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 سرانه آب هر ایرانی 
کاهش یافته است

بهبود روابط منطقه ای در سایه ابتکارات 

دیپلماتیک دولت سیزدهم

2

بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۴۰۱ باید موجب 

رونق و گره گشایی از واحدهای تولیدی شود
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کولیوند:  آموزش همگانی مهمترین 

اقدام هالل احمر در زمان عادی است
4

خزاعی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

درخواست هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای توسعه زیرساخت های سینمایی کشور

ضرورت اقدام جهادی و اثر بخش 
مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی و 

کنترل قیمت ها

2

دولت سیزدهم گام های ارزنده ای برای 

کاهش مشکالت محیط زیستی برداشته است

4

رئیس فدراسیون قایقرانی:
قایق ها کاالی لوکس نیستند

6

استان ها 5

ضرورت تامین منابع مالی طرح احداث 

تاسیسات فاضالب شهر درجزین
ــا  ــی اســتانداری ســمنان ب ــت هماهنگــی امــور عمران سرپرســت معاون
اشــاره بــه لــزوم بهــره گیــری از همــه منابــع آبــی بــر ضــرورت تامیــن 

منابــع مالــی طــرح ایجــاد تاسیســات فاضــاب شــهر  ....
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ــا  ــورمان ب ــه کش ــات وزارت خارج ــر مقام ــادل نظ ــدار و تب  دی
ــر  ــد ب ــان و تاکی ــایه عم ــور همس ــک کش ــور دیپلماتی ــاون ام مع
ــه  ــت ک ــی صــورت گرف ــا همســایگان در حال ــط ب گســترش رواب

ــک  .... ــوزه دیپلماتی ــیزدهم در ح ــت س ــکارات دول ابت

 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
اینکه  بیان  با  سازمان غذا و دارو 
ارز ترجیحی باعث فساد می شود، 
گفت: پیشنهاد ما برای جلوگیری 
پوشش  دارو  قیمت  افزایش  از 
سامت  کارت  صدور  یا  بیمه ای 

است.
بیان  با  محمدی  حیدر  سید 
دارو  و  غذا  اینکه وظیفه سازمان 
تامین دارو است و موضوع کنترل 
قیمت و تامین ارز مباحث ثانویه 
در تامین دارو هستند، افزود: در 
حال حاضر با توجه به مشکاتی 
که در تامین ارز دولتی به وجود 
آمده، ترجیح می دهیم که حذف 
شود و برای آن جایگزین در نظر 

بگیریم.
اینکه  برای  داد:  ادامه  وی 
یکدفعه  دولتی  ارز  حذف  با 
افزایش  با  را  مصرف کنندگان 
قیمت مواجه نکنیم، راهکارهایی 
از قبیل پوشش مابه التفاوت نرخ 
دارو توسط بیمه و یا کارت های 
سامت قابل شارژ پیشنهاد شده 

است.
غذا  سازمان  داروی  مدیرکل 
ارز  می گوییم  گفت:  دارو  و 
می شود  فساد  باعث  ترجیحی 

حذف  می گویند  آنها  و 
افزایش  باعث  دولتی  ارز 
نگران  می شود،  قیمت 
اما  هستند،  مردم 
بدون  که  افرادی  برخی 
حذف  مخالف  سازوکار 
هستند،  ترجیحی  ارز 
را وارد  ناسالمند؛ موادی 
مشمول  که  می کنند 
و  نیست  قیمت گذاری 
فروش  به  آزاد  قیمت  با 

می رسانند.
وی ادامه داد: در سازمان 
گوییم  نمی  دارو  و  غذا 

می  بلکه  شود  حذف  دولتی  ارز 
گوییم یارانه آن باید جابجا شود، 
چنانچه تفاوت قیمت ارز دولتی و 
آزاد چند برابر است و با حذف ارز 
دولتی قیمت دارو به طور طبیعی 
پیدا  افزایش  نسبت  همان  به 
به  بود  این  ما  پیشنهاد  می کند، 
شرطی می گوییم که ارز ترجیحی 
حذف و تک نرخی شود که برای 
اقام دارویی و تجهیزات پزشکی 
و  گرفته  نظر  در  ثابت  بودجه 
مابه التفاوت از طریق سازمان های 
بیمه گر به بیماران تعلق بگیرد و 
را  بیمار  پرداختی  نحوی  به  آنها 

احساس  بیمار  و  دارند  نگه  ثابت 
است،  شده  گرون  دارو  که  نکند 
از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند 
سامت نیز ارائه شده که به عنوان 
یارانه سامت در اختیار خانواده ها 
قرار گیرد؛ اما در هر حال همه این 
پیشنهاد ها برای این است که این 
ارزی که در اختیار تولیدکننده در 
و  گیرد  می  تعلق  زنجیره  ابتدای 
و  حذف  دارد  بسیاری  فسادهای 

مسیر اصاح شود.
صریح  نص  کرد:  خاطرنشان  وی 
کرد  اعام   ۱۴۰۰ قانون  بودجه 
برای ۶ ماهه اول سال دولت مکلف 
شده است که یک و نیم میلیارد 

دالر بابت دارو و تجهیزات پزشکی 
با  ارز  اقام حوزه سامت  و سایر 
پس  و  کند  تامین  ترجیحی  نرخ 
به  را  ارز  قیمت  تدریج  به  آن  از 
نرخ نیمایی برساند، درحالیکه نیاز 
سال  یک  برای  دارو  حوزه  ارزی 
است  دالر  میلیارد  چهار  حدود 
و  واردات  برای  آن  از  بخشی  که 
می  اختصاص  تولید  برای  بخشی 
این  از  کمتری  میزان  اگر  یابد،  
که  اقامی  باید  شود  تامین  عدد 
اولویت کمتری دارند مانند مکمل 
ها و داروهای دارای مشابه تولید 
ارز  با   otc داروهای  یا  و  داخل 

نیمایی جبران شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

پوشش بیمه ای مانع افزایش قیمت دارو می شود

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@

2

عزم سازمان توسعه تجارت در رفع مشکالت 
حمل ونقل دریایی کاالهای صادراتی

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

وزیر نیرو: 



سیاسی
خبر

بهبود روابط منطقه ای در سایه ابتکارات 
دیپلماتیک دولت سیزدهم

امور  معاون  با  کشورمان  خارجه  وزارت  مقامات  نظر  تبادل  و  دیدار   
دیپلماتیک کشور همسایه عمان و تاکید بر گسترش روابط با همسایگان 
در حالی صورت گرفت که ابتکارات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماتیک بر 

تغییر رویکرد کشورهای منطقه تاثیر زیادی داشته است.
ایران در یکی از حساس ترین موقعیت های ژئوپلیتیکی جهان قرار دارد و 
همین موضوع باعث شده تا به یکی از پرجاذبه ترین کانون های دیپلماسی 
منطقه ای تبدیل شود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر اولویت 
سیاست همسایگی و منطقه ای تاکید کرد و آن را مهمترین عامل ایجاد 
چندجانبه  و  دوجانبه  وگوهای  گفت  مبنای  بر  سازنده  روابطی  و  ثبات 

معرفی کرد.
 حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفتگو با 
شیخ خلیفه الحارثی معاون امور دیپلماتیک وزارت خارجه عمان بهبود 
و گسترش روابط با همسایگان را اولویت سیاست خارجی دولت آیت اهلل 
سید ابراهیم رییسی عنوان کرد و جایگاه ویژه عمان در میان همسایگان 

را مورد تأکید قرار داد.  
شیخ خلیفه الحارثی برای شرکت در نشست کمیته مشترک مشورت های 
با تاکید بر ضرورت  راهبردی به تهران سفر کرده است. امیرعبداللهیان 
تالش دوطرف برای ارتقای حجم روابط تجاری میان دو کشور در سطح 
روابط دوستانه فی مابین، جمهوری اسالمی را پایبند به گفت وگو و اتخاذ 
راه حل های سیاسی برای حل مشکالت دوجانبه و منطقه ای دانست و بر 
آمادگی کشورمان برای گفت وگو با کشورهای منطقه برای ارتقای روابط 

دوجانبه تاکید کرد.
کشورهای همسایه ایران به خصوص در حوزه خلیج فارس مستعد گفت وگو 
و برقراری روابط عادی و نرمال هستند، گرچه رقابت ها و تنش های پنهانی 
وجود دارد که نباید از نظر دور داشت، اما هنر دیپلماسی می تواند فرصت 
برای برقراری روابط در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی 
فراهم کند و این موضوع نیازمند دیپلماسی هوشمندانه است، خصوصا در 

شرایطی که کشورها به سمت قدرت نرم تمایل پیدا کرده اند.
علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در هشتمین دور نشست 
کمیته مشترک مشورت های راهبردی ایران و عمان، با تاکید بر ضرورت 
حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که 
مشکالت موجود بر اساس گفت و گو میان کشورهای منطقه حل و فصل 
شود. شیخ خلیفه الحارثی نیز در این نشست با اشاره به نقش محوری ایران 
در تحوالت منطقه، گفت که کشورش همچون گذشته، عالقه مند توسعه 
روابط دو جانبه و منطقه ای بوده و مسیرهای صلح آمیز را برای صلح و 
آرامش در منطقه ضروری می داند. الحارثی گفت : مناسبات ایران و عمان 

که دارای تاثیرات منطقه ای و فرا منطقه ای بوده، ادامه خواهد یافت.
به دلیل موقعیت ایران در نظام جهانی و منطقه ای، کنش و روابط متقابل 
کشورمان با قطب های منطقه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است. به 
متشنج  وضعیتی  سالها  خاورمیانه  منطقه  اسالمی  بیداری  وقوع  دنبال 
کرد.  تغییر  به گذشته  نسبت  با شروع سال ۲۰۲۱، وضعیت  اما  داشت 
با وجود ادامه درگیری بین فلسطین و رژیم اشغالگر قدس و همچنین 
از  های  نشانه  ای  منطقه  روابط  در  افغانستان،  بر  طالبان  کامل  سیطره 
بهبود و ثبات ظاهر شد. قطع روابط دیپلماتیک در جهان عرب به پایان 
رسید و روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی 

و قطر احیا شد.
پس از روی کار آمدن جو بایدن، ایاالت متحده راهبرد خاورمیانه ای خود 
را تعدیل کرد و سیاست دولت ترامپ در جهت تحریک کشورهای عربی 
در  را  ایران  توافق هسته ای  احیای  بایدن  دولت  یافت.  پایان  ایران  علیه 
اولویت دیپلماتیک خاورمیانه قرار داد. تمامی این فاکتورها باعث شد که 
کشورهای عربی در نگرش تحول ایجاد کنند. در شرایط امنیت منطقه ای 
جدید، کشورهای منطقه محدودیت های توانایی های خود را درک کرده 
اند، به همین دلیل کشورهای عربی خصوصا عربستان در جهت بهبود 
روابط با ایران حرکت کردند. دولت سیزدهم نیز با قرار دادن دیپلماسی 

منطقه در اولویت های خود بهبود و پیشبرد روابط را سرعت بخشید.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران طی سخنانی در جمع مقام های 
همکاری  سازمان  سران  اجالس  یکمین  و  بیست  در  کننده  شرکت 
بر  تمرکز  ایران  خارجی  سیاست  جهت گیری  که  کرد  تاکید  شانگهای 
معنی  به  همسایگی«  »سیاست  تقویت  و  اقتصادی«  »چندجانبه گرایی 

وسیع آن و تقویت حضور در سازمان های منطقه ای خواهد بود.
تور منطقه ای خود در  امور خارجه کشورمان در جریان  وزیر  همچنین 
امیر  کرد.  تشریح  را  سیزدهم  دولت  خارجی  سیاست  دکترین  ماه  مهر 
عبداللهیان گفت که نگاه به همسایگان و نگاه به آسیا و تعامل با کشورهای 
این منطقه برای ما در عرصه سیاست خارجی دارای اولویت اول است،  و 
تاکید کرد: نگاه به آسیا به این معنا نیست که به مناطق دیگر از جمله 
غرب توجه نداشته باشیم. یکی از ویژگی های سیاست خارجی متوازن این 
است که ضمن توجه به اولویت ها، از هر فرصتی در سایر حوزه های جهان 

برای تامین حداکثری منافع ملی مان استفاده کنیم.
عالوه بر این تعامل با کشورهای همسایه می تواند تهدیدات کنونی در 
اقدامات  و  ها  جهتگیری  ها،  سیاست  کند،  خنثی  را  ای  منطقه  عرصه 
خصمانه رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین این تهدیدات علیه امنیت، 
ثبات و پیشرفت ایران است، ائتالف سازی با قدرت های منطقه یکی از 
کلیدی ترین راهبردهای مقابله با تهدیدات است. افزایش تعامل دستگاه 
دیپلماسی کشورمان با همسایگان و کشورهای منطقه و تحقق دیپلماسی 
و گفتگوهای منطقه ای می تواند خنثی کننده سیاست ایران هراسی رژیم 

صهیونیستی و غرب باشد.
سه  همکاری  و  تعامل  نهایت  در  و  اطمینان سازی  اعتمادسازی، 
پشت  همگرایی  برای  باید  منطقه  کشورهای  که  هستند  مرحله ای 
بر  دیپلماتیک  حوزه  در  سیزدهم  دولت  ابتکارات  بگذارند.  سر 
با  سیزدهم  دولت  است،  بوده  موثر  منطقه  کشورهای  رویکرد  تغییر 
روابط  بهبود  به  را  عربی  کشورهای  توانسته  خود  دیپلماتیک   ابتکارات 

منطقه ای ترغیب کند.

وزیر نیرو گفت: سرانه آب هر ایرانی از حدود ۶ 
هزار و ۵۰۰ مترمکعب به یک هزار و ۲۰۰ متر 
مکعب کاهش یافته است.»علی اکبر محرابیان«  
در نشست با مدیران صنعت آب و آبفای کشور 
آب  سرانه  کاهش  افزود:  نیرو  وزارت  محل  در 
را  کم آبی  با  سازگاری  به  جدی تر  توجه  لزوم 
دوچندان می کند.وی ادامه داد: حل چالش های 
اقدام های  از طریق ۲ راهکار،  آب در این دوره 
سازه ای  و  عملیاتی  اقدام های  و  افزاری  نرم 

پیگیری خواهد شد.
که  افزاری  نرم  اقدام های  در  گفت:  نیرو  وزیر 
نخستین گام است، درک این موضوع که کشور 
درگیر شرایط کم آبی است و پنجه در پنجه کم 

آبی دارد بسیار مهم خواهد بود.
از  یکی  کشورمان  داشت:  اظهار  محرابیان 
که  است  جهان  کشورهای  کم بارش ترین 
وقوع  به  آن  در  بارش ها  دوم  یک  تا  یک سوم 
می پیوندد و همواره شاهد کاهش بارش ها بوده 

و خواهد بود.
وی اضافه کرد: بر همین اساس افزایش بهره وری 
برخودار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  آب  بخش  در 
را  امکان  این  بهره وری  افزایش  زیرا  است، 
را  بیشتر  بتوان مصرف  منابع کم  با  تا  می دهد 

به درستی پوشش داد.
آب  مصارف  عمده  خاطرنشان کرد:  نیرو  وزیر 
شرب  صنعت،  کشاورزی،  بخش های  در  کشور 
کشاورزی  بخش  در  که  است  زیست  محیط  و 
با توجه به سهم قابل توجه این بخش و میزان 
ظرفیت  از  بهره وری  اعمال  میزان  آن،  رشد 
اگر  گفت:  است.محرابیان  برخودار  باالتری 
شود  محقق  کشاورزی  بخش  در  صرفه جویی 
شد،  خواهد  حل  کشور  از  زیادی  مشکالت 
بنابراین توجه به افزایش بهره وری در این بخش 
از ضروریات است که متولی آن نیز باید وزارت 

نیرو باشد.
نیز  شرب  بخش  در  مصرف  سرانه  گفت:  وی 

بسیار باال است و عالوه بر آن هدر رفت در این 
بخش هم زیاد است.

