیم را پیش ببرد. امیدواریم قهرمانی ها تداوم 
آسیا  تیم  هوادارترین  پر  پرسپولیس  می دانیم  باشد.  داشته 
است و باید این را در همه حوزه ها نشان دهیم. پرسپولیس 
۵ دوره قهرمان لیگ شده و امیدواریم در لیگ قهرمانان آسیا 

نیز قهرمان شود. 
گفت:  ورزش  در  فرهنگ سازی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اما  دارد  بی نظیری  عملکرد  قهرمانی  بخش  در  پرسپولیس 
فرهنگ  و  اخالق  نظر  از  باید  باشگاه  نیست،  کار  تمام  این 
راهبرد  همدلی.  با  جز  نمی شود  میسر  این  باشد.  اول  هم 
به  رسیدن  برای  تا  است  این  بر  باشگاه  مدیریتی  مجموعه 
این  موارد  از  یکی  کنیم.  استفاده  حوزه ها  همه  از  موفقیت 
دنبال  وقت  هیچ  کنیم.  حل  تعامل  با  را  مشکالت  که  است 
دعوا و مشاجره نیستیم بلکه دنبال تعامل هستیم، اما اجازه 
نمی دهیم حق باشگاه ضایع شود. امیدواریم در فصل جاری 

به اهدافمان برسیم.
با کمک سجادی پول کالدرون تهیه شد

گابریل  از  کار  آغاز  برای  این نشست گفت:  ادامه  در  صدری 
کالدرون سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس شروع می کنیم 
از  امضا رسید قراردادی که  به  تیرماه ۹۸  . قرارداد کالدرون 
مجموع ۷۵۴ هزار دالر حدود ۳۰۰ هزار دالر به او پرداخت 

شده است و باید پول او و دستیارش را پرداخت می کردیم. 
وی اضافه کرد: هر فصل ۸۵۰ هزار دالر قرارداد کالدرون بود 
قرار داد پرداخت شده و در  امضا  که ۳۰۰ هزار دالر هنگام 
ادامه باید ۳۰۰ هزار دالر در نیم فصل و ۲۵۰ هزار دالر در 
پایان فصل به او پرداخت می شد. به نظرم دستگاه های نظارتی 
باید روی قراردادها نظارت داشته باشد.براساس گفته رسول 
پناه با ۱۰۰ هزار دالر این پرونده تمام می شد. چرا کاری که 
با التماس با ۷۵۰ هزار  می شد با ۱۰۰ هزار دالر جمع شود 

دالر جمع شد.
پاسخگوی  باید  حال  می گوید:  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
را  دالر  هزار   ۱۰۰ این  دلیل  چه  به  بگویند  باشم.  عملکردم 
ما  به  هواداران  که  برسد  جایی  به  بگذارند  باید  چرا  ندادند. 

توهین کنند. ما ایستادیم تا اینکار تمام شود.

صدری افزود: اولین بحث کالدرون تهیه رقم قرارداد وی بود. 
از زمان سمیعی مدیرعامل قبلی باشگاه به هر دری می زدیم 
تا این ۲۲ میلیارد را تهیه کنیم. هر چه پول هم تهیه می شد 
باشگاه  که  بود  کارمندان  و  بازیکنان  کادر  پول  ما  اولویت 

نتوانست در آن مقطع این پول را تهیه کند.
وی گفت: تا اینکه »سیدحمید سجادی« وزیر ورزش و جوانان 
به ما کمک کرد.  اگر او نبود از کجا این ۲۲ میلیارد را تهیه 
این  نمی توانستند  قبلی ها  مگر  کرد.  همت  وزیر  می کردیم؟ 
پول را تهیه کنند. با هر زحمتی پول تهیه شد. با کمک وزارت 

این پرونده را جمع کردیم.
برای طلب کالدرون ارز نیمایی گرفتیم

اقتصادی  تنگناهای  به  اشاره  با  باشگاه پرسپولیس  سرپرست 
این مجموعه ورزشی گفت: تمام تالش این است که هزینه ها 
با کمک وزیر ورزش و جوانان پول  این باشگاه کم شود.  در 
تهیه کردیم و وزیر هم برای تهیه ارز نیمایی به بانک مرکزی 
نامه زد. این اقدام موجب شد تا سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان به سود ما شود. پیش از اقدام وزیر ورزش ما دالر را از 

بازار آزاد تهیه می کردیم.
تا  نیمایی موجب شد  ارز  پرداخت  با  موافقت  داد:  ادامه  وی 
تومانی  هزار   ۲۳ دالر  تومانی  هزار   ۲۹ دالر  خرید  جای  به 
تهیه کنیم. پس از آن از کالدرون و پسرش خواهش کردیم 
از  پرداخت شود.  بدهی  قسط  در چند  و  بیایند  ترکیه  به  تا 
طریق صرافی ها اقدام کردیم و آنان گفتند اگر شماره حساب 
ارزی در ترکیه، قطر یا امارات باشد ظرف ۲۴ ساعت پرداخت 
وکیلم  با  می گفت  فقط  ما  جواب  در  کالدورن  کرد.  خواهیم 

صحبت کنید.
اسبق  مربی  خواکین  طلب  پرداخت  خصوص  در  صدری 
پرسپولیس نیز گفت: من از آقای گرشاسبی خواهش کردم که 
طلب خواکین را در ایران پرداخت کنیم، چون او با مجموعه 
فوالد همکاری دارد. اما خواکین گفت که پولش را کامل از 
کالدرون گرفته است. وکیل کالدرون نیز عنوان می کرد تنها 
را  پول  بودیم  نهایت مجبور  دارد که در  در سوییس حساب 
حواله کنیم. تحریم ها سختی های زیادی را به ما تحمیل کرد. 
حواله پول نیاز به زمان داشت و در برخی از مواقع تا ۱۰ روز 
زمان می برد. وی یادآور شد: برای پول کالدرون ابتدا یک ۶۰۰ 
هزار دالر، بعد یک صدهزار دالر و یک پنجاه هزار دالر حواله 
اما آن ۶۰۰ هزار  به حسابش نشست  کردیم. ۱۵۰هزار دالر 
بابتش سواالتی کرد و جواب سواالت را  دالر را بانک مقصد 

برای بانک ارسال کردیم. وکیل یک روز گفت که بانک اعالم 
کرده رابطه کاری مشخص نیست و پول را باید برگردانیم. اگر 
اسمی از ایران و تحریم آورده می شد ۶۰۰ هزار دالر کال بالک 
می شد. حدود سه هفته طول کشید دوباره پول به حساب از 
ایران  ما بازگردد. نمی توانستیم حساسیت به خرج دهیم چون 
پول  این  بدبختی  با  کنند.  بالک  را  پول  کل  بود  احتمالش 
از آن دیگر ریسک نکردیم و یک  بودیم. پس  را تهیه کرده 
واحد پولی دیگری را زدیم و خردخرد هم زدیم که مشکلی 
به وجود نیاید. روز جمعه به من اعالم شد که همه پول به 
غیر از یک قسمت ۴۵ هزار دالری نیامده است. برای کالدرون 
اما شرمم می شود  بدهند  تایدیه  التماس کردم که  و  نوشتم 
از  می کرد.  توهین  ما  به  او  کنم.  پخش  را  کالدرون  وویس 
طرفی به سمت خانوم وکیل رفتیم و گفتیم که این ۴۵ هزار 
دالر ارسال شده است کاری کنید. وکیلش گفت که موکلش 

پادشاه او است و بدون اجازه او نمی تواند کاری انجام دهد. 
کالدرون به اندازه ۴۵ هزار دالر اعتماد نکرد 

این گفت  از  دیگری  بخش  در  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
و گو درباره پرونده کالدرون می گوید: کالدرون  دیشب مدام 
می گفت من ایران را دوست دارم اما آیا این است جواب ما که 
اندازه ۴۵ هزار دالر هم به ما و هواداران اعتماد نکرد. ما در 

موضوع کالدرون هیچ کوتاهی نکردیم.
مهاجم  بودیمیر  مانند  پرونده ها  سایر  می دهد:  ادامه  صدری 
پیشین پرسپولیس است. روزی که من به باشگاه آمدم پنجره 
مجموع  بود.   بسته  کروات  بازیکن  به خاطر شکایت  باشگاه 
قرارداد او برای ۲ فصل ۵۰۰ هزار یورو بود و  سفیر به من 
گفت او در تیمی بوده که قراردادش پنج هزار یورو است. چرا 
سالی ۲۵۰ هزار یورو به او بدهیم. او در مجموع سه تا ۱۰ 

دقیقه برای ما بازی کرد.
ماهی  با  بازیکنی  چرا  دهند  جواب  بیایند  کرد:  اضافه  وی 
پنج هزار دالر و سالی ۶۰ هزار دالر را سالی ۲۵۰ هزار دالر 
دادیم. ما ۴۵۰ هزار یورو دادیم که ۳۲ هزار یورو جریمه است. 
بودیمیر به هیچ تماسی پاسخ نمی داد و فقط وکیلش جواب 
می داد. خواستیم او حداقل جریمه را نگیرد. البته پول او را 
با هیچ  بدهند. من  نمی آیند جواب  هم من جور کردم. چرا 
کدام از مدیران قبلی در ارتباط نبودم. هر کسی باید در مقابل 
عملکردش پاسخگو باشد، این  وظیفه من است و به نهادهای 
نظارتی اعالم کردم. من حتی قرارداد کارگزاری را برای همه 

نهادها ارسال کردم.