کاهش  زمینه  در  البته  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
وجود  زیادی  ظرفیت  شبکه  در  آب  رفت  هدر 
دارد زیرا ابتدا اینکه عملیات تصفیه آب شهری 
بسیار گران تمام می شود و موضوع دیگر اینکه 
جدی  باید  نیز  بخش  این  در  سازی  فرهنگ 
گرفته شود.محرابیان در ادامه بر رعایت عدالت 
وظیفه  گفت:  و  کرد  تاکید  آب  تخصیص  در 
های  تخصیص  در  عدالت  رعایت  ضمن  داریم 
آبی قانون و شفافیت را نیز رعایت کرده و از آن 
عدول نشود.وی افزود: اگر در روش های مدنظر 
به گونه ای عمل شود که ذینفعان متوجه سهم 
خود شوند در انجام درست ماموریت ها موفق 
خواهیم بود.وزیر نیرو موضوع باز چرخانی آب را 
بسیار مهم دانست و ادامه داد: باید در تخصیص 
آب موضوع بازچرخانی آب اولویت قرار گیرد و 
بخش  در  چه  ها   تخصیص  اولویت  در  پساب 
صنعت و چه در بخش کشاورزی باشد.محرابیان 

مورد  ژرف  های  آب  از  استفاده  موضوع  گفت: 
غفلت قرار گرفته است و این درحالی است که 
استفاده  گسترده  ظرفیت  این  از  توانستیم  می 
بیشتری داشته باشیم.وی از نبود برنامه منسجم 
برای استفاده از آب دریا انتقاد کرد و خاطرنشان 
ساخت: این موضوع باید در دستورکار قرار گیرد 
بخش  کمک  با  زمینه  این  در  هایی  پروژه  و 
افزود:  نیرو  شود.وزیر  گرفته  نظر  در  خصوصی 
باید موردتوجه بیشتری  موضوع آب های ژرف 
قرار گرفته و مالحظات زیست محیطی آنها نیز 
را  آب  دیپلماسی  موضوع  شود.محرابیان  دیده 
خاطرنشان ساخت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  نیز 
با کشورهای همسایه  مان  تعامالت  میزان  باید 
با کمک  بتوان  تا  افزایش دهیم  ای  به گونه  را 
یکدیگر مدیریت آب های مشترک را انجام داد.

وی ادامه داد: باید این امر به گونه ای باشد که 
را داشته و استیفای  ایران  رعایت حقوق مردم 

حقوق مردم را مدنظر قرار دهد.
وزیر نیرو از تشکیل کمیته ای با حضور وزارت 

از  امور خارجه و سازمان حفاظت  نیرو، وزارت 
محیط زیست در این باره خبرداد.

های  استان  رود  می  انتظار  گفت:  محرابیان 
عمل  تر  فعال  بخش  این  در  کشورمان  مرزی 
کنند و از ظرفیت های دیپلماسی کشور در این 
اقتصاد  موضوع  کنند.وی  استفاده  بیشتر  باره 
آب را موضوعی مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان 
در  تعادل  ایجاد  سبب  که  چیزی  آن  ساخت: 
است  اقتصاد  بحث  است  آب  تقاضای  و  عرضه 
و نمی توان انتظار داشت پارامترهای اقتصادی 
تعادل در عرضه و  نادیده گرفته شود و آن گاه 
موضوع  داد:  ادامه  نیرو  شود.وزیر  برقرار  تقاضا 
فراموش شده ای است که  اقتصاد آب موضوع 
در  و  گیرد  قرار  مسایل  صدر  در  امروز  باید 
باال بردن قیمت مطرح نیست. تنها  این زمینه 

محرابیان گفت: باید با تعریف صحیح از اقتصاد 
آب شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب 
توجه  مورد  آب  بازار  باید  زمینه  این  در  و  بود 

قرارگیرد.

وزیر نیرو:  سرانه آب هر ایرانی 
کاهش یافته است

خبر

ضرورت اقدام جهادی و اثر بخش مجلس برای 

بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ها

نماینده گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی گفت: نقد عملکرد 
کمیسیون ها به شکل فصلی با حضور رئیس مجلس و کارشناسان است 
افکار  پنجره  و  نهراسیم  نقد  از  که  است  زمانی ممکن  امر  این  البته 

خویش را به روی نسیم اندیشه منتقدان باز کنیم.
 غالمرضا منتظری در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دستور خود، ضمن درود پروردگار به روح شهیدان به ویژه شهید 
سردار سلیمانی که با هنر شهادت الگوی برای تمام نسل ها شد؛گفت: 
نکوداشت روز ۹ دی ماه روز پیوند بصیرت و والیت به ویژه در گلستان 
که گوی سبقت را در این زمینه ربودند، ظرفیتی است که به انسان 

توان گزینش احسن بر سر دوراهی حق و باطل اعطا می کند.
بصیرت  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قال  آق  و  گرگان  نماینده 
قطب نمای حرکت کشتی وجود است که اگر نباشد به بیراه کشیده 
بارها در مورد بصیرت مردم  خواهیم شده؛ چنانچه حضرت علی)ع( 
کوفه فرمودند: شما را چه شده است چشم دارید نمی بینید ، گوش 
دارید نمی شنوید شما را چه شده است، ای چشم دارن کور و گوش 
بایسته های مجلس  داران کر و ای حاضران غایب، روی سخن من 
انقالبی است، مقام معظم رهبری با دو مدال زرین این مجلس را از 
کارنامه  به  را  نگاه همگان  قلمرو  و  اند  متمایز ساخته  دیگر مجالس 
مجلس معطوف کرده اند. از صفت انقالبی برمی آید که تحولی بزرگ 

در مجلس رخ دهد.
منتظری ادامه داد: از مردمی بودن مجلس چنین برمی آید که باید 
پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشیم و کارآمدی مجلس را به تماشا 
اینک ماییم و ندای ولی در گوش،اینک ماییم رسالتی بر  بنشینیم، 
دوش، گرچه مجلس است اما برای صعود به بام بلند امید و آبیاری 
که  هستیم  بایسته های  نیازمند  نیازها،  عطش  خورده  ترک  دشت 
رئیسه  هیات  به  من  آغازین  کنم، سخن  می  مبادرت  آنها  از  برخی 
است نشست های ماهانه غیر علنی به عنوان بایسته های مجلس انقالبی 

مطرح شود.البته اگر گوش شنوا باشد.
زانو  اگر رخصت دهید  تاکید کرد:  یازدهم  نماینده مردم در مجلس 
ادب بر زمین نهاده با طرح از بایسته ها دامن سخن را بر چینم، برای 
رونمایی از الگوی پیشرفت کمیسیون ها الزم است در روزی مشخص 
کمیسیون ها تخصصی اولویت های خود را به مردم اعالم کنند؛ با هدف 
پایبندی به اصل شفافیت برای نشان دادن سیمای اولویت مجلس و 
استفاده از فرصت نمایندگی دومین بایسته نقد عملکرد کمیسیون ها 
به شکل فصلی با حضور رئیس مجلس و کارشناسان است البته این امر 
زمانی ممکن است که از نقد نهراسیم و پنجره افکار خویش را به روی 
نسیم اندیشه منتقدان باز کنیم و نقد را باران رحمتی قلمداد کنیم که 

که بر کشتزار مستعد ما می بارد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بایسته بعدی ضرورت ارزیابی 
از کارنامه وزیران در کمیسیون ها تخصصی است. براساس این طرح 
از  پایان سال  ارزیابی می شود، و در  پایان هر فصل کارنامه وزیر  در 
این جایگاه کارنامه او رقم می خورد. این طرح سبب می شود عملکرد 
ضعف ها  و  می شود  کارآمدتر  دولت  هم  و  هستیم  شاهد  را  مجلس 
آشکار اگر وزیری کارنامه یکساله او قابل دفاع نیست ، جایگزین او فرد 

شایسته تری انتخاب می شود. 
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: ضرورت 
اقدام جهادی و اثر بخش مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی و کنترل 
قیمت ها است به گونه ای که مردم آثار آن را در سر سفره خود ببینند، 
سخنی با رئیس جمهور در آستانه سفر به گلستان، آقای رئیس جمهور 
استان گلستان از محرومیت عظیم رنج می برد. فقر آب، آرامش را 
را  مردم  صبر  کاسه  فقر  و  بیکاری  رشد  است،  کرده  سلب  مردم  از 
لبریز کرده است افزایش آسیب های اجتماعی سالمت مردم را تهدید 
می کند،  امروز قلمرو نگاه گلستان ها به چتر حمایت شما محدود شده 
است. ایام فاطمیه است جا دارد در پایان حسن ختام به شعری اکتفا 
کنیم؛ یا علی زهرا گل یاس من است، چشمه خورشید احساس من 

است.
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مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از  خودرو  بازار  ساماندهی  خواستار 
طریق اجرای قانون خصوصی سازی 
صنعت خودرو از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت شد که جلوی تاخت 

و تاز خودروسازان را می گیرد.
علنی  نشست  در  سلیمی  اصغر   
نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس 
فرا  تبریک  خود ضمن  دستور  میان 
رسیدن سالروز نهم دی ماه و تسلیت 
حاج  سرافراز  شهید  شهادت  سالروز 
الگوی  بهترین  که  سلیمانی  قاسم 
دفاع  و  دوستی  وطن  دینمداری، 
ضمن  گفت:  بود،  والیت  حریم  از 
حمایت همه جانبه از رزمایش عظیم 
سپاه اسالم، از تیم مذاکره کننده می 
طرف  های  توطئه  دقت،  با  خواهم 
غربی را رصد کرده و نتیجه مذاکرات 
های  تحریم  کامل  حذف  به  باید 

ظالمانه منجر شود.
مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
بیان  با  ادامه  در  اسالمی  شورای 
قیمت  افزایش  شاهد  امروز  اینکه 
برای  را  زندگی  که  هستیم  ها 
حداقل  تأمین  و  کرده  سخت  مردم 
است،  شده  مشکل  نیز  زندگی  های 
به  رفته  یادمان  شاید  داشت:  اظهار 
جای ترمز، پایمان را روی گاز فشار 
کشور  در  مسکن  قیمت  دهیم.  می 
بسیاری  برای  آن  و خرید  میلیاردی 
پولی  و  است  غیرممکن شده  و  رویا 
انداز  پس  خانه  خرید  برای  باید  که 
همان  رهن  کفاف  اکنون  شد  می 

خانه را هم نمی دهد.
وی همچنین با بیان اینکه فعال دور 
دور خودروسازان است و اسب سوار 
شده را هر طور که می خواهند می 
چرا  صمت  وزیر  کرد:  عنوان  تازند، 
مصوبه مجلس برای خصوصی سازی 
را  خودرو  صنعت  حوزه  در  رقابت  و 

اجرا نمی کنید.
بورس  حوزه  در  داد:  ادامه  سلیمی 
همچنان  متعدد  های  وعده  علیرغم 
ملت  های  سرمایه  شدن  آب  شاهد 

کدام  شود  مشخص  باید  هستیم. 
تومان  میلیارد  هزاران  رانتخواران 
برده  تاراج  به  را  مردم  های  سرمایه 

اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
های  حقوق  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
مطرح  ها  رسانه  در  هم  باز  نجومی 
جمهور  رئیس  به  خطاب  است، 
حقوق  بر  کامل  اشراف  شما  گفت: 
وزارتخانه ها، شرکت ها و  مزایای  و 
هیأت مدیره ها دارید پس با قدرت 
کامل این بی عدالتی را برای همیشه 

متوقف کنید.
به  را  کشور  یک  قوت  و  قدرت  وی 
دانست  آن  کارآمد  انسانی  نیروی 
می شوند  تربیت  معلمان  توسط  که 
و  پاسداشت  تکریم،  باید  افزود:  و 
توجه  مورد  آنها  اساسی  مشکالت 

ویژه قرار گیرد.
ساماندهی  داد:  ادامه  سلیمی 
شرکتی،  حجمی،  طرحی،  نیروهای 
حقوق  سازی  متناسب  و  قراردادی 
ثبت  دادگستری،  کارکنان  قضات، 
احوال، ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، 
حقوق  که  کارکنانی  و  کشور  وزارت 
برنامه  اولویت  باید در  دارند،  پایینی 

های دولت و مجلس باشند.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
اقتصادی،  مشکالت  گفت:  اصفهان 
شدید  تنگنای  در  را  بازنشستگان 
قرار داده است که قادر به اداره اولیه 
نیستند؛  فرزندانشان  و  خود  زندگی 
سازی  همسان  تصویب  به  نسبت 

حقوق آنها تسریع شود.
و  شرب  آب  کمبود  اگر  افزود:  وی 
اما  است  اصفهان  معضل  کشاورزی 
فرونشست زمین این زلزله خاموش، 
از مرز بحران فراتر رفته و اگر اقدام 
زمانی  شاید  نگیرد،  صورت  عاجلی 

برای جبران نباشد.
سرزمین  سمیرم  داد:  ادامه  سلیمی 
هزارچشمه، قنوده بر ارتفاعات رفیع 
با مردمانی  دنا و سیب های گلگونه 
با جاذبه  نواز  سخت کوش و مهمان 

جمله  از  فراوان  گردشگری  های 
آبشار سمیرم، چشمه ناز ونک، آبشار 
آب  سلیمان  تخت  سیالن،  بی  بی 
چهل  کمه،  بابازرنگ  چشمه  محل، 
روستاهای  دنگزلو،  غار  پادنا،  چشمه 
گردشگری منطقه، منطقه توریستی 
چادرهای  سیاه  و  قاج  قره  سد 
توجه  نیازمند  قشقایی  ایل  عشایری 
بیشتر مسئوالن به توسعه زیرساخت 
ارتباطی،  های  راه  گردشگری،  های 
پایدار  اشتغال  و  تبدیلی  صنایع 

هستند.
نماینده سمیرم ادامه داد: هر سال با 
نزدیک شدن به فصل برداشت سیب، 
افزایش  بازار مناسب،  قصه تلخ نبود 
هزینه ها، قیمت پایین فروش سیب 
شیرینی  مناسب،  صادرات  نبود  و 
تولید این محصول با کیفیت جهانی 
با تمام مشقات پیش روی کشاورز به 
شود  می  تبدیل  حد  از  بیش  تلخی 
که ضروری است دولت در خصوص 
تنظیم بازار و صادرات مستمر سیب 

سمیرم اقدام عاجل کند.
دامداران  و  کشاورزان  افزود:  وی 
با  خشکسالی  دلیل  به  سمیرم 
توانایی  و  شده  مواجه  تولید  افت 
بازپرداخت وام ها را ندارند، استمهال 

و بخشودگی سود ضروری است.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  سلیمی 
کشاورزی،  آب  وری  بهره  جهت 
آبیاری،  نوین  های  سیستم  اجرای 
قنوات،  الیروبی  انهار،  پوشش 
خرید  سهمیه  افزایش  و  آبخیزداری 
تراکتور ضروری است و وزارت جهاد 

کشاورزی باید حمایت ویژه کند.
اصفهان  استان  مردم  نماینده  این 
الگوی  تغییر  از  حرف  داد:  ادامه 
مجوز  گرفتن  برای  اما  است  کشت 
خوان  هفت  باید  گاز  و  آب  برق، 
رستم را طی کرد. باند دوم سمیرم-

یاسوج که از محورهای اصلی شمال 
از سال ۹7  و  بوده  به جنوب کشور 
آغاز شده، ۱8 ماه است تعطیل شده 
که از شرکت زیرساخت و توسعه راه 
تصادفات  به  توجه  با  خواهم  می  ها 
اولویت  در  را  آن  مسیر،  این  باالی 

قرار دهند و پروژه شروع شود.
خواهم  می  نفت  وزیر  از  افزود:  وی 
روستای   4 مردم  دیرینه  آرزوی 
جامه  گازرسانی،  جهت  را  منطقه 
عمل بپوشاند و وزیر نیرو نیز مسائل 
خصوص  به  شهرستان  آب  حوزه 
سدهای منطقه و انتقال آب از شمس 
فاضالب سمیرم  تکمیل  و  آباد ونک 
اقدام عاجل کند و وزیر بهداشت نیز 
نسبت به تأمین پزشکان متخصص و 
توسعه اتاق عمل و تکمیل درمانگاه 

تخصصی دستور ویژه دهد.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
نسبت  خواهم  می  راه  وزیر  از  کرد: 
فرسوده  های  بافت  بازآفرینی  به 
و  ورزش  وزیر  و  کرده  اقدام  سمیرم 
سالن  تکمیل  به  نسبت  نیز  جوانان 
چمن  نصب  و  مناطق  ورزشی  های 
و  ورزشی  های  زمین  در  مصنوعی 
تکمیل خانه کوهنوردی منطقه اقدام 

کند.

 وزارت صمت با اجرای قانون خصوصی سازی
 جلوی تاخت و تاز خودروسازان را بگیرد
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حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی 

به همراه دارد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد، گفت: 
باید نظارت را بر توزیع نهاده های دامی و کنترل بازار انجام دهیم 
چرا که تبعات خیلی کمتری نسبت به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 

دارد.
 مجتبی ذوالنوری در نشست علنی  مجلس شورای اسالمی در 
تذکری خطاب به دولت، گفت: اولین تذکر بنده در خصوص گران 
شدن خودرو بوده که کمر مردم را شکسته و بر روی قیمت همه 
مافیای خودرو  با  مقابله  برای  فکری  باید  تاثیر می گذارد.  چیز 

داخلی کرده و این موضوع را کنترل کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد لذا ما باید شیوه خودمان 
را در نظارت بر توزیع نهاده های دامی و کنترل بازار انجام دهیم. 
این امر تبعات کمتری نسبت به حذف 4۲۰۰ تومانی دارد. تحمل 
و کشش در جامعه وجود ندارد لذا از هیات رئیسه می خواهم در 

تعامل با دولت موضوع مذکور را به صورت جدی پیگیری نماید.



اقتصاد
اخبار

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

عزم سازمان توسعه تجارت در رفع مشکالت 

حمل ونقل دریایی کاالهای صادراتی

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از عزم جدی و پیگیری 
مرتفع کردن مشکالت حوزه  تجارت در  توسعه  مجدانه سازمان 

حمل ونقل دریایی کاالهای صادراتی خبر داد.
به  نقل  از وزارت صنعت، معدن و تجارت،   »علیرضا پیمان پاک« 
شرکت های  خدمات  ارائه  هدف  با  که  جلسه ای  حاشیه  در 
پیگیری  از  برگزار شد،  ایران  اسالمی  تابعه جمهوری  کشتیرانی 
کردن مشکالت  مرتفع  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  مجدانه 

حوزه حمل و نقل دریایی کاالهای صادراتی خبر داد.  
و  جلسات  سیزدهم،  دولت  کار  به  آغاز  ابتدای  از  افزود:  وی 
سازمان های  صادرکنندگان،  جامعه  با  متعددی  هماهنگی های 
متولی حمل و نقل و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شده و ضمن رصد و استخراج مشکالت این بخش، نسبت به 
ارائه راهکارهای کاربردی و همچنین پیگیری توسعه حمل و نقل 
صادراتی دریایی کشور اقدام شده است.پیمان پاک اظهار داشت: 
الزم است مشکالت و تنگناها به طور منطقه ای مورد بررسی قرار 
گرفته و با توجه به تفاوت ساختار حمل و نقل صادراتی در جنوب 
جمهوری  کشتیرانی  تقویت  برای  تالش  ضمن  کشور،  شمال  و 
اسالمی ایران به عنوان ناوگان ملی کشور از توانمندی های بخش 

خصوصی نیز استفاده بهینه به عمل آورد.
آینده  در  شد:  یادآور  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس 
کشتیرانی  شرکت های  و  صادرکنندگان  میان  جلسات  نزدیک، 
مورد  هر جلسه  در  متخذه  تصمیمات  و  برگزار شده  تفکیک  به 

پیگیری قرار می گیرد.
وی تصمیم گیری بدون استفاده از نظرات ذی نفعان حمل و نقل 
صادرکنندگان  جامعه  که  صورتی  در  گفت:  و  دانست  مردود  را 
مجموعه های  کنند،  ارائه  کارشناسی  به صورت  را  نیازهای خود 
توانمندی های  تبدیل  به  نسبت  بود  خواهند  قادر  نقل  و  حمل 
بالقوه به بالفعل و استفاده کامل از ناوگان حمل و نقل در اختیار 

اقدام کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه برقراری خطوط 
نقل  و  حمل  نرخ های  با  خزر  دریای  حوزه  در  دریایی  منظم 
ترجیحی، پیگیری خرید یا اجاره کشتی های رو رو یا کامیون بر 
شرکت های  خدمات  اطالع رسانی  جهت  در  تالش  همچنین  و 
کشتیرانی با هدف استفاده از فرصت ایجاد شده در حوزه حمل و 
نقل صادراتی را از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در 
طول دو ماه اخیر دانست و گفت: حمایت و پشتیبانی از لجستیک 
صادراتی نیازمند همگرایی و همفکری کلیه بخش های خصوصی 
این مسیر  در  نیز  ایران  تجارت  توسعه  و سازمان  بوده  دولتی  و 

حرکت خواهد کرد.
ایران  کشتیرانی  شرکت های  خدمات  ارائه  هدف  با  جلسه  این   
و با حضور ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان 
گمرک ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت های کشتیرانی 
صادراتی  اتحادیه های  و  صادرکنندگان  از  تعدادی  و  ایران  تابعه 

برگزار شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
افزایش  برای  تالش  گفت:  )توانیر( 
واردات برق از جمله اقدام هایی است که 
با هدف تامین برق زمستانی در دستور 

کار قراردارد.
آمادگی  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر  پیشتر   
بین  برق  تبادل  تداوم  و  توسعه  برای 
گفت:  آذربایجان،  جمهوری  و  ایران 
ایران،  همکاری  زمینه  در  مطالعاتی 
انجام  برق  درباره  روسیه  و  آذربایجان 
شده و این آمادگی از سوی ایران برای 
سنکرون  درخصوص  همکاری  آغاز 
شبکه های برق این کشورها وجود دارد.

همچنین 23 آذرماه مدیرعامل شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( گفته بود: خط دوم انتقال برق 
که  است  آمده  مدار  به  ترکمنستان  از 
همین امر موجب افزایش واردات برق از 
این کشور و به دنبال آن کاهش مصرف 

سوخت در زمستان خواهد شد.
تخصصی  نشست  در  کردی«  »آرش 
به  افزود:  انرژی  و  برق  مدیران صنعت 
و  ترکمنستان  دوم  خط  آمدن  مدار 
موجب  کشور،  این  از  واردات  افزایش 
لیتری  میلیون  یک  روزانه  کاهش 

مصرف سوخت می شود.
صادقی«  »مسعود  ارتباط  همین  در 
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع  شرکت 
انجام شده  اقدم های  به  اشاره  با  توانیر 
آرایش  گفت:  زمستان،  از  گذر  برای 
اولویت  با  نیروگاه ها  تولید  بهینه 
 2 تقریباً  افزایش  پربازده،  نیروگاه های 
برابری واردات برق، قطع بار مراکز مجاز 
برخورد  در  تشدید  رمزارز،  استخراج 
غیرمجاز،  ارز  رمز  استخراج  مراکز  با 
همراهی  برای  وسیع  اطالع رسانی 

و  برق  مصرف  کاهش  در  مشترکان 
دوجانبه  همکاری  و  اطالع رسانی  گاز، 
مصرف  کنترل  برای  صمت  وزارت  با 
کاهش  برای  صنایع  آمادگی  و  صنایع 
بار به میزان 3۰ درصد در صورت نیاز 
بار مصرفی  به کاهش  شبکه سراسری 
و کنترل بار مصرفی اداره ها در ساعت 
اداری و بعد از اتمام ساعت کار، از جمله 
شده  انجام  تاکنون  که  بود  اقدام هایی 
صورت  به  زمستان  فصل  طول  در  و 

مستمر پیگیری و رصد می شوند.
وی بیان داشت: امروزه برق برای مردم 
به  توجه  با  و  دارد  را  اکسیژن  حکم 
قدیمی  و  مشترکان  سالیانه  افزایش 
انتقال  بخش  در  برق  بودن شبکه های 
و توزیع، استفاده از فناوری های جدید 
امری  پایدار  و  مطمئن  برق  تامین  در 
ضروری بوده که در این زمینه گام های 

مهمی برداشته شده است.
توانیر  توزیع  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
گفت: همچنین به منظور صرفه جویی در 

تبلیغاتی،  تابلوهای  روشنایی  زمستان، 
پارک ها، میادین، معابر درون شهری و 
مناطق حادثه خیز  استثنای  به  جاده ها 
 3۰ کشور  کل  در  مهرماه  ابتدای  از 
منجر  تاکنون  که  یافته  کاهش  درصد 
به صرفه جویی 3۴۰ مگاواتی در مصرف 

برق شده است.
صادقی ادامه داد: طرح کاهش روشنایی 
میادین،  پارک ها،  تبلیغاتی،  تابلوهای  
به  جاده ها  و  شهری  درون  معابر 
ابتدای  از  حادثه خیز  مناطق  استثنای 
مهرماه امسال در کل کشور اجرا شده و 
تا پایان وضع محدودیت های زمستان و 
محدودیت های شبکه گاز، ادامه خواهد 

داشت.
وی تاکید کرد: در ایام سرد، بخش های 
به  باید  خانگی  مشترکان  و  صنعت 
مدیریت مصرف بپردازند تا همه بتوانیم 
از برق پایدار و مطمئن برخوردار باشیم.

نیاز  مورد  سوخت  تامین  از  نگرانی 
جدی  دغدغه های  از  یکی  نیروگاه ها 

پایدار  برق  تامین  برای  برق  صنعت 
زمستانی مشترکان است.

رسانی شرکت  گاز  مدیر  پنجم دی ماه 
داریم  انتظار  که  گفت  ایران  گاز  ملی 
افزایش شدت سرما، مصرف خانگی  با 
و تجاری گاز در کشور روزانه به ۶۰۰ 

میلیون متر مکعب برسد.
»سیدجالل نورموسوی« افزود: هرچند 
که مصرف گاز خانگی و تجاری به علت 
سرما روند صعودی دارد، اما تولید گاز 
به طور  روزانه  و  مانده  ثابت  کشور  در 
متوسط بین ۸۱۴ تا ۸2۰ میلیون متر 

مکعب وارد شبکه مصرف می شود.
وی با بیان اینکه امسال سرمای زودرس 
سبب افزایش مصرف گاز شد،  ادامه داد: 
به همین علت در برخی از روزها تا ۷۵ 
نیروگاه ها  به  گاز  مترمکعب  میلیون 
در  برق  تولید  تا  است  شده  تحویل 
آنها دچار مشکل نشود. این امر سبب 
شده شرکت توانیر اقدام های خود برای 

تامین برق پایدار را به انجام برساند.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر اعالم کرد:

افزایش واردات برق برای عبور از زمستان

گزارش

تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰؛

بیش از ۳۵ میلیون تن فوالد و 
محصوالت فوالدی در کشور تولید شد

شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور موفق شدند 
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 3۵ میلیون و 2۸۵ هزار و ۸۰۰ تن 

فوالد خام و محصوالت فوالدی تولید کنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  منتشره  رسمی  آمارهای  بررسی 
حاکی است در هشت ماهه امسال ۱۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۴۰۰ 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شد  تولید  کشور  در  خام  فوالد  تن 

پارسال افت 3.۱ درصدی نشان می دهد.
انواع محصوالت  تن  و ۴۰۰  و ۶3۷ هزار  میلیون  این مدت ۱۶  در 
فوالدی نیز تولید شد که در هم سنجی با پارسال افت ۶.۶ درصدی 

داشته است.
تا پایان آبان ماه 2۰2 هزار تن کاتد مس )رشد ۶.2 درصدی( و 3۶۰ 
تولید  کشور  در  درصدی(   2۴.۸ )رشد  آلومینیوم  شمش  تن  هزار 
تولید شد. با این حال تولید آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید شمش 
آلومینیوم با افت ۹ دهم درصدی در هم سنجی با پارسال به ۱۵۵ 

هزار و ۵۰۰ تن رسید.
زغال سنگ  کنسانتره  تن   ۷۰۰ هزار   ۹۴۱ امسال  ماهه  هشت  در 
در کشور تولید شد که حاکی از افت ۱2 درصدی است، همچنین 
کارخانجات داخلی ۴3 میلیون و 33۰ هزار و ۵۰۰ تن سیمان تولید 

کردند که کاهش ۱۰.۶ درصدی نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در هشت ماهه امسال 3۰۰ میلیون و 2۹۰ هزار 
متر مربع کاشی و سرامیک )رشد 3.۵ درصدی(، ۸۸۴ هزار و ۴۰۰ 
تن شیشه جام )رشد ۱۹.۶ درصدی(، ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن ظروف 
چینی )رشد ۱2.۸ درصدی( و ۶3 هزار و ۷۰۰ تن چینی بهداشتی 

)افت ۱۹.3 درصدی( در کشور تولید شد.
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات 
شده سنگ آهن ایران به مقدار 2.۷ میلیارد تن )هشت دهم درصد 
کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 2.۶ میلیارد 
تن )چهار دهم درصد از ذخایر جهانی( است. ایران همچنین دارای 

۱۱ میلیون تن روی )چهار درصد از ذخایر جهانی( است.
کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد 
به  گستره  ای  در  اکتشافی کشور  نخست  اولویت  اجرای  با  که  شده 
از ۱۰۰  بیش  به  می رود  انتظار  مربع،  کیلومتر  هزار  مساحت ۵۰۰ 
از  یکی  معدنی  و صنایع  معدن  رو بخش  این  از  برسد.  تن  میلیارد 

حوزه  های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می آید.