صدری: قهرمانی ششم وعده من به هواداران است

رئیس فدراسیون فوتبال گفت:شایعات پیرامون 
گمانه زنی  ملی  تیم  از  اسکوچیچ  جدایی 
به کارش  با قدرت  این مربی  و  رسانه ها است 

ادامه می دهد.
فوتبال  فدراسیون  رئیس  عزیزی خادم  شهاب 
که برای شرکت در جلسه هم اندیشی اعضای 
استانی  هیات های  روسای  و  رئیسه  هیات 
 : گفت  است  کرده  سفر  اصفهان  به  فوتبال 
عملکرد باشگاهی در سطح کشور رضایتبخش 
را  محدودیت ها  که  وقتی  خصوص  به  بوده 

می دانیم.
محسب  مهم  ما  برای  که  بحثی  گفت:  وی 
از  یکی  اصفهان  که  است  این  می شود 
استان های پیشگام در عرصه ورزش و فوتبال 
است. این شهر باشگاه های مختلفی در فوتبال، 
فوتسال و فوتبال ساحلی دارد. امروز از گزارش 
عملکرد مالی این استان بسیار خوشحال شدم، 
محدودیت  در  مالی  نظر  از  استان ها  چون 
گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس  دارند.  قرار 
آسیاب  زیرین  سنگ  استان  هیات های  این 
برای  امیدوارم  هستند.  مسابقات  برگزاری  در 
تالش ها  همچنان  استان ها  در  فوتبال  توسعه 
اداره کل ورزش  ادامه دار باشد. نوع همکاری 
و جوانان و هیات های استانی برای من جذاب 
نوع  خاطر  به  موضوع  این  مهم  بخش  بود. 
در  است.وی  استان  این  در  طاهری  مدیریت 
خصوص بحث حضور VAR در فوتبال ایران 
و زمان ورود این سیستم به کشور گفت: باید 
در مورد این مسله نکته ای بگویم. عدم وجود 
این سیستم در ایران باعث شده هم باشگاه ها، 
آسیب  هم  ملی  فوتبال  حتی  و  داوران  هم 
که  ما  ملی  فوتبال  برای  موضوع  این  ببینند. 
در رنکینگ اول آسیا قرار دارد خوب نیست. ما 
چهار باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا داریم، اما 

لیگ ما بدون VAR برگزار می شود.
اولیه  ماه های  در  گفت:  خادم  عزیزی 
برداشتیم.  قدم  و  دادیم  انجام  مهمی  اقدامات 
ما  داوران  داشتیم.  اینفانتینو  با   صحبت هایی 
باید در این زمینه آموزش ببیند. حتی اگر این 

سیستم وارد کشور نشود داوران ما باید در این 
حذف  چرخه  از  وگرنه  ببینند  آموزش  مورد 
 ۶ سیستم  این  نمی شود  گفت:  می شوند.وی 
سال وارد جهان شده باشد، ولی داوران ما در 
مورد آن آموزش ندیده باشند. به همین دلیل 
قدم اول را برداشتیم و قرار است تیمی از فیفا 
بیاید و آموزش را آغاز کند. آموزش  ایران  به 
می شود.  انجام  قطر  در  فوریه  در  هم  عملی 
راهکار های مقدماتی را هم با رئیس فیفا انجام 
دادیم و قرار شد وی وقتی ماه آینده به ایران 

می آید به راهکاری برسیم.
که  شایعاتی  خصوص  در  فدراسیون  رئیس 

قرارداد  و  ملی  تیم  سرمربی  جدایی  پیرامون 
می شود  مطرح  دیگر  کشور های  با  اسکوچیچ 
گفت :نمی دانم این خبر ها از کجا می آید، ولی 
می دهد.  انجام  قدرت  با  را  کارش  فنی  کادر 
و  ماه  بهمن  بازی های  روی  ما  تمرکز  تمام 
ماه  گفت:   است.وی  جهانی  جام  به  صعود 
و  تاریخ  در  ایران  صعود  سریعترین  شاید  بعد 
حتی سریعترین صعود در آسیا رقم بخورد. تا 
امروز که با شما صحبت می کنیم بنایی نداریم 
بر  مبتنی  کامال  داریم  امروز  که  روابطی  و 
همکاری و دلسوزی است ضمن آنکه در حال 
جام  کشی  قرعه  برای  تا  هستیم  برنامه ریزی 

جهانی در فروردین برنامه بریزیم. عزیزی خادم 
گفت:  حتی اگر دقت کرده باشید من این مربی 
را با خودم به قطر بردم. این ها مسائلی است که 
گمانه زنی هایی  و  می شود  مطرح  رسانه ها  در 
قدرت  با  را  کارش  او  ولی  می گیرد،  صورت 
ایران  فوتبال  در  این همگرایی  می دهد.  انجام 
از نوع خودش کم نظیر و مثالزدنی است. این 
یکدلی و شهامت و کنار هم قرار گرفتن به زعم 
من در فوتبال ملی کم نظیر است. مطمئنا این 
موضوع بر آمده از دعای خیر مردم ایران است. 
قلب  به جام جهانی  رفتن  با  ما  تیم  ان شاءاهلل 

مردم را خوشحال کند.

رئیس فدراسیون جهانی هندبال در 
جهانی  مسابقات  پایانی  کنفرانس 
ایران  زنان  تیم  حضور  از  اسپانیا، 
و عملکرد خوب فاطمه خلیلی به 
قاره  از  استعداد خارج  عنوان یک 

اروپا تمجید کرد.
 بیست و پنجمین دوره مسابقات 
جهان  زنان  قهرمانی  هندبال 
یکشنبه شب ۲۸ آذرماه با برگزاری 
به  بندی  رده  و  فینال  مسابقه  دو 
پایان داد. در  اسپانیا  کار خود در 
پایان این رویداد تیم نروژ هم گروه 
ایران در دور مقدماتی قهرمان شد. 
تیم فرانسه و دانمارک هم دوم و 

سوم شدند.
»حسن  رویداد،  این  پایان  در 
مصطفی« رئیس فدراسیون جهانی 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  هندبال 
محل  در  مسابقات  اختتامیه 
گرانولرز حاضر شد و با رسانه ها به 
گفتگو پرداخت. رئیس فدراسیون 
اولین  از  نشست  این  در  جهانی 
حضور تیم هندبال ایران و همین 
طور عملکرد فاطمه خلیلی دروازه 
یک  عنوان  به  کشورمان  تیم  بان 
استعداد خارج از قاره اروپا تمجید 

کرد.
این  ابتدای  در  مصطفی  حسن 

تشکر  اسپانیا  میزبانی  از  نشست 
رویداد  این  برگزاری  و گفت:  کرد 
بود  سخت  بسیار  شرایط  این  در 
و شما پذیرفتید که این مسابقات 
اولین  این  برگزار کنید.  را  جهانی 
بار بود که مسابقات جهانی هندبال 
با ۳۲ تیم برگزار می شد و برگزاری 
مسابقات در این سطح با این تعداد 
تیم کار آسانی نیست. این رویداد 
در چهار شهر برگزار شد و هر چهار 
میزبان کار خود را به خوبی انجام 
با  از ۱۰۰ مسابقه  ما بیش  دادند. 
تیم هایی از پنج قاره داشتیم. تنها 
نبود  نماینده ای  اقیانوسیه  قاره  از 
شده ایم  متمرکز  هم  آن  برای  که 
تا بتوانیم هندبال ساحلی را در این 

منطقه گسترش دهیم.
هندبال  جهانی  فدراسیون  رئیس 
دوران  در  ما  کرد:  خاطرنشان 
سختی از لحاظ بیماری کرونا قرار 
داریم. در حال حاضر شاهد افزایش 
به  و  بوده  اروپا  در  کووید  موارد 
نیست.  عادی  اوضاع  عنوان  هیچ 
چنین  در  مسابقات  برگزاری 
شرایطی کار ساده ای نبود اما واقعاً 
از تمامی کسانی که برای موفقیت 
این رقابت ها همکاری کردند تشکر 

می کنم.

حسن مصطفی در ادامه به حضور 
بازی ها هم  اولین تیم محجبه در 
اشاره کرد و گفت: برای اولین بار 
بود که تیم زنان ایران در مسابقات 
جهانی شرکت کردند. ایران کشور 
این مسئله  از  من  و  است  خاصی 
بسیار خوشحال بودم که این تیم 

در اینجا حاضر هست.
وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود در کنفرانس مطبوعاتی پایانی 
باز  زنان جهان  قهرمانی  مسابقات 
هم به عملکرد خوب تیم هندبال 
طور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران 
مثال ایران برای اولین بار در این 
یکی  اما  داشت  حضور  مسابقات 
بهترین  جایزه  ایران  بازیکنان  از 
خلیلی  )فاطمه  برد.  را  بازیکن 
نروژ  برابر  ایران  تیم  بان  دروازه 
بهترین  جایزه  بازی ها  قهرمان 
یک  این  کرد.(  دریافت  را  بازیکن 
این  روی  باید  ما  است.  استعداد 
آنها  به  و  کنیم  کار  استعدادها 
مسابقات  در  تا  بدهیم  فرصتی 
جهانی با تیم های دیگر بازی کنند.

هندبال  جهانی  فدراسیون  رئیس 
برای  ما  طور  همین  داد:  ادامه 
از  داوری  هیأت  یک  بار  اولین 
داشتیم.  سعودی  عربستان  کشور 

داوران  که  بود  بار  نخستین  این 
می پذیرفتیم.  را  کشور  این  از  زن 
من از دولت این کشور بابت اینکه 
دعوت ما را برای حضور داوران زن 
کشورمان پذیرفتند تشکر می کنم. 
گلوب  سوپر  مسابقات  جریان  )در 
عربستان  جده  در   ۲۰۲۱ مردان 
از  تعدادی  به  مصطفی  سعودی، 
که  کشور  این  زن  جدید  داوران 
آموزشی  دوره های  موفقیت  با 
گواهینامه  بودند  کرده  سپری  را 
برای  آنها  از  و  کرد  اعطا  داوری 
حضور در مسابقات جهانی اسپانیا 
در  زنان  نقش  ارتقای  هدف  با 
هندبال سطح جهان و آسیا دعوت 

به عمل آورد.(
کرد:  خاطرنشان  مصطفی  حسن 
میان  در  اما  داریم  قاره  چند  ما 
برترین ها تنها نمایندگان سه قاره 
تنها  بین  این  در  هستند.  حاضر 
در  برزیل  داریم.  را  برزیل  و  ژاپن 
اینجا ششم شد و ژاپن یازدهم و 
مابقی از قاره اروپا بودند. قرار است 
۵ تیم برتر این مسابقات از جمله 
دانمارک، نروژ و سوئد و فرانسه در 
حاضر  هم   ۲۰۲۳ سال  مسابقات 
آنها  منتشر  مشتاقانه  ما  و  شوند 

هستیم.