آموزش و ترویج زیربنای رشد و توسعه 

کشاورزی است
 مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: 
ترین  مهم  از  و  کشاورزی  توسعه  و  رشد  زیربنای  ترویج  و  آموزش 
عوامل دستیابی به توسعه پایدار این بخش در حوزه نیروی انسانی 

دانا، توانا و تاثیر گذار است.
»جواد رشیدی« افزود: وظیفه عمده ترویج انتقال اطالعات دانش و 
ارتباطی بین  مهارت برای بهره برداران است و در واقع ترویج، پل 

مجموعه پژوهش، آموزش و افراد بهره بردار است.
تخریب  بدون  پیشرفت  معنای  به  پایدار  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
است، اظهار داشت: باید به گونه ای از داشته های موجود استفاده 

کنیم که نسل های آینده با کمبود منابع مواجه نشوند.
 مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه 
داد: برای انتقال دانش، بینش و مهارت برنامه های ویژه ای در قالب 
تحقیقی  تحقیقاتی، طرح های  یافته های  انتقال  مزرعه، هفته  روز 
تطبیقی و طرح های تحقیقی ترویجی به صورت مشارکتی با بهره 

برداران برگزار می شود.
انتقال اطالعات به صورت علمی،  از ترویج،  وی تصریح کرد: هدف 
تغییر دیدگاه و افزایش مهارت بر اثر ممارست و تمرین است چراکه 
عدم انتقال دانش به بهره برداران موجب کاهش بهره وری و عملکرد 
خواهد شد. رشیدی با اشاره به اینکه ۱۱۵ هزار بهره بردار در بخش 
کشاورزی استان همدان فعالیت دارند، گفت: تغییر شرایط اقلیمی و 
نیز افزایش جمعیت نشانه ضرورت بهره گیری از علوم و فنون جدید 
کشاورزی و نیز تجارب ارزنده کشاورزان موفق و اجرای روش های 
بهره ورانه و دوستدار با محیط زیست است که نتیجه آن نیز حضور 

نیروی کار دانش بنیان و کارآمد در این عرصه می شود.
آموزشی  های  کارگاه  در  روز  نفر  هزار   2۵ ساالنه  وی،  گفته  به 
الگویی، کالس های  یادگیری، سایت های  کانون های  مزرعه،  روز 
همدان  استان  کشاورزی  بخش  متخصصان  و  کارشناسان  آموزشی 

شرکت می کنند.
کشاورزی،  بخش  تولیدات  از  درصد   ۴.۴ داشتن  با  همدان  استان 
به نحوی که بخش  از قطب های مهم کشاورزی کشور است  یکی 
کشاورزی 2۹ درصد اشتغال و 2۵ درصد ارزش افزوده فعالیت های 

اقتصادی این استان را به خود اختصاص داده است.
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راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، یکی از خدمات 

بانکداری هوشمند بانک قرض الحسنه مهر ایران

دکتر سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از راه 
اندازی پیشخوان مجازی خدمات به عنوان یکی از خدمات بانکداری 
هوشمند این بانک خبر داد و گفت: قصد داریم با تقویت زیر ساخت 
ها و بهبود سامانه ها، خدمات شایسته و مطلوب تری را به هموطنان 

ارائه دهیم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر سعید 
شمسی نژاد با اشاره به اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک در زندگی 
روزمره مردم بیان داشت: بسیاری از مردم، به ویژه ساکنین شهرهای 
ترجیح  هستند،  مواجه  هوا  آلودگی  و  ترافیک  مشکل  با  که  بزرگ 
بانکداری  از خدمات  بانک ها،  به شعب  مراجعه  به جای  تا  دهند  می 

الکترونیک استفاده  کنند.
وی افزود: اقدامات و تالش ها در زمینه توسعه زیر ساخت ها و ارائه 
محصوالت جدید بانکداری الکترونیک در بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ادامه دارد و این بانک با فراهم کردن زیرساخت های الزم، پیشخوان 
مجازی را برای دسترسی بهتر مشتریان به خدمات بانکی تعریف و 

عملیاتی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهارداشت: پیشخوان مجازی 
در واقع به نوعی مدیریت درخواست های مشتریان به شمار می آید 
و مشتری می تواند در بستر اینترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از 

شبانه روز درخواست های خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: در فاز نخست، فعال و یا عدم فعال سازی همراه بانک، 
اینترنت بانک و تلفن بانک، خدمات کارت، خدمات چک، انتقال وجه، 
درخواست تسهیالت، خدمات سپرده و سایردرخواست های بانکی از 
جمله خدماتی است که در پیش خوان مجازی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران به صورت یکپارچه ارائه شده است.
امکان  بانکی،  های  تراکنش  انجام  کرد:  اضافه  نژاد  شمسی  دکتر 
درخواست فعالسازی و غیرفعالسازی پیامک، امکان ثبت درخواست 
پوز فروشگاهی، امکان انسداد و رفع انسداد حساب، تهیه پنل شعبه 
برای دریافت درخواست های مشتریان و اقدام روی آن و... در فاز دوم 

عملیاتی خواهد شد.
نوین  بانکداری  اقدامات صورت گرفته در حوزه  بر  تاکید  وی ضمن 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزود: این بانک در سال های اخیر 
را در حوزه خدمات  ای  اقدامات موثر خود دستاوردهای شایسته  با 

بانکداری الکترونیک رقم زده است.
بانک،  این  در  داد:  ادامه  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  مدیرعامل 
یکپارچه سازی سامانه ها با راه اندازی سامانه »میعاد«، حذف کاغذ از 
عملیات بانکی، اجرای بایگانی الکترونیک و همچنین توسعه خدمات 
بانکداری الکترونیک از جمله: افتتاح حساب و درخواست تسهیالت به 
صورت آنالین همگی در راستای تحقق بانکداری دیجیتال و دستیابی 

به بانکداری هوشمند صورت گرفته است.
ها  بانک  الکترونیکی  نقش خدمات  درباره  نژاد  دکتر سعید شمسی 
در زندگی مردم گفت: بانکداری الکترونیک می تواند با سبک سازی 
عملیات بانکی، بانک ها را در تغییرات و رسیدن به اهدافشان یاری 
به  نیاز  اداری  از ساعات  بعد  از مردم  زیادی  تعداد  رساند، همچنین 
ارائه  با  می تواند  الکترونیک  بانکداری  توسعه  و  دارند  بانکی  خدمات 

خدمات مطلوب، مشتری بانک ها را حفظ کند.

ابراهیمی: سپه در ۱۰۰ سالگی بزرگ ترین بانک دیجیتال خاورمیانه می شود 
 مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت این 
بانک به عصر طالیی خود در حوزه فناوری، گفت: نخستین 
تأسیس،  سال  صدمین  سالگرد  با  هم زمان  ایرانی  بانک 
را  خاورمیانه  دیجیتال  بانک  بزرگ ترین  به  تبدیل شدن 

جشن خواهد گرفت. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بانک  کارکنان  جمع  در  ابراهیمی  آیت اله  سپه،  بانک 
برای  تحولی  برنامه های  به  رضوی  خراسان  استان  سپه 
دیجیتال  بانک  بزرگ ترین  به  سپه  بانک  تبدیل شدن 
خاورمیانه اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق این هدف در 
سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی کرده ایم و در این برنامه سهم هر 

استان و واحدهای بانک مشخص شده است.

و  مدیران  تمام  از  قدردانی  ضمن  سپه  بانک  مدیرعامل 
کارکنان این بانک در استان خراسان رضوی، تصریح کرد: 
اصلی  هدف  کشور  بانکی  نظام  در  سپه  بانک  پرچمداری 
همه ماست و برای تحقق آن تک تک همکارانم در اقصی 
نقاط کشور به ویژه در استان های مهم و بزرگ نظیر استان 

خراسان رضوی باید نقش محوری ایفا کنند.
وی ضمن اشاره به افزایش ظرفیت های بانک سپه بعد از 
ادغام در کنار برخی چالش ها گفت: برای حفظ و ارتقای 
تمام  از  باید  ایرانی  بانک  بزرگ ترین  و  نخستین  عنوان 
تجارب و دستاوردهای بانک های ادغام شده و سپه استفاده 

کنیم.
عرضه  در  بانک  این  پیشتازی  به  سپه  بانک  مدیرعامل 

پیش  دهه  سه  در  بانکی  مختلف  محصوالت  و  خدمات 
اشاره و خاطرنشان کرد: بانک سپه استفاده از دستگاه های 
خودپرداز، چک طالیی، سپه چک و سایر محصوالت بانکی 
را برای اولین بار در نظام بانکی کشور آغاز شد و نخستین 
زمینه هایی  در  زمانی  مقطع  هر  در  همواره  ایرانی  بانک 
ادامه  وی  است.  بوده  کشور  بانک  پیشرفته ترین  به عنوان 
نیروی  ترکیب  داشتن  با  امروز  ایرانی  بانک  نخستین  داد: 
انسانی جوان و با تجربه برای تبدیل شدن به بزرگ ترین و 
کارآمدترین بانک کشور و منطقه در تمام حوزه ها به ویژه 
در زمینه عرضه خدمات و محصوالت الکترونیکی بهترین 
شرایط را دارد و این بانک باید به عصر طالیی خود در حوزه 

فناوری برگرد

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
تصویب  ضرورت  بر  تأکید  با  مجلس 
قوانین جهت جلوگیری از تمرکزگرایی، 
گفت: تمرکز و وابستگی بیش از حد به 
سازمان برنامه و بودجه، وزرا و نهادها 

دلیلی نداشته و آسیب جدی است.
علنی  نشست  در  عزیزی  ابراهیم   
مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن 
سیاسی  حضور  سالروز  ماه،  دی  نهم 
لبیک  و  ایران  عزیز  ملت  بابصیرت  و 
میدانی به تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه 
شدن  جمع  موجب  که  دوراندیش  و 
بساط فتنه گران شد، گفت: همچنین 
و  زهرا)ص(  حضرت  شهادت  سالروز 
دومین سالگرد شهید سلیمانی که یک 
لحظه سوخت و تا ابد جاودانه شد را 

تسلیت می گیوم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه 
مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی 
از ارکان مهم و اساسی نظام جمهوری 
اسالمی با دو بال قانونگذاری و نظارت 
صرف  گفت:  آید،  می  در  پرواز  به 
سمت  به  باید  که  قانونگذاری  از  نظر 
نظارت  مهم  امر  برود،  شدن  کیفی 
توجه  مورد  باید  قوانین  اجرای  بر 
کنیم مجلس  اعتراف  باید  گیرد.  قرار 

ندارد  قبولی  قابل  کارنامه  نظارت،  در 
شاهد  امروز  نباید  بود  چنین  اگر  که 
تورم  و  معیشتی  اقتصادی،  مشکالت 

افسارگسیخته باشیم.
قاطع  مجلس  نظارت  اگر  افزود:  وی 
شاهد  کرد،  می  جلوه  تر  جدی  و  تر 
نبودیم.  بودجه  از  عجیب  انحرافات 
شاهد  بود  قاطع  مجلس  نظارت  اگر 
بخش  در  مردم  بیشمار  مشکالت 
مسکن، عدم تبدیل عضویت ایثارگران 
توسط دستگاه های اجرایی، پرداخت 
چند ده هزار میلیارد ریال ارز ۴2۰۰ 
تومانی، تشکیل قرارگاه مرغ و افزایش 
نبودیم.  آن  درآمده  پرواز  به  قیمت 
امروز نباید عدول از قانون امری عادی 
و طبیعی جلوه می کرد و این نظارت 
مجلس است که امید را در دل مردم 

زنده نگاه داشته است.
ورود  به  اشاره  با  ادامه  در  عزیزی 
تصویب  و  بررسی  به  یازدهم  مجلس 
ما  بودجه خود، گفت: رسالت  دومین 
ای در مجلس  بودجه  اقتضا می کند 
تصویب شود که ضمن توجه جدی به 
از واحدهای  تولید، گره گشایی  رونق 
تولیدی و زمینه سازی برای شکوفایی 
اقتصادی، تورم غیرقابل تحمل بر مردم 
باید   ۱۴۰۱ بودجه  نکند.  تحمیل  را 
ضمن توجه به عدالت در توزیع منابع 

کم کردن محرومیت ها، زمینه اجرای 
را  کشور  محرک  و  بزرگ  های  پروژه 

فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
باید  مجلس  اینکه  بیان  با  همچنین 
موثر  قوانین  تصویب  با  کند  تالش 
انحصار  و  تمرکزگرایی  از  کارآمد  و 
اختیارات در سطوح مرکزی جلوگیری 
و  تمرکز  هم  این  کرد:  تأکید  کند، 
وابستگی به سازمان برنامه و بودجه و 
وزرا و نهادها دلیلی ندارد. این همه بی 

اختیاری یک آسیب جدی است.
راه  وزیر  به  خطاب  تذکری  در  وی 
از  شما  بازدید  پیرو  کرد:  عنوان 
کمربندی جنوبی شیراز که به قتلگاه 
و  توافقات  برابر  شده،  معروف  شیراز 
تعهدات پذیرفته شده لطفا اقدام شود. 

برداری آزادراه اصفهان- اتمام و بهره 
شیراز منتظر اقدامات اجرایی وزیر راه 

است.
عزیزی خطاب به وزیر نیرو تذکر داد: 
آب رسانی به شهر شیراز از خط دوم و 
حل مشکالت آب شرب مردم زرقان و 
چند شهرستان و روستای دیگر مورد 
انتظار است. متأسفانه علیرغم انتظاری 
امروز شاهد  داریم،  نیرو  وزرات  از  که 
کم مهری به استان به خصوص شیراز 

هستیم.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
نیز  تعاون  وزیر  به  خطاب  فارس 
افزود: قریب به چند ماه، اداره کل این 
وزارتخانه در استان فاقد مسئول است. 
مسئولیت پذیری وزیر اقتضا می کند 

زودتر از این تکلیف آن روشن شود.

بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۴۰۱ باید موجب 

رونق و گره گشایی از واحدهای تولیدی شود
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اجتماعی
خبر

با حضور رئیس کمیته امداد در کمیسیون بودجه 

مجلس صورت گرفت

افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان در 
کمیسیون بودجه مجلس

برای  امداد  کمیته  پیشنهاد  گفت:  امداد  کمیته  رئیس 
افزایش حداقل ۴۰ درصدی مستمری مددجویان در سال 
۱۴۰۱ از سوی کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی 

تصویب شد.
بودجه  کمیسیون  در  حضور  با  بختیاری  سیدمرتضی   
مجلس شورای اسالمی به تشریح عملکرد کمیته امداد در 
افزود:  و  پرداخت  نیازمندان  و  محرومان  به  خدمت رسانی 
در بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۶۷ درصدی مستمری 
خانواده های  این  به  بزرگی  کمک  که  بودیم  مددجویان 

نیازمند انجام شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در اثر تورم و شرایط اقتصادی، 
است،  زیادی خنثی شده  تا حدود  افزایش مستمری  این 
درصدی   ۲۰ رشد   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  در  داد:  ادامه 
مستمری برای مددجویان کمیته امداد آورده شده که رقم 
بسیار ناچیزی است و گرهی از مشکالت این اقشار محروم 

باز نمی کند.
رئیس کمیته امداد خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی 
کرد:  اظهار  و  شد  آینده  سال  برای  مددجویان  مستمری 
باید  مددجویان  به  پرداختی  مستمری  قانون،  براساس 
باشد  کار  وزارت  معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق مصوب 
که حتی در صورت تصویب افزایش ۴۰ درصدی هنوز با 

این رقم فاصله دارد.
بختیاری گفت: از مجلس شورای اسالمی انتظار داریم با این 
افزایش مستمری برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 

موافقت کنند و شاهد اصالح آن در بودجه ۱۴۰۱ باشیم.
رئیس کمیته امداد با اشاره به کاهش اعتبارات حمایتی این 
نهاد در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: سرانه فرانشیز 
ودیعه  دانشجویان،  تحصیلی  هزینه  کمک  سرانه  درمان، 

مسکن و سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال باید افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه براساس تصمیم شورای عالی اشتغال، 
کمیته امداد مکلف به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای 
آینده  در سال  پنج جامعه  تا  خانواده های دهک های یک 
شده است، افزود: به این منظور اعتباری معادل ۳۰ هزار 
نیاز  مورد  بانکی  شبکه  تسهیالت  محل  از  تومان  میلیارد 

است.

دادسرای  بازدید  جریان  در  قضاییه  قوه  رئیس   
واحدهای  بر  ویژه  نظارت  گفت:  دولت  کارکنان 
اجرای احکام در زمره توصیه ها و دستورات مستمر 

به مقامات و مسئوالن قضایی است.
به  نقل  از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
روز  صبح  اژه ای  محسنی  غالمحسین  والمسلمین 
میدانی  بازدیدهای  ادامه  در  دی(   ۸( چهارشنبه 
خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان 
دولت )ناحیه ۲۸ تهران( بازدید کرد و از نزدیک در 
جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی به مردم و 

مراجعان در این دادسرا قرار گرفت.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، در بخش های 
شعب  از  اعم  دولت  کارکنان  دادسرای  مختلف 
و  نظر  اظهار  واحد  بازپرسی،  احکام، شعب  اجرای 
مربوطه  دادسرای  مسئوالن  مردمی  مالقات  سالن 
برخی  موردی  مطالعه  ضمن  و  یافت  حضور 
با  آنها،  خصوص  در  سواالتی  طرح  و  پرونده ها 
مسئوالن بخش های بازدیدشده به صورت چهره به 

چهره به گفت و گو پرداخت.
محسنی اژه ای حین بازدید از بخش ها و واحدهای 
و  مسئوالن  از  دولت،  کارکنان  دادسرای  مختلف 
رسیدگی،  فرایند  خصوص  در  مربوطه  متصدیان 
کرد  مطرح  را  سواالتی  پرونده ها،  نوع  و  موجودی 
ارتقای  پیرامون  آنها  به  خطاب  را  توصیه هایی  و 
اظهار  مراجعه کنندگان  به  خدمت رسانی  کیفیت 

داشت.
زمره  در  احکام  اجرای  واحدهای  بر  ویژه  نظارت 
توصیه ها و دستورات مستمر رئیس قوه قضاییه به 
مقامات و مسئوالن قضایی است؛  در همین راستا 
دادسرای  از  بازدید  جریان  در  ای  اژه  رمحسنی 
اجرای  شعب  در  حضور  حین  در  دولت،  کارکنان 
احکام این دادسرا، با تاکید مجدد بر نظارت مستمر 
اجرای  واحد  گفت:  احکام  اجرای  واحدهای  بر 
گرفته  است که تالش های صورت  بخشی  احکام 
در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی 
را به ثمر می نشاند بنابراین باید از هرگونه تاخیر در 

اجرای احکام اجتناب شود.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از بازدید خود از شعب 
تفاوت  دالیل  دولت،  کارکنان  دادسرای  بازپرسی 

موجودی پرونده ها در برخی شعب نسبت به شعب 
دیگر را جویا شد و به مسئوالن مربوطه در خصوص 
راکد ماندن پرونده ها و عدم ارجاع به موقع آنها به 
داشتن  برحذر  ضمن  و  داد  تذکر  بازپرسی  شعب 
و  نگهداری  از  دولت  کارکنان  دادسرای  مسئوالن 
عدم ارجاع غیرموجه و بی دلیل پرونده ها، این امر 

را از مظاهر فساد دانست.
در جریان این بازدید زمانی که رئیس عدلیه متوجه 
شد در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده ها به 
شعب مختلف بازپرسی کارکنان دولت وجود دارد 
ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه 
بازپرسی دادسرای  پرونده ها در شعب  ارجاع  رویه 
کارکنان دولت تا یک ماه دیگر اصالح نشود، نسبت 
بخش  این  مربوطه  مسئول  با  قانونی  برخورد  به 

اقدام مقتضی به عمل آید.
یکی دیگر از توصیه ها و تاکیدهای رئیس دستگاه 
قضا به مسئوالن دادسرای کارکنان دولت و به ویژه 
در  اخالل  هرگونه  از  جلوگیری  تهران،  دادستان 

واسطه  به  حجیم  پرونده های  به  رسیدگی  فرآیند 
جابه جایی پرونده ها از یک شعبه قضایی به شعبه 

دیگر بود.
گفتگوی چهره به چهره و بی واسطه با مردم یکی 
دیگر از برنامه های محسنی اژه ای در جریان بازدید 
اساس  همین  بر  بود؛  دولت  کارکنان  دادسرای  از 
رئیس قوه قضاییه با چند نفر از مراجعه کنندگان به 
این مرجع قضایی به گفت و گو پرداخت و ضمن 
استماع موضوعات مطرح شده، دستورات مقتضی را 
برای پیگیری و رفع مشکالت آن مراجعه کنندگان 

به مسئوالن ذی ربط صادر کرد.
در حین گفت و گوهای بی واسطه رئیس قوه قضاییه 
از  یکی  دولت،  کارکنان  دادسرای  به  مراجعان  با 
را  ادعایی  قوه قضاییه  رئیس  نزد  مراجعه کنندگان 
با  پرونده اش مطرح کرد که رئیس عدلیه  باب  در 
به  شخصا  مدعی،  فرد  با  همراه  ادعا  این  شنیدن 

شعبه مربوطه مراجعه و موضوع را پیگیری کرد.
در  شاغالن  معیشتی  و  حقوقی  وضعیت  بررسی 

و  زحمات  از  تقدیر  و  دولت  کارکنان  دادسرای 
دقیق  رسیدگی  برای  آنها  شبانه روزی  خدمات 
برجسته  نکات   از جمله  ارجاعی،   پرونده های  به 
قابل  نکته  بود؛  قضا  دستگاه  رئیس  امروز  بازدید 
تامل آنکه در برخی از شعب این دادسرا،  قضات و 
کارکنان به صورت شبانه روزی و یا بعضا تا پاسی 
ارجاعی  پرونده های  به  رسیدگی  مشغول  شب  از 
قدردانی  و  توجه  مورد  موضوع  این  که  هستند 

رئیس عدلیه قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از بازدید امروز خود، در 
سالن مالقات مردمی دادستانی تهران که روزهای 
چهارشنبه میزبان حدود ۱۰۰ مراجعه کننده است، 
که  مردمی  و  دادستان  معاونان  با  و  یافت  حضور 
جهت پیگیری مفاد پرونده خود و پیشبرد آن به 
به  ویژه  صورت  به  بودند  کرده  مراجعه  واحد  این 
دستورات  راستا  همین  در  و  پرداخت  گو  و  گفت 
به منظور تسریع در رسیدگی ها صادر  را  مقتضی 

کرد.

در جریان بازدید دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛

تاکید رئیس قوه قضاییه بر نظارت 
واحدهای اجرای احکام

رییس  و  رییس جمهوری  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مردمی  و  انقالبی  دولت  گفت:  
اما  نداد  زیستی  محیط  شعار 
گام های موثری در زمینه کاهش 
برداشته  مشکالت محیط زیستی 
مشکل  و  ارزنده  قطع  بطور  که 

گشا خواهد بود.
در  دوشنبه  روز  سالجقه  علی   
و  شصت  بزرگداشت  مراسم 
کریم  درگذشت  سالروز  نهمین 
جنگلبانی  علوم  بنیانگذار  ساعی 
مردم  بیشتر  امروزه  افزود:  ایران 
را  زیستی  محیط  مسائل  جامعه 
توان  و  کنند  به خوبی درک می 
تحلیل چالش ها را دارند بنابراین 
که  دارند  انتظار  مسووالن  از 

مسائل را حل کنند.
محیط  شرایط  کرد:  تاکید  وی 
است  ای  گونه  به  کشور  زیست 
آستانه  به  بسیاری مسائل  در  که 
آبی  دیگر  مثال  رسیده  تحمل 
دیگر  آبی  منابع  و  ندارد  وجود 
دیگر  اساس  این  بر  ندارند  توانی 
محیط  مسائل  کردن  توجیه 
باید  و  ندارد  جایگاهی  زیستی 
ها  چالش  و  مسائل  حل  فکر  به 

باشیم.
با  امروز  داشت:  اظهار  سالجقه 
از جمله آلودگی  مسائل مختلفی 
و  ترافیک  آب،  کمبود  هوا، 
آسمان  هستیم،  مواجه  پسماند 
این  و  کرده  قهر  زمین  با  هم 
زیستی  محیط  مشکالت  مساله 
وجود  به  آب  زمینه  در  را  زیادی 
البته در زمینه همه  آورده است، 
این مسائل راهکارهایی در دست 
تهیه است، با اینکه دولت انقالبی 
زیستی  محیط  شعار  مردمی  و 
نداد اما گام های موثری در زمینه 
زیستی  محیط  مشکالت  کاهش 

قطع  بطور  که  برداشته 
گشا  مشکل  و  ارزنده 

خواهد بود.
در  داد:  ادامه  سالجقه 
و  هوا  آلودگی  بحث 
جوی  های  آالیندگی 
حضور  با  کارگروهی 
رییس  اول  معاول 
جمهوری، وزاری صمت، 
و  درمان   ، بهداشت 
جهاد  پزشکی،  آموزش 
شهرداری  و  کشاورزی 
بزودی  که  شد  برگزار 
 ۶۴ موضوع  یک  آن  در 

بند   ۲۰ و  شود  می  نهایی  بندی 
آن مصوب شده که اجرای آنها در 
کاهش آلودگی هوا نقش بسزایی 
های  گام  بزودی  داشت،  خواهند 
سریع  حل  زمینه  در  اساسی 
ویژه در  به  آالینده کشور  مسائل 
کالنشهر ها و تهران برداشته می 

شود.
چالش  که  است  موفق  مدیری 
های محیط زیستی را درمان کند 
مدیری  امروز  کرد:  تصریح  وی 
در دل مردم جای دارد که بتواند 
حداقل یک مساله محیط زیستی 
است  موفق  مدیری  کند،  حل  را 
که چالش های محیط زیستی را 
توسعه  بحث  دیگر  کند،  درمان 
های  پروژه  ابر  اجرای  و  صنعتی 
چون  ندارد  جایگاهی  صنعتی 
را  آن  ظرفیت  زمین  کره  دیگر 
فناوری  از  باید  همچنین  ندارد، 
مطلوبی  نحو  به  نوین  های 

استفاده کنیم. 
تاکید  جمهوری  رییس  معاون 
چالش  و  مسائل  امیدوارم  کرد: 
صورت  به  زیستی  محیط  های 
جهادی و در عین حال عالمانه و 
مدبرانه حل شوند. تا زمانی که در 

عرصه محیط زیست حضور دارم و 
خدمت می کنم این تعهد را می 
دهم که همه توان خود را در حل 
مسائل به کار گیرم و حداقل یک 
مساله محیط زیستی را رفع کنم. 
و  تاالب ها  تالش می کنم بحث 
حقابه های محیط زیستی را حل 
کنیم، حقابه محیط زیستی تاالب 
ها و رودخانه ها در سه سناریوی 
پرآبی  و  آبی  میان  آبی،  کم 
تا  داریم  تالش  و  شده  مشخص 
این حقابه به تاالب ها داده شود.