تمجید رئیس فدراسیون جهانی هندبال از 
تیم ملی هندبال زنان ایران

شمشیربازی  ملی  تیم  سرمربی 
نوجوانان گفت: دنبال کسب مقام و 
قرار گرفتن روی سکو در مسابقات 

شمشیربازی قهرمانی آسیا هستیم.
به  اشاره  با  شجاعی   سیدمیثم 
نوجوانان  ملی  تیم  اردوی  برگزاری 
)اسلحه اپه( در اهواز بیان کرد: این 
اردو از نظر شرایط تمرینی، اسکان 
شده  برگزار  باکیفیت  بسیار  غذا  و 

است. 
هیات  مسووالن  از  قدردانی  با  وی 
شمشیربازی خوزستان برای برپایی 

این اردو افزود: در ۱۰ سال گذشته 
سطح  در  باکیفیتی  اردوی  چنین 

فدراسیون ندیده بودم.
شمشیربازی  ملی  تیم  سرمربی 
برگزاری  از  هدف  گفت:  نوجوانان 
برای  بیشتر  آمادگی  اردو،  این 
اسفند  که  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
امسال در ازبکستان برگزار می شود 
و نیز مسابقات قهرمانی جهان در۱۴ 

فروردین سال آینده است.
وی ادامه داد: خوزستان در گذشته 
شمشیربازی  های  قطب  از  یکی 

کشور بود که در سال های اخیر به 
دلیل برخی مسایل و حواشی، افت 
بسیار شدیدی کرد ولی در یک سال 
داشته  خوبی  بسیار  پیشرفت  اخیر 
سال  چند  گفت:  شجاعی  است.  
سالن  یک  آمدم  اهواز  به  که  پیش 
فرسوده و نامناسب در اختیار هیات 
اما  بود  خوزستان  شمشمیربازی 
سالن  یک  دارای  رشته  این  اکنون 
شیک و با امکانات خوب است و از 

این بابت بسیار خوشحال هستم.
کرد:معتقدم شمشیربازان  بیان  وی 

آینده  سال  می توانند  خوزستانی 
جزو نفرات ثابت تیم ملی باشند و 
با وجود این نفرات آینده درخشانی 

در انتظار شمشیربازی استان است.
در  حاضر  افراد  داد:  ادامه  وی 
اردوی اهواز در این مدت پیشرفت 
به گونه ای که حتی  خوبی داشتند 
می توانند در رده های باالتر هم مدال 
بگیرند.وی گفت: معتقدم در آینده 
نسل بسیار خوبی برای شمشیربازی 
کشور به ویژه در اسلحه اپه خواهیم 

داشت.  

سرمربی تیم ملی شمشیربازی: دنبال کسب مقام در مسابقات آسیایی هستیم
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هنری
گزارش

وزیر فرهنگ: سامانه محوری به معنای 
کاهش نظارت نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی راه اندازی سامانه ها را مسیری در جهت 
بهره مندی همگان از امکانات و خدمات مساوی، عدالت محوری و مبارزه 
نظارت  به معنای کاهش  تاکید کرد: سامانه محوری  و  با فساد دانست 
و  نظارت  باید  تصدی گری  کاهش  و  تسهیل گری  ضمن  بلکه  نیست 

ارزیابی ها جدی تر شود.
سامانه  رونمایی  آیین  در  شنبه  سه  روز  اسماعیلی  مهدی  محمد   
جشنواره ها، نمایشگاه ها و مسابقات فرهنگی و هنری با تسلیت ایام 
سوگواری فاطمیه )س(، راه اندازی و رونمایی از سامانه ها را یک نیاز 
ضروری برای همه دستگاه های دولتی و خصوصی اعالم کرد و گفت: 
با راه اندازی سامانه ها عمال یک نوع تسهیل گری در اخذ مجوزها در 
مهمترین  از  یکی  که  داد  خواهد  رخ  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
کارهای آن صدور مجوز در بخش های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه 
ازجنس فرهنگی جامعه  ای است و مخاطبان آن کاربران فرهیخته و 

هستند را  تسهیل خواهد شد.
وی ادامه داد: هرچه بتوانیم اینگونه فضاها یعنی راه اندازی سامانه ها 
که نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری دارند را گسترش دهیم 
بدون تردید ضمن جلب رضایت مخاطبان، با شفاف سازی زمینه مقابله 
با فساد در بیشتر زمینه ها فراهم شده و در عین حال کاهش مراجعه 

حضوری خود به خود اثرات جانبی مثبتی به همراه خواهد داشت.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه سخنان خود به اهداف راه 
فرهنگی،  عدالت  از  مندی  بهره  وگفت:  کرد  اشاره  ها  سامانه  اندازی 
امکانات مساوی از خدمات، مبارزه با تبعیضات، گسترش کیفی امور و 
کارها، جلوگیری از تلف شدن زمان و انرژی را از دیگر ویژگیهای راه 

اندازی و ایجاد سامانه ها برشمرد.
اسماعیلی تاکید کرد: باید در راه اندازی سامانه ها به موضوعات مهمی 
چون رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، عدالت محوری توجه 

ویبژه ای صورت گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در عین حال نهادینه کردن پاسخگویی، 
.... را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: وزارت فرهنگ و  شفافیت و 
ارشاد اسالمی باید پیشران و جزو نخستین ها در موضوع شفافیت باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه مهمترین رویکرد تشکیل این دولت 
را مبارزه با فساد عنوان کرد و یادآور شد: آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
زمانی که در قوه قضاییه حضور داشتند به منظور تسهیل گری، کاهش 
تصدی گری و مبارزه با فساد و.... بیش از ۶۰ سامانه را راه اندازی کرد.

یکی از دالیل مهم تشکیل دولت مردمی ، »گفتمان مبارزه با فساد« 
است.

اندازی  راه  ویژگیهای  دیگر  از  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سامانه ها به ویژه سامانه جشنواره ها، نمایشگاهها ومسابقات فرهنگی و 
هنری را تمرکز زدایی، تسهیل فرایندها، قدرت تصمیم گیری مدیران 

استانی و کم کردن تصدی گری مرکز عنوان کرد.
عضو کابینه دولت مردمی، با اشاره به رونمایی برنامه »تحول گرایی« 
در دولت سیزدهم در آینده نزدیک، اظهار داشت: در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز ما نمونه این کار را در دستور کار قرار داده و بیش از 
۱۳۴ برنامه تحولی و اقدامی در بخش های مختلف را پیش بینی کردیم 

که سامانه محوری شدن امور از جمله این موارد محسوب می شود.
اسماعیلی با اشاره به صدور مجوزها در بخش های مختلف و مهم مانند 
موسسات فرهنگی، کانون های مساجد و ... تاکید کرد: مصمم هستیم 
تا در ارایه مجوزها ها، بررسی ها، داوری ها، ارزیابی و ارزشیابی ها و... 

از فرصت سامانه محوری استفاده کنیم. 
نباید  اینکه سامانه محوری  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تسهیل  ایجاد  ضمن  باید  گفت:  شود،  تلقی  نظارت  کاهش  معنای  به 
گری و کاهش تصدی گری، امکان نظارت بیشتر را نیز فراهم کرده و 
روز به روز شاهد ارایه همه خدمات از طریق سامانه ها باشیم تا زمینه 
رضایتمندی مخاطبان در همه بخش ها متقاضی صدور ودریافت مجوز 

را فراهم نماییم.
در ادامه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی، محمود شالویی مشاور وزیر و مدیر 
کل حوزه وزارتی سامانه جشنواره ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی 

و هنری رونمایی شد.

عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر   
ابعاد  آگاهی  اهمیت  به  اشاره  با 
شناختی حجاب و مسائل مرتبط آن 
نمی شود  گفت:  مجازی،  فضای  در 
و  خانواده  باشد،  رها  مجازی  فضای 
مسئولیت هایشان  مردمی  گروه های 
را انجام ندهند ولی شاهد تحول در 

این حوزه باشیم.
سیدمجید امامی در خصوص جلسه 
با  عمومی  فرهنگ  شورای   ۷۶۴
حجاب  تحول  »طرح  دستور  پیش 
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  عفاف«  و 
تقویت  داشت:  اظهار  ایرنا،  فرهنگی 
و  عفیفانه  زیست  از  پاسبانی  و 
از  حمایت  و  حفاظت  موقر،  سلوک 
این ظرفیت فرهنگ عمومی جامعه 
و  حجاب  لباس،  همیشه  که  ایران 
آراستگی از وصف های جدایی ناپذیر 
فرهنگ  اولویت های  جزو  بوده  او 
سال   ۱۵ در  به ویژه  کشور  عمومی 
اساس  همان  بر  و  بوده  گذشته 
هم  مختلفی  سیاستگذاری های 

انجام شده است.
می رسد  نظر  به  البته  افزود:  وی 
بعضا در این اسناد و متون باالدستی 
اینکه وظایف  به رغم  متوقف شدیم، 
دستگاه ها در این متون و سیاست ها 

مطرح شده است.
واضح  مساله  داد:  ادامه  امامی 
براساس  ما  جامعه  که  است  این 
نظرسنجی ها و پیمایش ها آراستگی 
وقار و حجاب را ویژگی انسان ایرانی 
عمومی  فرهنگ  شورای  و  دانسته 
را  اساسی  نکاتی  مبنا  این  بر  هم 
مدنظر خود می داند. از جمله اینکه 
و  ملی  امنیت  تقویت  نیازمند  ما 
و  جامعه  جنسی  و  روانی  آرامش 
خانواده هستیم، اگر محیط و شرایط 
افراد  اجتماعی  سلوک  و  زندگی 
زندگی  با  نامرتبط  ناهنجاری  دچار 
اجتماعی شود سایر نظم آهنگ ها نیز 
بدانیم  اگر  بنابراین  به هم می ریزد، 
و  جامعه  روانی  امنیت  به  بتوانیم  و 
کنیم  خانواده کمک  امنیت جنسی 
آمارها،  و  نتایج  اساس  بر  بگوییم  و 
رابطه جدی بین عفاف در پوشش و 
آراستگی با آرامش و امنیت خانواده 
وجود دارد بسیاری مشکالت ما حل 

خواهد شد.
ادامه  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
داد: طبعا گام و ضلع دوم این است 

لباس  نبودن  دسترس  از  مردم  که 
ارزان  و  عفیفانه  زیبا،  پوشاک  و 
شاکی هستند و علیرغم همراهی و 
موضوع  این  در  اصناف  عالقه مندی 
از  بخش هایی  می رسد  نظر  به 
ما  و  است  خالهایی  دچار  زنجیره 
فرهنگی  حکمرانی  نظام  عنوان  به 
کشور در تالش برای رفع این خالها 
قانونی و رفع  از طریق ظرفیت های 
تولیدکنندگان  و  طراحان  مشکالت 

پوشاک هستیم.
مردم  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  ناهنجاری  از  بخشی  معتقدند 
یا  نیست  تحمل  قابل  دیگر  جامعه 
اجماع نظر دارند که اگر لباس خوب 
برای نوجوان ایرانی و لباس آراسته 
ایرانی  زن  اجتماعی  فعالیت  برای 
وجود داشته باشد بسیاری مشکالت 

به وجود نمی آید.
دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: 
بازیگران  مردمی،  گروه های  اگر 
جمله  از  میانی  حلقه های  و  ایرانی 
زبان  با  دانشگاه  اساتید  و  دلسوزان 
مردم و بدون لکنت با در نظرگرفتن 
عرف در حوزه حجاب و عفاف وارد 
به  شاهد  متاسفانه  نشوند،  میدان 
در  خانواده  امنیت  افتادن  خطر 
بود  خواهیم  آتی  سال های  و  روزها 
شورای  ویژه  برنامه  دلیل  همین  به 
مشترکات  بر  ناظر  عمومی  فرهنگ 
آحاد  همه  توجه  قابل  کامال  امور  و 

مردم بر اساس نظرسنجی هاست. 

ایرانی  خانواده  امروز  افزود:  وی 
و  رفتارها  برخی  نمایش  تحمل 
حرکت های منافی عفت عمومی در 
ندارد،  را  سینمایی  فیلم های  برخی 
حرف ما این است باید در سینمای 
که  شود  فراهم  شرایطی  ایران 
خانواده ایرانی به نیکی و با استواری 
کار  این  اگر  باشد،  آن  مخاطب 
می توانیم  حتما  شود  انجام  درست 
در  شایسته تری  تصمیمات  و  گام ها 
و  لباس  مساله  به  ساماندهی  حوزه 
حجاب نیز بر داریم چون این مساله 
مستمسک  گذشته  سال های  طی 
استفاده  سوء  مورد  و  سیاسی 

دشمنان بوده است.
را  فعلی  مشکالت  از  یکی  امامی 
خطوط  بین  و  پراکنده  فعالیت های 
کرد  عنوان  حاکمیت  اختالف  مورد 
شورای  در  اگر  معتقدیم  گفت:  و 
فرهنگ عمومی اشتباه حرکت کنیم 
هم  ما  ایجابی  و  سلبی  فعالیت های 

جواب نخواهد داد. 
وی با تاکید بر لزوم توجیه و گوشزد 
افراِد  یا  ناهنجار  گروه های  رفتار 
با عرف مردمی،  ناهمنوایی  ایجادگر 
شناختی  ابعاد  آگاهی  حوزه  گفت: 
مرتبط  مسائل  و  حجاب  ماجرای 
مهم  هم  مجازی  فضای  در  آن 
مجازی  فضای  در  نمی شود  است، 
و  باشیم و خانواده  دچار رهاشدگی 
مسئولیت هایشان  مردمی  گروه های 
شاهد  و  متوقع  و  ندهند  انجام  را 

عفاف  و  حجاب  حوزه  در  تحولی 
کشور باشیم.

بر  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
برای  مردم  محوریت  با  ملی  اجماع 
عبور از مسائل موجود حوزه حجاب 

و عفاف تاکید کرد.
امامی خاطرنشان کرد: در این جلسه 
برنامه ویژه  شورای فرهنگ عمومی 
و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 
راهبرد  عنوان  تحت  فرهنگ  وزارت 
قرار  اعضا  تایید کلی  پایه مورد  سه 
بر  کارگروهی  شد  مقرر  و  گرفت 
نظارت  راهبرد  این  اجرای  حسن 
این  تحقق  باشد،  داشته  پیگیری  و 
مشترکات  تحقق  معنای  به  راهبرد 
دارتر  اولویت  و  تر  موارد ضروری  و 
هم  شورا   ۸۲۰ و   ۴۲۷ مصوبات 
این مباحث  البته در راس  و  هست 
شایستگی  نمایش  و  وارتقا  اصالح 
دولت  کارکنان  آراستگی  و  پوشش 
عمومی  و خدمات  عمومی  بخش  و 
فرهنگ  شورای  و  دولت  که  است 
عمومی در این خصوص تاکید دارد 
در  را هم  و دستورالعمل های الزم 

روزهای آینده صادر خواهد کرد.
جلسه ۷۶۴ شورای فرهنگ عمومی 
به  اعضا  حضور  با  شنبه  سه  روز 
ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در محل این وزارتخانه برگزار شد و 
در  عفاف«  و  حجاب  تحول  »طرح 
کشور از مباحث پیش از دستور این 

نشست بود.

تحول حوزه حجاب و عفاف بدون ساماندهی 
در فضای مجازی ممکن نیست

»آنی  انیمیشن  جایزه  نامزدهای  فهرست   
انیمیشن  که  شد  اعالم  درحالی   »۲۰۲۲
تعداد  بیشترین  اژدها«  آخرین  و  »رایا 
خود  به  را  مختلف  شاخه های  در  نامزدی  

اختصاص داد.
هالیوود  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  
انجمن  لس آنجلس  شاخه  ریپورتر، 
بین المللی فیلم انیمیشن فهرست نامزدهای 
انیمیشن  جوایز  از  دوره  نهمین  و  چهل 

را  سال  پویانمایی های  بهترین  برای  آنی 
اژدها  و آخرین  رایا  انیمیشن  و  اعالم کرد 
با  انیمیشن سازی والت دیزنی  از استودیو 
مختلف  شاخه های  در  نامزدی   ۱۰ کسب 
پیشتاز نامزدهای دوره حاضر از این جوایز 

شد.
رایا و آخرین اژدها درباره سرزمینی خیالی 
به نام کوماندراست که مدت ها قبل انسان ها 
و اژدهایان در آن در کنار هم به خوبی و 

پای  که  این  تا  می کردند  زندگی  خوشی 
هیوالهایی پلید به این سرزمین باز شد و 
را  انسان ها  تا  کردند  فدا  را  خود  اژدهایان 
از  با گذشت ۵۰۰ سال  نجات دهند. حاال 
بازگشته اند  دوباره  هیوالها  این  زمان،  آن 
می یابد  ماموریت  رایا  نام  به  جنگجویی  و 
تا با پیدا کردن آخرین اژدهای باقی مانده 
تهدید این هیوالها را برای همیشه از بین 
ببرد. انیمیشن افسون از همین استودیو با 

پدیده های  دوم  رتبه  در  نامزدی   ۹ کسب 
انیمیشن های  و  گرفت  قرار   ۲۰۲۲ آنی 
ماشین ها  علیه  میچل ها  و  پیکسار  از  لوکا 
به دست  نامزدی  نتفلیکس هر کدام ۸  از 
حوزه  در  نتفلیکس  آوردند.سرمایه گذاری 
پویانمایی باالخره نتیجه داد؛ این کمپانی در 
چهل و نهمین دوره جوایز آنی در مجموع 
با ۲۹  ۵۱ نامزدی به دست آورد و دیزنی 

نامزدی در جایگاه دوم قرار گرفت.

»رایا و آخرین اژدها«، پیشتاز نامزدهای جایزه انیمیشن آنی

گزارش

نجفی: سینما مولود مدرنیته و معجزه 
قرن بیستم است

کارگردان سریال »سربداران«، گفت: دو نوع حرکت جمعی وجود 
نماز  درمی یابید.  را  خود  فردیت  بودن  جمعی  عین  در  که  دارد 
سالن  دیگری  و  دارید  همچنان  جمع  در  را  فردیت  که  جماعت 
سینما که همه یک فیلم را تماشا می کنند اما هرکس فیلم خودش 

را می بیند. سینما مولود مدرنیته و معجزه قرن بیستم است. 
به نقل از روابط عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران، مراسم 
بزرگداشت محمد علی نجفی به همت کانون کارگردانان سینمای 
در سالن  ایران  ملی  فیلمخانه  و  موزه سینما  مشارکت  با  و  ایران 

سینماتوگراف  موزه سینما برگزار شد.
برعهده  غفاری  علیرضا  را  آن  اجرای  که  مراسم  این  ابتدای  در 
داشت، کلیپی از محمد علی نجفی روی پرده رفت که در آن نجفی 
فیلم و مسوولیت اش در  اندازی آیت  راه  فعالیت خود و  از شروع 