تالش  همچنین  گفت:  سالجقه 
موجود  ظرفیت  از  تا  کنیم  می 
)ایمنی   HSE در بخش  ویژه  به 
، بهداشت ، محیط زیست( نهادها 
اشتغال  ایجاد  برای  وزارتخانه  و 
رشته  التحصیالن  فارغ  برای 
بر  کنیم،  استفاده  زیست  محیط 
نیرو، صنعت و  این اساس وزرای 
این  از  ایم  کرده  مکلف  را  جهاد 
فارغ التحصیالن استفاده کنند تا 
حداقل در بحث اشتغال این افراد 
که سرمایه های ما هستند گامی 
برداشته باشیم. تاکید می کنم که 
وزرا به وظایف قانونی خود در این 
زمینه عمل کنند. وی تاکید کرد: 
گشا  مشکل  جوانان  معتقدمم 

مشکالت  توانند  می  و  هستند 
همین  در  کنند؛  رفع  را  کشور 
شرایط کم آبی برای این موضوع 
و  ها  آالینده  برای  دارند،  برنامه 
بدون  دارند،  برنامه  هم  پسماند 
برای  دولت  که  تدابیری  با  شک 
به  و  اندیشیده  ها  آالینده  رفع 
روزهای خوبی  فکر می کند  آنها 
در پیش خواهیم داشت و شاخص 

آالیندگی ها بهبود می یابد.
ساعی  مهندس  گفت:  وی 
سالروز  که  بود  بزرگی  انسان 
عنوان  به  را  ایشان  درگذشت 
بخش  عالمان  و  اندیشمندان  روز 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
انسان  اند،  نامگذاری کرده  کشور 
اندیشه  ذهنش  در  که  بزرگی 

پایداری سرزمین بود. 
محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
زیست اظهار داشت: انسان هایی 
و  طبیعی  منابع  زمینه  در  که 
و  محیط زیست تالش می کنند 
انسان  دارند؛  گفتن  برای  حرفی 
هستند.  اندیشه  و  فکر  با  هایی 
فردی مانند مهندس ساعی خوب 
این  از  هم  خوب  و  کرد  زندگی 
دنیا رفت و این روز را از خود به 

یادگار گذاشت.

دولت سیزدهم گام های ارزنده ای برای کاهش 
مشکالت محیط زیستی برداشته است

 معاون اول قوه قضاییه گفت: سند 
بر  کشور  جنایی  سیاست  جامع 
از  استفاده  و  فقهی  موازین  اساس 

حقوقدانان مجرب تدوین شود.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
نشست  در  شنبه  سه  روز  مصدق 
راهبردی  برنامه های  نوآورانه  تببین 
عرض  ضمن  قوه قضاییه  پژوهشگاه 
تسلیت به مناسبت شهادت حضرت 
در  کرد:  اظهار  زهرا)س(  فاطمه 
آستانه دومین سالگرد شهادت حاج 
شهادت  و  هستیم  سلیمانی  قاسم 

ایشان را تسلیت می گویم.
نیز  را  پژوهش  هفته  داد:  ادامه  وی 
عرض  تبریک  پژوهشگران  همه  به 
در  امروز  که  خوشحالم  و  میکنم 

جمع پژوهشگران هستم.
پژوهشگاه  اینکه  بیان  با  مصدق 
تاسیس   ۹۱ سال  از  قوه قضاییه 
که  اقداماتی  از  یکی  گفت:  شد، 
اقدامات  بررسی  گیرد  صورت  باید 
 ۹ دوره  در  قضاییه  قوه  پژوهشگاه 
است،  تاسیس  زمان  از  آن  ساله 
و  شده  انجام  اقداماتی  چه  اینکه 
موردنیاز  و  موثر  آن ها  از  یک  کدام 
از  بعد  و  است  اصول  جمله  از  بوده 
این بررسی ها تببین برنامه های الزم 
ادامه حیات پژوهشگاه حیاتی  برای 

است.
کرد:  تصریح  قوه قضاییه  اول  معاون 
برنامه های  پژوهشگاه  برای  باید 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه 
برنامه  در  یعنی  شود  تدوین  مدت 
گیرد  انجام  بررسی ها  مدت  کوتاه 
ماهه  چهار  بندی  زمان  اساس  بر  و 

اقدامات مختلف انجام شوند.

سمت  از  طرحی  اگر  گفت:  وی 
قوه قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شود 
به  را  طرحی  مجموعه  این  خود  یا 
تصویب برساند، باید حتماً در مدت 
اجرایی شود و ماهم  زمان مشخص 
حتما مطالبه می کنیم تا در آن زمان 

مشخص به سرانجام برسد.
بهتر  بررسی  برای  افزود:  مصدق 
نمایندگان سازمان های  باید  طرح ها 
پژوهشی  جلسات  در  حتما  مختلف 

حضور داشته باشند.
اینکه  با بیان  معاون اول قوه قضاییه 
یکی از مسائلی که به عنوان موضوع 
تدوین  را  آنها  می توان  مدت  کوتاه 
آرای  از  پشتیبان  سند  تهیه  کرد 
هر  گفت:  است،  کشور  عالی  دیوان 
عالی کشور درباره  سه شنبه دیوان 
تشکیل  جلسه  رویه  وحدت  آرای 
رویه ای  وحدت  رای  آن  و  می دهد 
قانون  حکم  در  تصویب  از  بعد  که 
می شود برای ما خیلی اهمیت دارد.

صدور  از  بعد  داد:  ادامه  مصدق 
رای های وحدت رویه باید پژوهشگاه 
قوه قضاییه وارد عمل شود و راه های 
سند  و  کرده  بررسی  را  مختلف 
پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این 
کشور  عالی  دیوان  قضات  از  برنامه 
پیش  به درستی  کار  نشود  استفاده 
مشارکت  از  باید  و  رفت  نخواهد 

قضات بهره گرفت.
وی با بیان اینکه مهم ترین هدف ما 
جنایی  سیاست  جامع  سند  تدوین 
حقوقی  معاونت  گفت:  است،  کشور 
در  که  است  کتابی  تدوین  حال  در 
جمع آوری  منسوخ  قوانین  همه  آن 
 ۹۰ شود.  آورده  پنجم  کتاب  در  و 
درصد کار آماده است و تنها موضوع 

اگر  است  مجازات ها  مانده  باقی 
را  کشور  جنایی  سیاسیت  بتوانیم 
براساس مبانی دینی تدوین کنیم و 
تدوین  آن  براساس  را  پنجم  کتاب 

کنیم کار اساسی انجام داده ایم.
آرا  اتقان  به  اشاره  ضمن  مصدق 
این  ما  دغدغه های  از  یکی  گفت: 
است که چه کار کنیم تا آرایی که از 
باشند  محاکم صادر می شوند متقن 
مجلس  به  و  کنیم  بررسی  باید  و 
از  صادره  آرای  که  دهیم  پیشنهاد 
آرا  با  رابطه  در  مختلف  دادگاه های 
تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود 
داشته باشد و پژوهشگاه قوه قضاییه 
این  انجام  برای  که  بگوید  می تواند 

کار چه اقداماتی باید انجام شود.
کرد:  تصریح  قوه قضاییه  اول  معاون 
در این جلسه نظرات متعددی اعالم 
شد و خوشحال هستم که دوستان 
با برنامه حرکت می کنند و تا جایی 
که می توانیم کمک میکنیم که برای 
ارتقای پژوهش اعتبار آن ها اقداماتی 

انجام شود.
پژوهشگاه  پژوهشی  کار  برای 

قوه قضاییه محور باشد
در  نیز  قوه قضاییه  پژوهشگاه  رئیس 
پژوهشگاه  کرد:  اظهار  نشست  این 
پژوهشکده   ۶ دارای  قوه قضاییه 
تخصصی است و گروه های مختلفی 
کار  به  مشغول  پژوهشکده ها  در 

هستند.
مهدی  حجت االسالم والمسلمین 
که  کارگاهی  به  اشاره  با  هادی 
روز)سه شنبه( برگزار شد، گفت: در 
این کارگاه های تخصصی جمع بندی 
معضالت  را  محور  که  است  این  ما 
قوه قضاییه در بعد علمی قرار دهیم 

به گونه ای که پژوهش ها مشکلی را 
حل کنند و برای این کار دو برنامه 

را تدوین کرده ایم.
وی ادامه داد: برنامه اول ما این است 
مانند  ستادی  مشکالت  به  ابتدا  که 
دیوان  و  بازرسی  سازمان  معضالت 
عدالت اداری وارد شویم و سپس در 
سطح ملی و به کمک خود دستگاه ها 

مشکالتشان را برطرف کنیم.
هادی با اشاره به برنامه دوم گفت: در 
برنامه دوم توجه به نیاز دادگستری 
که  صورت  این  به  است  استان ها 
شناسایی  استان ها  از  هریک  نیاز 
به  پژوهشگران  سپس  و  می شوند 
از  تا  شد  خواهند  اعزام  استان ها 
و  شوند  ارزیابی  مشکالت  نزدیک 

نسبت به رفع آن ها اقدام شود.
هیچ  پژوهشگاه  کرد:  تصریح  وی 
کاری را آغاز نمی کند مگر آنکه آن 
از  مشکل بخواهد مستقیما مشکلی 
قوه قضاییه را برطرف کند و این خط 

قرمز ما است.
گفت:  قوه قضاییه  پژوهشگاه  رئیس 
قوه قضاییه  رئیس  و  اول  معاون  از 
مجموعه  برای  که  می خواهیم 
تببین  را  موضوع  این  قضا  دستگاه 
کنند که اگر قرار است کار پژوهشی 
باید پژوهشگاه  انجام شود محوریت 

قوه قضاییه باشد.
وی ادامه داد: برای مثال در شورای 
اسالمی  شورای  مجلس  و  نگهبان 
مگر  نمی شود  مطرح  طرحی  هیچ 
آنکه نظر پژوهشکده ها وجود داشته 
باشد و انتظار ما این است که برای 
تببین  قوه قضاییه  در  افراد  تمامی 
نظر  پژوهشی  کار  برای  که  شود 

پژوهشگاه حتما اخذ شود.

تاکید معاون اول قوه قضاییه 
بر تدوین سند جامع سیاست 

جنایی کشور

خبر

کولیوند:  آموزش همگانی مهمترین 
اقدام هالل احمر در زمان عادی است

رئیس جمعیت هالل احمر گفت:  مهمترین اقدام این 
جمعیت در زمان عادی، آموزش همگانی است و آموزش 
آمادگی در مخاطرات و کمک های اولیه باید تا دورترین 

نقاط محروم کشور توسعه یابد.
به نقل  از جمعیت هالل احمر، پیرحسین کولیوند با 
تشکر از تهیه گزارش صفر آموزش همگانی در جمعیت 
هر  آغاز  در  گزارش ها  این  انتشار  افزود:  احمر  هالل 
فعالیت مدیریتی ضمن احترام به تالش های انجام شده؛ 
از انجام کارهای تکراری و بی ثمر جلوگیری خواهد کرد 

و چراغ راهی برای آینده است.
اطالعات  شفاف  گردش  افزایش  برای  کرد:  تاکید  وی 
قرار  مردم  عموم  اختیار  در  گزارش ها  این  است،  الزم 
گیرد و از آنها خواسته شود هرگونه انتقاد و پیشنهاد 
خود را به جمعیت هالل احمر ارائه کنند. چون آموزش 
مردم  همکاری  و  نظرات  اگر  و  مردم  یعنی  همگانی 

نباشد؛ تاثیر خود را از دست می دهد.
کولیوند ادامه داد: مهمترین اقدام جمعیت هالل احمر 
در زمان عادی، آموزش همگانی است و آموزش آمادگی 
در مخاطرات و کمک های اولیه باید تا دورترین نقاط 

محروم کشور توسعه یابد.
وی افزود: امیدواریم شعار »آموزش همگانی برای همه، 
همه جا و همه وقت« را با هدف هر خانواده ایرانی، یک 

آموزش دیده تحقق بخشیم.
گزارش صفر در ماه نخست ریاست کولیوند در جمعیت 
هالل احمر ارائه شده و قرار است گزارش یکم تا انتهای 
پایان هر  اقدام در  این  و  نیز منتشر شود  سال جاری 

فصل از سال صورت گیرد.
آموزش،  این گزارش ۳۳ صفحه ای که در معاونت  در 
پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر تهیه شده است؛ 
عملکرد گذشته و اهم اقدامات صورت گرفته در اداره 

کل آموزش های همگانی درج شده  است.
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اخبار

ضرورت تامین منابع مالی طرح 
احداث تاسیسات فاضالب شهر 

درجزین
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
از همه منابع  بهره گیری  لزوم  به  اشاره  با  سمنان 
ایجاد  طرح  مالی  منابع  تامین  ضرورت  بر  آبی 
تاسیسات فاضالب شهر درجزین از سوی آبفا استان 

تاکید کرد.
حمیدی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانی  کارگروه  جلسه  در  سمنان  استانداری 
کمیسیون ماده ۲۳ به منظور بررسی و صدور مجوز 
پروژه ایجاد تاسیسات فاضالب شهر درجزین، گفت: 
ضرورت دارد تا جذب اعتبار ملی از محل در نظر 
گرفته شده برای اجرای این چنین طرح هایی در 
آبفا  اصلی  اولویت  و  کار  دستور  در  کشور،  سطح 

استان قرار داشته باشد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استان  فاضالب  و  داد:آب  ادامه  سمنان  استانداری 
باید در خصوص طرح ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
درجزین اقدامات الزم را برای تعیین ساز و کار مالی 

و تامین  اعتبار در دستور کار قرار دهد.
و  آبی  کم  شرایط  در  و  امروز  داد:  ادامه  وی 
باز  دارد،  وجود  استان  و  کشور  در  که  خشکسالی 
تولید آب از پسآب شهرها کم کم جایگاه اصلی خود 

را در بحث مدیریت امور شهری پیدا کرده است.
منظور  به  نیرو  وزارت  کرد:  نشان  خاطر  حمیدی 
توجه جدی به بحث بازتولید آب از پسآب شهرها، 
نیاز است تا اعتبار مناسب و قابل توجهی را برای 
در  شده  هدفگذاری  شهرهای  در  ها  پروژه  شروع 

نظر بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: ضرورت اجرای این طرح 
اقدامات  با  انشاهلل  و  نیست  پوشیده  هیچکس  بر 
 مناسب و تامین اعتبار از محل ملی، روند اجرایی 

پروژه آغاز خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
سمنان با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
همواره نقش موثری در پیشبرد طرح های عمرانی 
داشته، گفت: در ادامه روند اجرایی احداث فاضالب 
شهر درجزین، می توان از ظرفیت بخش خصوصی 

و سرمایه گذاران برای تکمیل طرح بهره برد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اسالمی  شورای  با  نشست  در  همچنین  سمنان 
خوشبختانه  استان  اسالمی  شورای  گفت:  استان 
به چارچوب وظایف خود به صورت مطلوب آگاهی 
داشته و می توان گفت در مجموع سطح دانش و 

حوزه عملکردی شورای استان خوب است.
دستگاه  بدهی  بحث  اینکه  بیان  ابا  حمیدی،   
یک  به  تا  است  نیاز  ها  شهرداری  به  اجرایی  های 
ساماندهی رسیده و به صورت ویژه پیگیری و وصول 
در  نیرو  استخدام  و  استفاده  بحث  در  افزود:  شود 
شهرداری ها شاهد افزایش هزینه ها و انباشت نیرو 
هستیم که ضرورت دارد تا یک  نظارت و پیگیری 
راستای  در  استان  اسالمی  شورای  توسط  ویژه 
کاهش هزینه ها برای شهرداری ها صورت گیرد و 

به سمت کیفی شدن نیروها گام برداریم.
وی خاطر نشان کرد: اعتبار ارزش افزوده بر مبنای 
سایر  و  توسعه  های  شاخص  جمعیت،  مساحت، 
موارد، در بین شهرداری های استان توزیع می شود.