معاونت امور سینمایی و ساخت سریال سربداران گفت.
سپس محسن امیریوسفی رییس کانون کارگردانان سینمای ایران 
که  موسائیان  وحید  و  از حاضران  تشکر  و ضمن  آمده  روی سن 
نجفی  علی  محمد  به  دارد، خطاب  برعهده  را  این شب ها  دبیری 
در  ارشاد  وزارت  در  مسوولیت تان  دوران  از  داشتم  دوست  گفت: 
اوایل انقالب صحبت کنید و تالش هائی که به ثمر نشست یا ناکام 
ماند. دوست داشتم از سریال ماندگار سربداران و دقت نظری که 
بگویید.  ... داشتید،  و  فیلمنامه  و  لباس  و  روی ساخت و طراحی 
دهه  در  ماندگار شما  فعالیت های صنفی  مورد  در  داشتم  دوست 
شصت صحبت کنم و خصوصا نمایندگی فعلی کانون کارگردانان 
بزنید  حرف  سینما  خانه  مدیره  هیات  ریاست  و  سینما  خانه  در 
فروکش  یا  درایت شما حل شده  با  که  بگویید  هایی  بحران  از  و 
کرد.  در ادامه این مراسم عبداهلل اسفندیاری که برای خواندن نامه 
بود، گفت: مفتخر هستم که  سید محمد بهشتی روی سن آمده 
در مراسم بزرگداشت اولین معلم خودم شرکت کردم. در نمایش 
چون با ادب و تمیز باشی که محمد علی نجفی کارگردانی می کرد 
امیر  برادرم  جمله  از  فعلی  شده  شناخته  سینماگران  از  بسیاری 
اسفندیاری و محمد آالدپوش بازی می کردند. در تئاتر سربداران 
هم همین طور بود و مرحوم مهرزاد مینویی، شهسوار خجسته و 

... حضور داشتند.
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دعوت از بخش خصوصی برای حضور در 
نشست های اکسپو دبی

جهان گردی  و  ایران گردی  توسعه  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
برگزاری  برای  برنامه ریزی  راستای  در  منتخب  مجری  با  مذاکره  از 
تقاضاهای بخش  اساس  بر  اکسپو  در  با هم  نشست های کسب وکارها 

خصوصی عالقه مند خبر داد.
از ظرفیت اکسپو  بهره برداری حداکثری  بیان کرد:  نیکزادفر   خشایار 
گردشگری  رسته های  در  فعال  خصوصی  بخش  تعامل  راستای  در 
متناظر  شرکت های  و  افراد  با  ایران  صنایع دستی  حوزه  وصنعتگران 
در حوزه های مرتبط در سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای 
اولویت  داری  است که شرکت مادر تخصصی توسعه  از وظایف  هدف 
ایران گردی و جهان گردی بر خود واجب می داند و در دستور کار خود 

قرار داده است.
برگزارکننده  مجری  با  مذاکراتی  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  او 
جدولی  رسیده ایم.  نهایی  توافقات  به  راستا  این  در  و  گرفت  صورت 
و  گردشگری  رسته های  در  فعال  خصوصی  نیازسنجی  بخش  برای 

صنایع دستی طراحی شده که به ادارات کل استانی ابالغ خواهد شد.
جهان گردی  و  ایران گردی  توسعه  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
حضور  امکان  موضوع  مقتضی  نحو  به  استانی  کل  ادارات  داد:  ادامه 
کسب وکارها  جلسات  در  وصنایع دستی  کردشگری  حوزه های  فعاالن 
با هم در محل نمایشگاه اکسپو را به اطالع بخش  خصوصی رسانده و 
جدول مورد نظر که شامل رسته فعالیت، نام شرکت، نام کشور هدف 
برای مذاکره با شرکت متناظر و زمان پیشنهادی برای برگزاری جلسه 
است،  تکمیل و برای برنامه ریزی به مجری منتخب ابالغ خواهند کرد.

او افزود: مجری منتخب نیز نسبت به هماهنگی با شرکت های متناظر 
خواهد  اعالم  متقاضی  به  را  نتیجه  و  اقدام  تعیین شده  کشورهای  در 
کرد تا در موعد مقرر برای شرکت در جلسه در محل رویداد اکسپو 

حضور یابند.
نیکزادفر به اهمیت حضور بخش خصوصی در این رویداد تاکید کرد 
و گفت: این موقعیت فرصت مناسبی برای تعامل و همکاری با بخش 
خصوصی کشورهای مورد هدف گردشگری و صنایع دستی است و باید 

از آن  بهره برداری حداکثری شود.
جهان گردی  و  ایران گردی  توسعه  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
صنایع دستی  و  گردشگری  حوزه های  در  فعال  خصوصی  بخش  از 
کل  ادارات  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  که  کرد  درخواست 

میراث فرهنگی استان خود مراجعه کنند.
اکسپو ۲۰۲۰ ُدبی با عنوان پیوند اذهان و خلق آینده با حضور بیش از 
۱۹۲ کشور جهان از ۹ مهر ۱۴۰۰ در حالی در دبی آغاز به کار کرده 
به  مختلف  بخش های  در  جهان  اول  چالش  همچنان  کرونا  که  است 
ویژه اقتصاد و تجارت و صنعت گردشگری است.  اگر چه این رویداد 
 ۶ همیشگی  سنت  به  و  برگزار  تاخیر  یکسال  با  همه گیری  دلیل  به 
با  می رسد  نظر  به  داشت،  خواهد  ادامه  فروردین ۱۴۰۱  تا ۱۱  ماهه 
شتاب واکسیناسیون عمومی، جهان آرام آرام از خواب سنگین کرونایی 
بیدار و برای گردهمایی ها و رویدادهای جهانی در ماه های آینده آماده 
می شود.اگرچه اکسپوها بنا به فلسفه ذاتی اقتصادی و تجاری هستند،  
مطابق همه رویدادهای جهانی از ورزشی و هنری تا علمی و صنعتی، 
معرفی  و  وسیع  نمایشگاهی  ویترین چشم نواز  هنری  و  فرهنگی  آثار 
و  توسعه  بستر  روابط  این  اگر  است حتی  بین المللی  تعامالت  آغاز  و 

همکاری های اقتصادی یا سیاسی کشورها باشد.

»قهرمان« در فهرست نامزدهای اولیه 
اسکار ۲۰۲۲

 فیلم »قهرمان« ساخته »اصغر فرهادی« به عنوان نماینده سینمای 
ایران به فهرست اولیه نامزدهای نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار 

راه یافت.
پایگاه اطالع رسانی ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای  از  نقل   به  
سینمایی فهرست اولیه نامزدهای نودوچهارمین جایزه اسکار را در 
۱۰ شاخه مستند بلند، فیلم بین المللی، انیمیشن کوتاه، الیو اکشن 
کوتاه، مستند کوتاه، چهره آرایی، موسیقی متن، بهترین ترانه، صدا 

و جلوه های بصری منتشر کرد.
بیست و پنجمین قسمت از فیلم جیمز باند با عنوان زمانی برای 
مردن نیست، با نامزدی در پنج شاخه و فیلم تل ماسه با نامزدی 
ژولیا  از  تیتان  فیلم  غیبت  و  درخشیدند  خوش  شاخه  چهار  در 
دوکورنو، برنده نخل طالی جشنواره کن ۲۰۲۱، در این فهرست 

سینمادوستان را حسابی غافلگیر کرد.

سال چهارم - شماره   108پنجشنبه 2 دی 1400

آگهی مفقودی مدارک خودرو
پیکان  وانت  سواری  کمپانی  برگ  و  سبز  برگ 
و   61 م   426 ایران   78 پالک  شماره   1388 مدل 
شاسی:  شماره  و   11487096084 موتور  شماره 
NAAA46AA69G063108  بنام مهدی فراهانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022001256
1400/04/28هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر 
حسب  بر  کریم  رباط  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ظریفه خوش رفتار 
 5161 شناسنامه   شماره  به  عباس   فرزند  هریس 
به ششدانگ یک قطعه زمین  ازتبریز نسبت  صادره 
مفروز  مترمربع   59/58 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
اول  قطعه  از  مفروز  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و 
تفکیکی از 125 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی احمد تاجیک محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 17 /9 /1400

تاریخ انتشار دومین آگهی: 2 / 10 / 1400

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

درخواست  طبق  محمدی   علی  آقای  اینکه  به  نظر 
وارده  شماره 13254  مورخ 16/9/1400 باتسلیم 
استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 47  
رباط کریم   مبنی بر اینکه سند مالکیت 480 متر مربع 
مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین یک قطعه زمین نوع 
ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 1501 فرعی از 114  
اصلی ، مفروز و مجزا  شده از فرعی از اصلی مذکور ، 

قطعه 1296 در طبقه و واقع در حوزه ثبت ملک رباط 
کریم استان تهران به مساحت 2452.8 متر مربع متن 
ملک شماره یک هزار و پانصد و یک فرعی از یکصد و 
چهارده اصلی قطعه یک هزار و دویست و نود و شش 
تفکیکی واقع در حوزه ثبتی رباط کریم استان تهران 
به مساحت ) 2452/8 ( دو هزار و چهارصد و پنجاه 
و دو متر و هشتاد دسیمتر مربع ذیل شماره 54601 
صفحه 262 دفتر 224 بشماره چاپی 541251 ثبت 
و صادر  حسب اعالم وکیل مالک بعلت جابجایی اثاثیه 
الذکر  فوق  درخواست  طی  که  است  گردیده  مفقود 
را  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای 
تقاضای  فوق  وارده  درخواست  طی  و  است  نموده 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است 
، مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و 
تبصره های ذیل  در یک نوبت اگهی میشود  تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشاربه مدت 10  روز پس از انتشار این آگهی ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعتراض خود را اعالم و رسید دریافت نماید در غیر 
اینصورت وفق مقررات پس از طی تشریفات صدور 
اقدام  اعتراض  مهلت  شدن  سپری  و  المثنی  سند 

خواهد گردید.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم   
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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: 
یکی از مطالباتی که در بخش کشاورزی وجود 
دارد و باید تحقق پیدا کند توجه به الگوی کشت 
آن  الزامات  از  یکی  قراردادی  کشاورزی  و  بوده 

است.
پرویز اوسطی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای 
کشاورزی  اجرای  لزوم  خصوص  در   ، اسالمی 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  اقدامات  و  قراردادی 
گفت: کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها 
توسعه پیدا کرده و میانگین اجرای آن 40 درصد 
از  تنها 1درصد  ما  در کشور  متاسفانه  اما  است 
از  و  می شود  انجام  قرارداد  اساس  بر  زراعت 

میانگین جهانی بسیار عقب هستیم.
نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه یکی از مطالباتی که در 
بخش کشاورزی وجود دارد و باید تحقق پیدا کند 
الگوی کشت بوده و کشاورزی قراردادی یکی از 
الزامات آن است، ادامه داد: برای اجرای کشاورزی 

قراردادی از نظر فنی و تکنولوژی مشکلی وجود 
ندارد اما به سازوکارها و مشوق هایی نیاز داریم 
مناطق  سرزمینی  توان  اساس  بر  محصوالت  تا 

مختلف کشور کشت شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه محصوالت کشاورزی باید بر اساس 
نیاز  و  صادراتی  مزیت های  اقلیمی،  مزیت های 
داخلی کشت و تولید شوند، عنوان کرد: وزارت 
کشاورزی  سیزدهم  دولت  در  کشاورزی  جهاد 
تولید گندم،  آغاز کرده  و در حوزه  را  قراردادی 
انجام  اقداماتی  اساسی  برخی محصوالت  و  کلزا 

شده است.
به  باید  قراردادی  کشاورزی  اینکه  بیان  با  وی 
نحوی اجرا شود تا در سال های آینده به میانگین 
توجه  با  کرد:  تصریح  کنیم،  پیدا  دست  جهانی 
توان زیرساختی موجود در کشور  و  به ظرفیت 
تکمیلی  صنایع  و  تبدیلی  صنایع  تشکل ها، 
کشاورزی  پروسه  وارد  کشاورزان  با  می توانند 

قراردادی شوند.

کشاورزی قراردادی الزام تحقق الگوی 

کشت است
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
از  کشور  وزارت  منطقه ای  توسعه 
ابالغ دستور وزیر کشور به استانداران 
مشترک  کمیته های  تشکیل  برای 
در  بازار  و رصد مستمر  نظارت  برای 

شهرستان ها و استان ها خبر داد.
به  گفت:  کوشش تبار  محسن 
با  و  بازار  بهینه  مدیریت  منظور 
وظایف  انجام  در  هم افزایی  هدف 
تشریک  و  محوله  مسئولیت های  و 
مرتبط  اجرایی  دستگاه های  مساعی 
همکاری  جلب  و  سازماندهی  نیز  و 
زمینه  در  مردمی  داوطلب  نیروهای 
و  استان ها  بازار  بر  نظارت  و  بازرسی 
تشکیل  دستورالعمل  شهرستان ها، 
کمیته های اقدام مشترک در سطوح 
به  و  تهیه  شهرستانی  و  استانی 
شده  ابالغ  کشور  سراسر  استانداران 

است.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: 
تنظیم  کارگروه  ذیل  کمیته ها  این 
بر  و  کرده  فعالیت  استانی  بازار 
تشکیل و نظارت مستقیم استانداران 
و  متخذه  تصمیمات  بر  فرمانداران  و 
پیگیری مصوبات آن تأکید شده است.

کمیته های  کرد:  عنوان  کوشش تبار 
استانی به ریاست استانداران تشکیل 
می شود و در غیاب استاندار، معاونین 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
خواهد  عهده  بر  را  جلسه  ریاست 
داشت. دبیرخانه کمیته در اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان مستقر بوده 

استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  و 
نیز دبیری جلسات را بر عهده خواهد 

داشت.
روسای  همچنین  افزود:  وی 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان های 
صنعت؛ معدن و تجارت و نیز روسای 
بسیج اصناف و اتاق اصناف استان نیز 
به عنوان اعضاء کمیته تعیین شده اند 
با  شهرستانی  متناظر  کمیته های  و 
ریاست فرمانداران در شهرستان ها هم 

تشکیل می شود.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بیان  کشور  وزارت  منطقه ای  توسعه 
کرد: با توجه به تاکیدات در بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت 
و  مرمی  مشارکت  رسانیدن  اوج  به 
و  استانداران  رسانی،  مسابقه خدمت 
برای  برنامه ریزی  می باید  فرمانداران 
استفاده حداکثری از نیروهای بسیج 
برای نظارت بر بازار را انجام دهند و از 
ظرفیت های مردمی برای تنظیم بازار 

استان بهره بجویند.
عالیه  مسئولین  از  گفت:  کوشش بار 
و  استانی  از  اعم  سطوح  همه  در 
اهتمام  می رود  انتظار  شهرستانی 
ویژه برای تدوین برنامه های عملیاتی 
بازار منطقه  بر وضعیت  نظارت  برای 
عملیاتی تحت پوشش خود داشته و 
برای  الزم  راهکارهای  احصاء  ضمن 
بهبود نحوه ارتباط دستگاه های متولی 
و  برنامه ها  اجرای  بر  بازار،  تنظیم 
نیز  این خصوص  در  ملی  تصمیمات 

نظارت ویژه کنند.

کمیته های مشترک شهری و استانی برای 

نظارت مستمر بازار تشکیل می شود

خبرنوشتار

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران:

انعطاف در قوانین نسخه نویسی الکترونیک ضروری است
نوشتار

 مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران 
بر اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید 
قانونگذاران  از  درخواستم  گفت:  و  کرد 
موثری  نقش  توانند  می  که  مسئوالن  و 
در  انعطافی  که  است  این  باشند  داشته 
برنامه  این  بتوانیم  تا  شود  ایجاد  قانون 
ذی  برای  مشکلی  و  کنیم  اجرا  بهتر  را 

نفعان این طرح بزرگ ملی ایجاد نشود.
اینکه  بیان  با  ناصحی  مهدی  محمد 
نویسی  نسخه  اجرای  کشوری  میانگین 
سالمت  شدگان  بیمه  در  الکترونیک 
این  کرد:  بیان  است،  درصد   ۸0 کشور 
برنامه در برخی استان ها به 100 درصد 

از  بیش  نیز  استان   ۹ حداقل  و  رسیده 
۹0 درصد برنامه را عملیاتی کرده و نسخ 
به صورت الکترونیک پرداخت می شود.

ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
ادامه داد:  بیمه سالمت وظایف مربوط 
به خود را از نظر فراهم کردن زیرساخت 
و  سنجی  استحقاق  سامانه  جمله  از  ها 
انجام  الکترونیک  نویسی  نسخه  سامانه 
تمام سازمان ها  اختیار  در  را  آن  و  داده 

و ذی نفعان قرار داده است.
وی گفت: بخشی از این اقدام مربوط به 
اتصال موسسات، مراکز و مطب ها برای 
امیدواریم  که  است  نسخه نویسی  اجرای 

در روزهای باقی مانده وارد این سامانه ها 
شوند. سازمان هایی که هنوز این اقدام را 
انجام نداده اند، ممکن است در پرداخت 
دچار مشکل شده و در پی آن موسسات 
و مردم نیز با چالش مواجه شوند که باید 
موضوع  این  به  نسبت  سریعتر  چه  هر 

اقدام کنند.
ناصحی همچنین بیان کرد: پیشنهاد ما 
این بود که درصدی از نسخ همچنان به 
صورت کاغذی باشد تا در صورت قطعی 
اینترنت مشکلی ایجاد نشود که نیازمند 
قانوگذاران  و  مربوطه  مسئولین  موافقت 

است.
وی باید تالش کنیم که در روزهای باقی 
مانده قانون را اجرایی کنیم، تاکید کرد: 
قسمت های  از  یکی  الکترونیک  نسخه 
است  سالمت  الکترونیک  نظام  مهم 
در  خصوص  به  زیادی  بسیار  کمک  و 
ساماندهی منابع و مصارف حوزه سالمت 
می کند. از طرفی با آزاد شدن نرخ ارز 
منابع  توزیع  توان   می  که  راهی  تنها 
و  خاص  بیماران  برای  خصوص  به  را 
داروهای گران قیمت انجام داد از طریق 
دچار  تا  است  الکترونیک  نسخه نویسی 

مشکل نشویم.
ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
نسخه  زیرساخت های  اینکه  به  اشاره  با 
موسسات  برای  تنها  الکترونیک  نویسی 
طرف قرار داد با این سازمان انجام شده 
کل  که  داشت  توجه  باید  گفت:  است، 

این پروسه تنها مربوط به بیمه سالمت 
این  مجری  سالمت  بیمه  بلکه  نیست 
به  مربوط  داد  قرار  مراکز طرف  با  اقدام 
ساخت ها  زیر  کردن  فراهم  است.  خود 
با مراکز غیر طرف قرار داد طبق قانون 
سازمان های  و  پزشکی  نظام  سازمان  با 

مربوطه  است.
در  نظرها  اظهار  برخی  کرد:  تاکید  وی 
ساخت ها  زیر  نشدن  فراهم  خصوص 
با  داد  قرار  طرف  غیر  مراکز  به  مربوط 
سازمان است. سازمان بیمه سالمت ایران 
متولی اصلی نسخه نویسی الکترونیک در 
کشورنیست و تنها بخشی که مربوط به 
ذی نفعان خود است را انجام می دهد از 
این جهت برخی همکاران شاید قانون را 
خوب مطالعه نکرده و همه جوانب کار را 

در نظر نگرفته اند.
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ناصحی 
دارو  معدودی  تعداد  ها  داروخانه  برخی 
سالمت  بیمه  گفت:  کنند،  می  توزیع 
سوی  از  اعالمی  کدینگ های  اساس  بر 
دارو  و  غذا  سازمان  بهداشت،  وزارت 
صورت  ریزی  برنامه  و  قواعد  طبق  و 
شدگان  بیمه  و  کند  می  عمل  گرفته 
نداشته  دارو  تهیه  در  مشکلی  سازمان 
برخی سامانه  در  است  البته ممکن  اند. 
ها محدودیتی برای بیماران خاص وجود 
دارو  میزان  که  نحوی  به  باشد  داشته 
برای ماه های خاصی تقسیم بندی و به 

بیماران ارائه می شود.