باعث  شهرها،  محدوده  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
افزایش سرانه ها خواهد بود که الزم است تا در این 
در حین  تمهیدات الزم  و  ها  بینی  پیش  خصوص 
داشته  قرار  نظر  َمد  شهرها  جامع  طرح  بازنگری 

باشد.
فرابخشی  نگاه  بر  تاکید  با  سمنان  استاندار  معاون 
و شهری اعضای شورای اسالمی استان تاکید کرد 
استانی  وظایف  از  استان،  اسالمی  شورای  گفت:  و 
و همچنین ظرفیت مطلوب استانی برخوردار است 
احصاء  و  واکاوی  راستای  در  مهم  این   از  باید  که 
منظور  به  آن  نمودن  برطرف  و  موجود  مشکالت 

کمک به دولت استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شورای 
کاهش  راستای  در  تا  کرده  تالش  استان  اسالمی 
افزایش  را  فرادستی  شوراهای  با  تعامل  مشکالت، 
بهبود  به  امور،  بر  ها  نظارت  افزایش  با  و  داده 
استان  روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای  عملکرد 
این حوزه  در  تفاهمات  و سوء  اختالفات  کاهش  و 
کمک نمایند.حمیدی با تاکید بر همدلی، انسجام و 
وفاق مابین شورای های اسالمی استان در راستای 
شناخت و رفع مشکالت موجود، بیان کرد: سفرهای 
با  تخصصی  به صورت  عمرانی  معاونت  شهرستانی 
و  ها  شهرداری  حوزه  در  مشکالت  رفع  رویکرد 
دهیاری ها و رسیدگی به مسائل و بررسی وضعیت 
مدیریت  تحت  عمرانی  های  پروژه  اجرایی  روند 
فرمانداری ها در سطح شهرستان، انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: پیگیری 
به  که  مناطقی  برای  آالت  ماشین  تجهیز  و  خرید 
تازگی به شهر ارتقاء پیدا کرده و دارای شهرداری 
شدند، در دستور کار قرار دارد و در این حوزه گام 

بر می داریم.

روزه  یک  سفر  به  اشاره  ضمن  کردستان  استاندار 
وزیر نیرو به استان،گفت: گام بلندی در راستای رفع 
مشکالت و دغدغه های مردم کردستان در حوزه آب 
برداشته شده و اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای تکمیل و اجرای پروژه های حوزه 

آب استان مصوب شد.
به  نیرو  وزیر  روزه  یک  سفر  کوشا  زارعی  اسماعیل 
توصیف  با دستاوردهای خوب  پرتراکم  را  کردستان 
کرد و گفت: در این سفر اعتباری بیش از هشت هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و اجرای پروژه های 

حوزه آب استان مصوب شد.
مهمترین  از  یکی  آب  اینکه مسئله  به  اشاره  با  وی 
از  زیادی  بخش  کرد:  بیان  است،  استان  موضوعات 
که  است  اعتباراتی  محل  از  شده  مصوب  اعتبارات 
وزارتخانه  دست  در  یا  دارد،  وجود  تخصیص  امکان 
بودجه  قانون  در  که  نفت  تهاتر  محل  از  یا  است 

پیش بینی شده، تامین می شود.
کردستان،  استان  به  نیرو  وزیر  سفر  در  افزود:  وی 
صنعت  و  کشاورزی  شرب،  آب  به  مربوط  مباحث 
دو  در  اعتبارات مصوب،  به  توجه  با  و  بازنگری شد 
نیرو در  وزارت  آینده تحول عظیمی در حوزه  سال 

کردستان ایجاد خواهد شد.
استاندار کردستان در تشریح دستاوردهای سفر دکتر 
علی اکبر محرابیان به استان، اظهارکرد: طی این سفر 
در ۳ بخش مصوبات خوبی داشتیم که در بخش اول 
اعتبار تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه  تامین 
های آب شرب، کشاورزی و صنعت، مسئله دوم اخذ 
مجوز در بحث تخصیص آب و مسئله سوم پروژه های 
اعتباری  ردیف  اینکه  علیرغم  که  بزرگ  و  و  کالن 

ندارند، مصوبات خوبی داشتیم.
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   ۳۵۰ تصویب  وی 
وزارتخانه برای انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه 
سنندج تا پایان خرداد ۱۴۰۱ را از مهمترین مصوبات 
با  جلسه جمع بندی سفر عنوان کرد و عنوان کرد: 
اجرایی کردن این پروژه بخش زیادی از مشکالت آب 

سنندج رفع می شود.

 زارعی کوشا خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به 
تاکید وزیر محترم نیرو، اعتبار مورد نیاز این پروژه 
تامین شده و در کوتاهترین زمان ممکن تخصیص 
پیدا خواهد کرد به همین دلیل انتظار می رود که این 
پروژه قبل از شروع فصل گرما به بهره برداری برسد.

زارعی کوشا ادامه داد: تصویب ۷۷ میلیارد تومان برای 
بانه و خط آب رسانی  تکمیل ایستگاه پمپاژ بویین 
عباس آباد تا تصفیه خانه و اجرای پمپاژ اضطراری از 
دیگر مصوبات سفر یک روزه وزیر نیرو به کردستان 
راستای  در  خوب  مصوبات  به  اشاره  ضمن  بود.وی 
کرد:  کردستان،اضافه  روستاهای  در  آبی  تنش  رفع 
همچنین در این جلسه ۳۵۶ میلیارد تومان برای رفع 
تنش آبی ۱۶۹ روستا در مرحله اول و ۱۵۰ روستای 

دیگر در مرحله دوم اختصاص پیدا کرده است.
تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۳۰۰ اختصاص  وی 
سقز  شهر  آبرسانی  توزیع  انتقال  شبکه  زیرساخت 
شامل خطوط بین مخازن و ایستگاه پمپاژ را از دیگر 
طرح های مصوب شده عنوان کرد و افزود: در همین 
راستا۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح آبرسانی در 
دیواندره در قالب اتمام تصفیه خانه آب شرب و ۷۲ 
روستا این شهرستان، اختصاص ۱۴۶ میلیارد تومان 
اجرای  به همراه  و تجهیز ۲۳ حلقه چاه  برای حفر 
خطوط استان برای شهرهای دارای تنش آبی استان 
و ۳۰ میلیارد تومان برای خرید و تجهیز ۶ دستگاه 
تکمیل  برای  مصوبات  دیگر  از  سیار  آبرسانی  تانکر 

پروژه های آبرسانی استان بود.

استاندار تشریح کرد؛

۸۳۰۰ میلیارد تومان دستاورد سفر وزیر نیرو به کردستان

اخبار

رئیس کمیته امداد انزلی:

۱۱۹ طرح اشتغال در بندرانزلی 
ایجاد شد

امسال  ابتدای  از  گفت:  بندرانزلی  امداد  کمیته  رئیس 
۱۱۹ طرح اشتغال ایجاد و بالغ بر ۵۷ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون ریال وام اشتغال پرداخت شده است.
واحد موحدی فر  اظهار کرد: هدف اصلی کمیته امداد 
که  است  توانمندی  از  مرحله ای  به  خانواده ها  رساندن 
این بخش با کمک واحد اشتغال کمیته امداد و پرداخت 
وام های اشتغال صورت می گیرد تا با راه اندازی کسب و 
بتوانند  پوشش  تحت  جامعه  بزرگ  و  کوچک  کارهای 

روزی حالل کسب کنند.
کمیته  اشتغال  واحد  ماهه   ۹ عملکرد  به  اشاره  با  وی 
امداد شهرستان بندر انزلی گفت: در بخش اشتغال در 
طول ۹ ماه ۱۱۹ طرح اشتغال ایجاد شده و برای امسال 
اشتغال  وام  ریال  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۵۷ بر  بالغ 

پرداخت شده است.
ایجاد  شغلی  فرصت های  بخش  در  افزود:  موحدی فر 
شده از طریق اجرای طرح برای ۱۲۲ نفر و در بخش 
فرصت های شغلی ایجاد شده از طریق کاریابی برای ۲۶ 
ایجاد کردیم. همچنین در طول سه سال  اشتغال  نفر 
گذشته ۲۳۰ خانوار خودکفا شده و از مجموعه کمیته 

امداد شهرستان خارج شدند.
درخصوص  بندرانزلی  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس 
عملکرد ۹ ماهه صندوق امداد والیت، افزود: درمجموع 
در  ریال  میلیارد  از ۱۷  بیش  مجموع  در  نفر  به ۲۲۵ 
قالب تسهیالت حمایتی، اشتغال و خودکفایی، مسکن 
و ساختمان، تامین شهریه دانشجویان، آموزش و درمان 

پرداخت صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه توفیقات کمیته امداد شهرستان 
انزلی با هم افزایی همه نیکوکاران و مسئولین شهرستان 
است، تصریح کرد: از ابتدای امسال در واحد حمایت و 
بر  بالغ  وام های موردی  پرداخت  مددکاری ۲۴۸ مورد 

۸۶۶ میلیارد ریال انجام شده است.
واحد  ماهه  عملکرد ۹  در بخش  داد:  ادامه  موحدی فر 
و ۷۶۴ صندوق  هزار   ۱۲ از  نیز  مردمی  مشارکت های 
بزرگ، متوسط و کوچک که در سطح شهرستان نصب 
و یا توزیع شده، بیش از هشت میلیارد و ۱۱۶ میلیون 
ریال درآمد حاصل از صدقات و بالغ بر ۲۱ میلیارد و 
۸۱۵ میلیون ریال درآمد حاصل از زکات و ۱۶ میلیارد 
و  ایتام  و  اکرام  از  درآمد حاصل  ریال  میلیون  و ۳۶۳ 
از  حاصل  درآمد  ریال  میلیارد   ۳۰ حدود  همچنین 

کمک های مبتنی بر نیاز داشتیم.

مجموع ظرفیت نیروگاه های 
خورشیدی مشترکان برق تبریز به 

۶۱۰ کیلووات رسید
با  گفت:  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
اتصال یک واحد نیروگاه خورشیدی به شبکه ، مجموع 
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی مشترکان برق تبریز به 

۶۱۰ کیلووات رسید.
انرژی  اظهار کرد:  این خبر  اعالم  عادل کاظمی ضمن 
مغازه  باب  یک  بام  پشت  در  که  نیروگاه  این  تولیدی 
احداث شده است، در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ 
ساله از هفته ی جاری به شبکه ی برق سراسری تزریق 

می شود.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به   
تبریز، وی با بیان به اینکه احداث و اتصال این نیروگاه 
درآمد  منبع  یک  عنوان  به  سراسری  برق  شبکه ی  به 
مطمئن برای مالک آن است، اضافه کرد: کلیه ی مراحل 
عملکرد  بر  نظارت  قرارداد،  مبادله ی  امکان سنجی، 
توزیع  شرکت  توسط  پروژه  اجرای  صحت  و  پیمانکار 

نیروی برق تبریز انجام شده است.

شهردار اردبیل تأکید کرد؛

طرح تفصیلی  شهر اردبیل دربرگیرنده 
طرح جامع ترافیک باشد 

آخرین  جمع بندی  و  بررسی  به منظور  که  جلسه ای  در 
وضعیت و اطالعات مربوط به طرح جدید تفصیلی شهر 
شورای  اعضای  با حضور  شهر،  شورای  محل  در  اردبیل 
از مهندسین عضو  شهر، شهردار، مشاور طرح و جمعی 
سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد، طرح تفصیلی 

شهر اردبیل از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اردبیل، در این جلسه و پس از بررسی های الزم، شهردار 
ضمن  تفصیلی  طرح  تا  خواست  طرح  مشاور  از  اردبیل 
با برنامه های اقتصادی شهر در آینده،  هم خوانی داشتن 

دربرگیرنده طرح جامع ترافیک اردبیل نیز باشد.
اردبیل  شهر  تفصیلی  طرح  کرد:  تأکید  صفری  محمود 
رفع  ضمن  تا  شود  اصالح  و  بازنگری  نحوی  به  بایستی 
گره گشای  آینده  در  واقعی  معنای  به  موجود،  مشکالت 
مشکالت مردم در ارتباط با مسایل مختلف شهری باشد.

شهردار اردبیل تأثیر نپذیرفتن از ضابطه های دستوری و 
قفل نشدن بحث اقتصاد شهر در چارچوب طرح تفصیلی 
را از دیگر ضروریات این طرح عنوان کرد و گفت: مصمم 
هستیم و طبق برنامه ریزی انجام گرفته طرح تفصیلی شهر 
اردبیل را با بهره مندی از نظرات نخبگان و صاحبنظران 
جلسه،  ادامه  برسانیم.در  اتمام  به   ۱۴۰۰ سال  پایان  تا 
مشاور طرح تفصیلی شهر اردبیل نیز با اذعان به اینکه در 
طول ۳ ماه از زمان تصدی مسؤولیت شهرداری اردبیل 
و  بررسی  برای  تخصصی  جلسات  آقای صفری  از سوی 
است،  شده  برگزار  شهر  تفصیلی  طرح  تکلیف  تعیین 
گفت: در اهمیت طرح تفصیلی شهر همین قدر کافیست 
ابزار ساماندهی نظام مند  که بدانیم، این طرح مهمترین 
کالبدی شهر محسوب می شود که در مواجه با نارسایی 

های کالبدی - فضایی شهر به کار گرفته می شود.
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استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بنیاد  مشترک  جامع  برنامه  اجرای  از  بوشهر 
روستاها  در  تحول  برای  دهیاری ها  و  مسکن 

خبر داد.
بوشهر  فرماندار  با  نشست  در  مقدم  علیرضا   
واحد   ۵۰۰ و  هزار  دو  ساالنه  داشت:  اظهار 
سوی  از  بوشهر  استان  در  روستایی  مسکن 
مردم  به  و  شد  خواهد  ساخته  مسکن  بنیاد 

تحویل می دهیم.
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بوشهر اضافه کرد: از فرمانداران استان قدردانی 
تأمین  شورای  منظم  صورت  به  که  می کنم 
بانک ها  با حضور مدیران  را  مسکن شهرستان 

تا در  باعث خواهد شد  این  برگزار می کنند و 
بوشهر  استان  در  مسکن  تولید  جهش  طرح 

موفق عمل کنیم.
مسکونی  واحدهای  ساخت  به  اشاره  با  وی 
به  بالعوض  و  بانکی  تسهیالت  پرداخت  و 
معلول،  عضو  دو  دارای  خانواده های  و  ایتام 
آگاه سازی  برای  بخشداران  همکاری  خواستار 
مقاوم سازی  برای  مردم  به  اطالع رسانی  و 
تسهیالت  از  استفاده  و  مسکونی  واحدهای 
بنیاد مسکن در این خصوص شد. مقدم بیان 
کرد: در برنامه جامع مشترک با دهیاران برای 
تحول در سطح روستاها اقدام خواهیم کرد و 
پروژه های مهمی را اجرا می کنیم، که در این 

راستا اعتباراتی از محل اعتبارات تملک دارایی 
اختصاص خواهیم داد و دهیاران نیز از منابع 
و اعتباراتی که در اختیار دارند در این زمینه 

همکاری کنند.
توزیع نامتوازن قیر رایگان وی با اشاره به اجرای 
پروژه های آسفالت و اختصاص سهمیه قیر به 
مناطق روستایی، گفت: سهمیه قیر رایگان در 
است  نشده  توزیع  متوازن  صورت  به  روستاها 
که دلیل آن نیز عدم مشارکت دهیاران بخاطر 

نداشتن توان مالی در این زمینه است.
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بازنگری  در  اصلی  هدف  کرد:  تصریح  بوشهر 

طرح هادی، الحاق زمین هایی به روستا است.