و  تربت جام  مردم  نماینده 
تایباد در مجلس با بیان اینکه 
خانوارها  ارزان  مسکن  تامین 
ارتباط با معیشت مردم دارد، 
ارزشمندی  کار  اگرچه  گفت: 
برای  جدید  دولت  ازسوی 
خورده  کلید  مسکن  تولید 
دقت  و  نظارت  اگر  اما  است 
کار  ادامه  و  پیگیری  در  الزم 
و  سوء  آثار  می تواند  نباشد 
مشابه  مسکن های  مشکالت 
داشته  قبلی  دولت های  در  را 

باشد.
آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
به  بیشتر  توجه  ضرورت  بر 
و  کرد  تاکید  مردم  معیشت 
که  است  این  واقعیت  گفت: 
بهبود  مسیر  در  مشکالتی 
وجود  مردم  معیشت  وضعیت 
این  از  بخشی  البته  دارد 
و  است  زیربنایی  مشکالت 
اقتصادی  تعامالت  به  بخشی 
می شود،  مرتبط  جهان  با  ما 
تعامالت  سطح  در  اگر  که 
ایران با کشورهای جهان ارتقا 
ایجاد شود، در حل مشکالت 

تسریع انجام می شود.
وی با بیان اینکه بدیهی است 
در  ملی  پول  ارزش  تقویت 
دارد،  نقش  معیشت  تقویت 
برنج،  تخم مرغ،  گفت:واردات 
روغن و غیره اقدامات مقطعی 
است  معیشت  تقویت  برای 
اصولی  ارتقا  برای  که  چرا 
اقدامات  باید  خانوار،  معیشت 

اساسی انجام داد .  
و  تربت جام  مردم  نماینده 

آباد  صالح  و  باخرز  و  تایباد 
اسالمی  شورای   مجلس  در 
ارزش  وضعیت  اینکه  بیان  با 
خارجی  ارتباطات  ملی،  پول 
و  و صادرات  با دیگر کشورها 
واردات کشور در حد مطلوب 
به یقین  داد:  ادامه  نیست، 
و  اساسی  مشکالت  این  تا 
نمی توان  نشود  حل  زیربنایی 
کامال  را  اقتصادی  مشکالت 
یک  با  ما  طرفی  از  کرد  حل 
وزارتخانه ها  در  بروکراسی 
متاسفانه  و  هستیم  رو  به  رو 
تبعیض  رانت،  مانند  مسائلی 
مدیران،  برخی  ناکارآمدی  و 
با  را  کشور  اداری  سیستم 

مشکل روبرو کرده است.
از  بسیاری  افزود:  وی 
بارها  برنج،  واردت کنندگان 

که  کردند  مراجعه  بنده  به 
انبار  برنج آن ها در  تن  صدها 
وجود  با  و  مانده  گمرک ها 
در  گمرکی،  جریمه  پرداخت 
ایجاد  آن ها مشکل  ارز  تامین 
مشکالت  این  لذا  می کنند، 
نشان می دهد؛ سیستم اداری 

ما ناسالم است.
بیان  آبادی  جهان  رحیمی 
جهاد  وزارت  اگرچه  کرد: 
به صورت  باید  کشاورزی 
از  بخشی  فوری  و  ضربتی 
کند  وارد  را  مردم  مایحتاج 
فکری  باید  مدت  دراز  در  اما 
روابط  بهبود  برای  اساسی 
اقتصادی  تعامالت  و  خارجی 
امنیت  داشت.عضو کمیسیون 
ملی و سیاست خارجه مجلس 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 

ارتباط  نیز  مسکن  تامین 
مردم  معیشت  با  مستقیمی 
کار  اگرچه  داد:  توضیح  دارد، 
دولت  ازسوی  ارزشمندی 
مسکن  ایجاد  برای  جدید 
ملی کلید خورده است اما اگر 
اجرا  در  الزم  دقت  و  نظارت 
و  سوء  آثار  می تواند  نباشد 
مسکن های  ساخت  مشکالت 
دولت های  در  را  مشابه 
باید  لذا  باشد  داشته  قبلی 
خانه ها  این  تا  شود  نظارت 
مناطق  در  مناسب  کیفیت  با 
در  تا  شوند  ساخته  مناسب 
بخش  مهم،  این  انجام  نتیجه 
جامعه  از  قابل مالحظه ای 
اجاره  هزینه  پرداخت  مسئله 
بتوانند  باشندو  نداشته  بهای 
معیشت خود را تقویت کنند.

تامین مسکن در ارتقای معیشت خانوار نقش 
اساسی دارد

خبر
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 سمیه السادات فتاح کارشناس ارشد روان شناسی و استاد دانشگاه: 

تربیت فرزند در دین اسالم مبتنی بر اصول و قواعد 
روانشناسی و علمی است

نوشتار

که  است  وجهی  چند  دینی  اسالم  دین 
اجتمایع  زندگی  و الیه های  ابعاد  به همه 
نحوه  موارد  این  از  یکی  و  است  پرداخته 
توان  می  جرات  به  است.  کودک  تربیت 
گفت نکات و ریزه کاری هایی که در دین 
فرزند  تربیت  خصوص  در  اسالن  مبین 
علمی  اصولی  بر  منطبق  است  شده  بیان 
بسیاری  امروزه  و  هستند  استناد  قابل  و 
کارشناسان  تائید  مورد  موارد  این  از 
باشند.  می  تربیتی  علوم  و  کودک   حوزه 
کودک همان زمانی که به دنیا می آید غریزه 
از جمله غرایزی  او زنده است و  یابی  علم 
که زنده بالفعل و وابسته به علم یابی است 
غریزه محبت یابی است. همان طوری که 
وقتی بچه به دنیا می آید غذا می خواهد و 
نیز  فطرتش پستان مادر را طلب می کند، 
مادر  نوازش  ناز می خواهد، دست  فطرتش 
توجه  مادران  و  پدر  را طلب می کند؛ پس 
مادر  خوِد  را  بچه  حتماً  که  باشند  داشته 
بچه  نبرند،  را شیرخوارگاه  بچه  شیر دهد، 
والدین  همه  نسپارند؛  کودک  مهد  به  را 
وقتی  را  یک ماهه  بچه  می دانند  را  این 
تبسم  بخندی،  او  روی  کنی،  نوازشش  که 
می کند  تبسم  و  می خندد  نیز  او  کنی، 
و... می کند  گریه  بزنی  داد  او  سر  اگر   و 

او  آرزوهای  و  آمال  نتیجه  انسان  فرزند 
وی  حیات  ثمره  او  که  زیرا  می باشد؛ 
جانشین  عنوان  به  که  می گردد  محسوب 
شایسته  می ماند.  باقی  زمین  روی  در 
انسان،  واقعی  نماینده  این  که  است 
و  گردد  آراسته  ویژه ای  خصوصیات  به 

مگر  گردد؛  نایل  هدف  این  به  نمی توان 
نمود. تربیت  نیکو  آداب  به  را  فرزند   اینکه 

أوالَدُکم  »اکِرُموا  می فرمایند:  )ص(  پیامبر 
را  خود  فرزند  یُغَفرلَُکم؛  آدابَُهم  أحِسنوا  و 
گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا 
آمرزیده شوید.« برای رسیدن به این هدف، 
مطالعه  و  تحقیق  اهل  باید  والدین  خود 
باشند تا بر اساس تحقیق و بررسی های که 
می خواهند  که  را  آنچه  آورده اند،  به دست 
باور  را  آن  درستی  بیاموزند،  فرزندشان  به 
داشته باشند. متأسفانه بسیاری از اطالعاتی 
اساس  بر  می باشند  آن  دارای  والدین  که 
القائات محیطی و تعصبات والدین به آن ها 
این  که  داشت  توجه  باید  و  است  رسیده 
با  همراه  و  نادرست  است  ممکن  اطالعات 
کودک  معمای  اولین  محیط،  باشد.  خطا 
و  فرهنگی  و  فکری  القائات  تمام  که  است 
می کند؛  ارائه  کودک  به  را  خود  آموزشی 
با  وقتی  سال،  چهار  سه  از  پس  که  زیرا 
کودک سخن می گوییم، مالحظه می کنیم 
که کودک، درست به زبانی سخن می گوید 
که والدین، اطرافیان و به طور کلی محیط 
تربیتی او به او القاء کرده است. پس می توان 
گفت که محیط پرورشی کودک، اطالعات 
کودکان  قلب  و  ذهن  بر  را  خود  فرهنگی 
القایی  می کند. چنین  القا  اجباری  طور  به 
نه تنها در مورد زبان، بلکه در موارد دیگر 
 نظیر فرهنگ اقتصاد و ... دین وجود دارد.
فرزند به   احترام 

»فرزند  می فرمایند:  )ص(  اکرم  پیامبر 
شایسته، دسته گلی از جانب خداوند است 

برای  می کند.«  قسمت  بندگان  میان  که 
رسیدن به چنین موهبت عظیمی، شایسته 
تربیت  با  تمام  آگاهی  با  والدین  که  است 
به  رسیدن  برای  را  راه  کودکان،  صحیح 
چنین مرحله ای بگشایند. مهم ترین وظیفه 
که  است  آن  فرزندشان  به  نسبت  والدین 
او، همواره شخصیت  به  احترام گذاشتن  با 
او را  او را حفظ کنند و  فردی و اجتماعی 
همبازی هایش خفیف  و  میآن همساالن  در 
)ص(  اکرم  پیامبر  ندهند.  جلوه  خوار  و 
نباید  فرزند  که  گونه  »همان  می فرمایند: 
والدین  احترامی کند،  بی  خود  والدین  به 
نیز نباید نسبت به او بی احترامی نمایند.« 
احترام به حقوق فردی و اجتماعی کودکان 
برخوردار  بسزائی  اهمیت  از  نوجوانان  و 
اجتماعی،  حقوق  دارای  که  زیرا  است؛ 
عدالت  فردی  آینده  در  که  می آموزد  آنان 
است  الزم  بدین جهت  شوند.  تربیت  خواه 
رفتار  عدالت  به  آن ها  میان  در  والدین 
نمایند تا این خصیصه در رفتار آینده آنان 
دیگر  کالمی  در  بزرگوار  آن  شود.  جلوه گر 
عطا  در  خود  فرزندان  »میان  می فرمایند: 
رفتار کنید، همچنان  به عدالت  و بخشش 
و  احترام  در  نیز،  آنان  دارید  دوست  که 
کنند«. عمل  عادالنه  شما  میان   محبت، 
فرزندان با  مطلوب  ارتباط  راه   چند 

بگذارید  احترام  فرزندانتان  به  باید    .1
در  و  شوید  قائل  ارزش  برایشان  و 
تذکر  را  آنان  خطاهای  لزوم،  صورت 
بکوشند. آن ها  اصالح  و  رفع  در  تا   داده 
 2.  در محیطی آرام به بحث و گفتگو بپردازید.

مثبت  احساسات  نمائید  سعی    .3
نشان  آنان  گفتار  و  رفتار  در  را  خود 
در  فقط  را  منفی  احساسات  ولی  دهید؛ 
نمائید. ابراز  مالیمت  با  کلمات   قالب 

4.  به خاطر داشته باشید که نوجوانان نسبت 
 به امر و نهی کردن بسیار حساس هستند.

نمائی  قدرت  صدد  در  هرگز    .5
هم  و  والدین  هم  چون  نیایید؛  بر 
نمائی  قدرت  احساس  به  میل  کودکان 
می برند. لذت  عمل  این  از  و   دارند 
 6.  برای کودکان مسئولیت تعیین نمائید.

به  ابتال  از  را  آنان  عالقه،  ابراز  با    .7
دهید. نجات  عاطفی  ماندگی   عقب 

بپرهیزید؛  تفاوتی  بی  و  اعتنائی  بی  از    .۸
 که باعث نابودی و خرابی ارتباطات می شود.

اندرز  و  پند  آن ها  به  همیشه    .۹
کنید. گوش  و  کنید  گوش  فقط   ندهید 
فرزندان با  رابطه  در  والدین   مراقبت های 

پرستاری،  دوره  که  اول  سال  سه  در 

دارند: وظایفی  والدین  دارد   نام 
توسط  تا سه سالگی  استحمام کودک    .1
سالگی،  چهار  از  اما  می شود؛  انجام  مادر 
حمام  پدر  توسط  پسر  و  مادر  توسط  دختر 
باشد. پوشیده  باید  عورتین  البته   می شوند. 

باید  سالگی  سه  تا  لباس  پوشش  در    .2
بعد  و  باشند  داشته  روشن  رنگ  لباس های 
جنسیت  باید  لباس  دوخت  و  رنگ  آن،  از 
لباس،  اگر  باشند.  داشته  کودکآن همخوانی 
تنگ و چسبان باشد باعث فشار؛ خستگی و 
بیداری  در  می شود. ضمناً  کودک  عصبانیت 
است.  مؤثر  جنسی،  غریزه  موعد  از  پیش 
لباس های زیر نباید زبر و از الیاف پالستیک 
باشد. پنبه ای  نخ  جنس  از  باید  بلکه   باشد 

بعد  اول  هفته  همان  پسران،  ختنه    .3
باشد  اول  ماه  پایان  تا  حداکثر  یا  تولد  از 
می خورد. جوش  زود  خیلی  آن  زخم   که 

دید  و  حضور  در  کودکان  است  خوب    .4
با  اخالقی  خطاهای  تا  کنند  بازی  والدین 
تذکر بر طرف شود. به کودکان اجازه ندهید 
کنند. بازی  داماد  و  عروس  یا  بازی   کولی 

5.  در معاشرت ها فرهنگ برهنگی در دختران 
بیش از پسران است چه والدین و چه فرزندان 
در منزل آستین ها تا مچ و پاها را نیز تا مچ پا 
بپوشانند. نامحرمان حق ندارند کودکان ممیز 
را ببوسند و محرمان فقط باید پیشانی بچه ها را 
ببوسند، دختران در سن تمیز نباید روی پای 
بنشینند! مادران  پای  پسران روی  و   پدران، 

محدوده ی  در  دمل  یا  زخم  اگر    .6
باید  شد  پیدا  ران  کشاله  و  عورتین 
شود. اقدام  آن  سریع  درمان   برای 

7.  برای دفع انگل ها و کرمک ها که موجب 
شود. اقدام  باید  است  مخرج   تحریک 

کودک  به  هرگز  سایش ها  در    .۸
بخوابند! رو  به  که  ندهیم   اجازه 

الزمی  امر  که  کودکان  نوازش  در    .۹
)فالن  نادرست  جمالت  از  است 
نکنید. استفاده   )... بخورم  را  تو   چیز 

گوش  کودکان،  سئواالت  به  پاسخ  در    .10
اگر  دهیم.  جواب  صحیح  و  ساده  کنیم 
آمدم؟ خوب  به وجود  پرسیدند: من چگونه 
بودی و  تو خیلی کوچک  بگوید:  است مادر 
من خیلی تو را دوست داشتم و در شکم خود 
گذاشتم، بعد خدا تو را به دنیا آورد به تو شیر 
را شکر می کنم  بزرگ شدی و خدا  تا  دادم 
کودکان تا همین حد راضی می شوند. هرگز 
نباید در پاسخ به آن ها مسائل زناشوئی مطرح 
نگهداری  پرنده ای  منزل  در  اگر  البته  شود! 
شود که کودک زاد و ولد آن ها را ببینند پاسخ 
بسیاری از سئواالت خود را دریافت می کنند.

عضو گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران 
امور  وزیر  سفر  دارد  اعتقاد  آذربایجان  جمهوری  و 
تواند  می  آذربایجان  جمهوری  به  کشورمان  خارجه 
به توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و سیاسی میان 
میرتاج  کند.سیدمحمدرضا  شایانی  کمک  کشور  دو 
خارجه  امور  وزیر  سفر  اهمیت  خصوص  در  الدینی، 
کشورمان به جمهوری آذربایجان در راستای دیدار و 
گفت وگو با مقامات عالیرتبه این کشور، گفت: رویکرد 
بر گسترش  سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی 
روابط با همسایگان است از این رو شاهد سفر حسین 

امیرعبداللهیان به باکو هستیم.
مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
در  آذربایجان  کرد: جمهوری  اظهار  اسالمی  شورای 

میان همسایگان از شاخص های ویژه ای برای ایران 
برخوردار است و در این میان مشترکات فرهنگی و 

تاریخی نیز به این مهم می افزاید.
ملت  دو  بدخواهان  از  برخی  چه  اگر  داد:  ادامه  وی 
اما  شود  تقویت  کشور  دو  میان  روابط  اند  نخواسته 
علی رغم شیطنت های دشمنان، روابط تاکنون خوب 

بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه 
مانعی  نباید  منطقه  در  اخیر  داده  رخ  های  حاشیه 
این  بر  افزود:  باشد،  دوجانهب  روابط  توسعه  برای 
اساس مقامات دو کشور باید بر روی توسعه مناسبات 
داشته  ای  ویژه  تمرکز  سیاسی  و  تجاری  اقتصادی، 

باشند.

لزوم توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و 

سیاسی میان تهران و باکو

نوشتار

حسینی کیا مطرح کرد:
کاهش بهای تمام شده خودرو با اصالح زنجیره تامین مواد اولیه نوشتار

و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب 
اصالح  با  گفت:  مجلس  معادن 
مانند  اولیه  مواد  تامین  زنجیره 
شده  تمام  هزینه  و...  مس  فوالد، 
در  می یابد  کاهش  خودرو  تولید 
نتیجه قیمت نهایی این کاال نزولی 

می شود.
درباره  کیا   حسینی  سیدجواد 
خودرو،  کارخانه ای  قیمت های 
گفت: در نشست کمیسیون صنایع 
صنعت،  وزیر  با  مجلس  معادن  و 
که  شد  مقرر  تجارت،  و  معدن 

اعضای  برخی  با حضور  کمیته ای 
موضوع  وزارتخانه  و  کمیسیون 
مورد  را  خودرو  شده  تمام  هزینه 
پیشنهاد  بنده  دهد،  قرار  بررسی 
خودرو  قیمت  افزایش  که  دادم 
این  تا  شود  لغو  موقت  به صورت 
هزینه های  از  گزارشی  کمیته 
تولید ارائه کند و سپس با توجه به 
شفاف سازی صورت گرفته، درباره 
تصمیم گیری  خودرو  بهای  تغییر 
پذیرفته  پیشنهاد  این  که  شود 

نشد.

مجلس  در  سنقر  مردم  نماینده 
هرچند  افزود:  اسالمی  شورای 
که  می کند  مطرح  صمت  وزارت 
برای افزایش تیراژ تولید و کاهش 
به  اما  کرده  برنامه ریزی  هزینه ها 
نظر می رسد، وعده تولید 3 میلیون 
خودرو در سال های آینده با توجه 
خودروسازان،  کنونی  تولید  به 

محقق نمی شود.
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب 
معادن مجلس اضافه کرد: با اصالح 
مانند  اولیه  مواد  تامین  زنجیره 

شده  تمام  هزینه  و...  مس  فوالد، 
در  می یابد  کاهش  خودرو  تولید 
نتیجه قیمت نهایی این کاال نزولی 

می شود.
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
هزینه های  کرد:  تصریح  یازدهم 
از  دیگر  یکی  خودروسازان  سربار 
دالیل زیان انباشته این شرکت ها 
معدن  صنعت،  وزارت  که  است 
این  حذف  برای  باید  تجارت  و 
هزینه ها برنامه ریزی دقیقی انجام 

دهد.
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