سطح  در  روستا   ۱۶۶ تعداد  کرد:  اضافه  وی 
هستند.  هادی  طرح  بازنگری  نیازمند  استان 
روستا  هر  ازای  به  هادی  طرح  بازنگری  برای 
بودجه  تومان  میلیون   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ نیازمند 
هستیم که در این زمینه همکاری الزم صورت 

نمی گیرد.
مقدم افزود: از محل اعتبارات ملی پنج میلیارد 
ریال، از محل اعتبارات قیر رایگان ۲۰ میلیارد 
ریال، از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران 
دارایی  تملک  محل  از  و  ریال  میلیارد   ۴۳
پروژه  اجرای  جهت  بودجه  ریال  میلیارد   ۹۲
 ۱۴۰۰ سال  در  بوشهر  شهرستان  سطح  در 

اختصاص داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر خبر داد؛

اجرای برنامه جامع مشترک بنیاد مسکن و دهیاری ها برای تحول در روستاها 

اختصاص  از  کرمانشاه  شهرداری  سرپرست 
۷۵۰ میلیارد ریال برای راه اندازی فاز نخست 
پروژه قطار شهری کرمانشاه در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ استان خبر داد و گفت: این میزان 
اعتبار باالترین مبلغ در سال های اخیر در بین 
پروژه های مشابه کالنشهرهاست و امیدواریم 

تصویب شود.
 »امیر رحیمی«  با اشاره به اختصاص باالترین 
کالنشهرهای  بین  در  شهری  قطار  بودجه 
فاز  اعتبار،  جذب  صورت  در  افزود:  کشور 
نخست قطار شهری کرمانشاه در ۲ سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
ساالنه  بودجه  در  دولت  داشت:  اظهار  وی 

قطار شهری  برای  ای  جداگانه  ردیف  معموالً 
در کشور مد نظر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه این بودجه براساس نیازها و 
توانایی ها تنظیم می شود، افزود: بعد از تصویب 
این بودجه، ما بدنبال تخصیص آن می رویم که 
الحمداهلل طی یکی دو سال گذشته، بیشترین 

تخصیص را داشته ایم.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهرداری  سرپرست 
امسال و در نخستین سال از ارائه بودجه دولت 
مدیریت  سازمان  با  را  رایزنی هایی  جدید، 
توانستیم  و  داشتیم  استان  بودجه  و  برنامه 
این سازمان را متقاعد کنیم که اکنون بهترین 
فاز نخست پروژه قطار  اندازی  راه  برای  زمان 

شهری کرمانشاه است.
وی ادامه داد: عالوه بر این مبلغ، فروش اوراق 
های  برنامه   ۵۶ ماده  از  تسهیالت  دریافت  و 
پروژه  نخست  فاز  اندازی  راه  برای  ما  دیگر 

است.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  شهرداری  سرپرست 
مبلغ پیش بینی شده در بودجه استان باالتر 
از دیگر استان هاست، گفت: تمام ۹ کالن شهر 
کشور، دارای قطار شهری بوده که البته شهر 

تهران بصورت مترو است.
با   ۹۳ سال  در  کرمانشاه  شهری  قطار  پروژه 
شهری  قطار  به  منوریل  از  سیستم،  تغییر 
 ۶ گردید  مقرر  زمان  همان  و  شد  تبدیل 

کیلومتر از مجموع ۱۳ کیلومتر طول مسیر به 
صورت زیرزمینی اجرا شود.

مرحله اول این پروژه از میدان معلم واقع در 
کیلومتر   ۸.۶ طول  به  و  آغاز  مسکن  راه  سه 
ادامه پیدا می کند و مرحله  آزادی  تا میدان 
دوم نیز به طول حدود ۴.۴ کیلومتر از میدان 
آزادی آغاز و تا میدان فردوسی ادامه خواهد 

داشت.
هفت  مسیر،  طول  کیلومتر   ۱۳ مجموع  از 
کیلومتر ابتدایی آن به صورت روگذر )میدان 
معلم تا باالتر از سه راه ۲۲ بهمن( و ۶ کیلومتر 
باقی مانده نیز )از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان 

فردوسی( به صورت زیرگذر خواهد بود.
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گفت:  بوشهر  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
مصرف ساالنه گاز در این استان ۱۷میلیارد و 
۸۰۰ میلیون مترمکعب است که ۹۹ درصد آن 

در بخش صنایع مصرف می شود.
زمان  در  اساس  براین  افزود:  رحمانی  مسلم 
حاضر ۷۳ درصد مصرف گاز استان بوشهر در 
بحث پتروشیمی ها، سه درصد صنایع، ۲۳درصد 
نیروگاه و کمتر از یک درصد در بخش خانگی، 

عمومی و تجاری است.
استان  گاز  درصد   ۹۹ مصرف  کرد:  بیان  وی 
است  مثبت  نکته ای  صنایع  بخش  در  بوشهر 
و نشان می دهد این استان یکی از استان های 
کشور  در  افزوده  ارزش  برای  گاز  از  که  است 

استفاده می کند.
از  بعد  بوشهر  استان  کرد:  اضافه  رحمانی 
و  رضوی  خراسان  اصفهان،  تهران،  استان های 
خوزستان با مصرف روزانه بیش از ۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز به عنوان پنجمین مصرف کننده 

گاز در کشور شناخته می شود.
براساس  محدودیت ها  برخی  به  اشاره  با  وی 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد مصرف 
گاز گفت: این محدودیت در استان بوشهر در 
در زمینه نیروگاه ها و پتروشیمی ها اعمال شد 
 ۷۵ و  نیروگاه ها  مترمکعب  میلیون   ۴۲ که 
میلیون مترمکعب پتروشیمی ها محدود شدند.

ماه  آبان  در  وجود  این  با  کرد:  اضافه  رحمانی 
تنها استانی که سه کارخانه سیمان آن از نعمت 
گاز برخوردار و فعال و نه تنها هیچ محدودیتی 
نیز  بلکه ۹ میلیون مترمکعب  آنها نشد  شامل 

بیش از سال قبل استفاده کردند. 
به  که  گازی  میزان  ماه  آذر  در  داد:  ادامه  وی 
نیروگاه ها تحویل داده شد بیشتر از آبان م اما 
محدودیت پتروشیمی ها به میزان ۱۹۴میلیون 
که   است  حالی  در  این  شد  اعمال  مترمکعب 
میزان مصرف گاز در شرکت های سیمان در این 

ماه ۱۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
زمینه  در  بوشهر  استان  اظهارکرد:  رحمانی 
مصرف خانگی گاز مشکلی ندارد اما در صورتی 
که اعمال محدودیت برای برخی صنایع تعیین 

شود نیاز به همراهی وجود دارد.
گفت:  بوشهر  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گاز  از شبگه  استان ۳۹ شهر  این  از ۴۰ شهر 
برخوردار هستند براین اساس ضریب نفوذ گاز 

شهری استان ۹۹ درصد است.
وی ادامه داد: تنها شهر فاقد گاز استان بوشهر 
جزیره خارگ است که به دلیل نبود گاز شیرین 
نداشته  وجود  شهر  این  به  گازرسانی  امکان 

است.
جزیره  در  موجود  گاز  کرد:  اضافه  رحمانی 
خارگ مربوط به چاه های فروزان و ابوذر و این 

گاز سمی است و برای گازرسانی به شهر نیاز به 
نصب تاسیساتی وجود دارد.

یادآور شد: در زمان حاضر ۴۳۵ روستای  وی 
و  برخوردار  کشی  لوله  گاز  از  بوشهر  استان 

ضریب نفوذ گاز در روستاها ۹۸ درصد است.
هیات  مصوبه  براساس  کرد:  اضافه  رحمانی 
دولت ۲۳ روستای استان بوشهر باید گازرسانی 
تا  امیدواریم  اجرایی  برنامه  براساس  که  شوند 
پایان  به  روستاها  این  به  گازرسانی  فجر  دهه 

برسد.
 ۱۲ براین  افزون  همچنین  داد:  ادامه  وی 
روستایی که در مجاورت خطوط گازرسانی قرار 

دارند نیز همزمان گازرسانی می شوند.
روستاها  این  به  گازرسانی  با  گفت:  رحمانی 
ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان به بیش 
از ۹۹ درصد می رسد و استان بوشهر به عنوان 
یکی از استان های برخوردار در بحث گازرسانی 

تبدیل می شود.

میرعامل شرکت گاز استان بوشهر :

۹۹ درصد گاز بوشهر در بخش صنایع مصرف می شود
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حمایت مالی ادامه دارد؛

کیکاوس سعیدی: پرداختی کمیته المپیک به 

فدراسیون ها ۱۲۰ درصد بود

تخصیص  به  اشاره  با  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
کامل بودجه مصوب فدراسیون ها و دیگر حمایت های 
مالی صورت گرفته از آنها گفت که به طور میانگین 
کمیته  از  دریافتی  درصد   ۱۲۰ امسال  فدراسیون ها 

داشتند.
ملی  کمیته  اینکه  یادآوری  با  سعیدی،  کیکاوس 
در سال  فدراسیون  برای ۴۶  بودجه مصوب  المپیک 
جاری را طی دو مرحله به حساب آنها واریز کرد، گفت: 
فدراسیون  هر  برای  شده  تصویب  اعتبار  درصد   ۹۰
درصد  شد. ۱۰  واریز  آنها  حساب  به  ماه  اردیبهشت 
باقی مانده هم روز یکشنبه همین هفته تخصیص پیدا 
کرد. بدین ترتیب میزان پرداختی کمیته ملی المپیک 

به فدراسیون ها در سال جاری صد درصد شد.
وی تصریح کرد: مجموع اعتباری که طی سال جاری 
در قالب بودجه مصوب در اختیار فدراسیون ها قرار 
گرفت رقمی معادل ۵۰ میلیارد تومان بود. عالوه بر 
این، کمیته ملی المپیک ۱۵ - ۱۰ میلیارد تومان هم 
خارج از سهمیه مصوب و به منظور کمک به پیشبرد 
برنامه ها و اهداف به فدراسیون ها کمک مالی داشت.

این  با  که  کرد  تاکید  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
اوصاف به طور میانگین پرداختی کمیته ملی المپیک 
به فدراسیون ها تا به امروز ۱۲۰ درصد بوده است، در 
این میان برخی فدراسیون ها مانند کشتی به واسطه 
جایگاه و تعدد رویدادها و اعزام ها، سهم بیشتری از 
اعتبارات تخصیصی کمیته ملی المپیک داشته اند اما 
در کل بودجه پرداختی به هر فدراسیون بیشتر از صد 

درصد بودجه مصوب بوده است.
کمیته  مالی  های  ادامه حمایت  به  اشاره  با  سعیدی 
ملی المپیک از فدراسیون ها خاطرنشان کرد: تا پایان 
سال در حد توان و بر اساس بودجه دریافتی از دولت، 
حمایت از فدراسیون ها را ادامه خواهیم داد اما آنچه 
اینکه کمیته امسال هم به تعهد خود در  مهم است 

قبال فدراسیون ها عمل کرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی:

قایق ها کاالی لوکس نیستند

خبر

عزیزی خادم: تیم ملی فوتبال بانوان 

همانند مردان تاریخ ساز بوده است

6

الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال  شهاب 
بانوان   فوتبال  ملی  تیم  تمرین  نمادین  مراسم  در 
در  جلسه ای  کردم،  صحبت  ورزش   وزیر  با  گفت: 
وزارت خارجه داشت و گفت در آستانه سفر خواهد 

آمد.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به موفقیت های تیم 
ملی بانوان، تصریح کرد: هم راستا با تیم مردان، بانوان 
جمعی.  کار  بر  مبتنی  هم  آن  بود  شکن  تاریخ  هم 
فدراسیون فوتبال  با نگاه توسعه ای، تیم ملی زنان را 
که در رنکینگ جای نداشت و مسیر پرتالطمی داشت 
که خداوند عالم کمک کرد. گذشته پرتالطم و نگاه 
قهقهرایی بود  که باید کار های منظمی می کردیم. ما 
سعی کردیم تبعیض را به سطح نازلی کاهش دهیم.

تیم  به  همه  داد:  ادامه  فوتبال،  فدراسیون  رئیس 
بزرگساالن افتخار می کنند. انتخاب تیم ملی فوتبال 
الطاف  جز  سال ۲۰۲۱  در  دنیا  اول  تیم  عنوان   به 
حق بود و دست یدالهی به ما کمک کرد. هیچ کس 
نمی تواند فراموش کند تیم ملی فوتبال  ۷ ماه پیش 
قاره  امروز  بود و حاال کجا هستیم.  در چه شرایطی 
جزو  که  می کند  افتخار  فوتبال   ملی  تیم  به  آسیا 

تیم های بدون شکست در کنار آرژانتین قرار دارد.
او گفت: شکرگزار خداوند هستیم و جا دارد از کادر 
تیم ملی و بازیکنان تشکر کنم. ارزانترین صعود تاریخ 
در حال رخ دادن است و در رنکینگ هم اتفاقی افتاد 
که لطف الهی بود. فراموش نکنیم چه اتفاقی رخ داده 

است.
عزیزی  داشت،  عجله  رفتن  برای  خزعلی  درحالی 
آن  از  کم تر  قطعا  جلسه  این  اهمیت  گفت:  خادم 

جلسه نیست و این اهمیت به ورزش زنان است.
عزیزی خادم افزود: آینده فوتبال فقط مردان نیست 
پایه  تیم های  و  امید  زنان،  رده  فوتبال  آینده  بلکه 
یک  نمی توانیم  اسالمی  آموزه های  اساس  بر  است. 
بخش را نبینیم. این ها انگیزه بانوان را مضاعف خواهد 

کرد. آرزوی بهترین ها را دارم.

علیرضا دبیر در جلسه مدیران فدراسیون کشتی 
توضیحاتی را درباره عملکرد فدراسیون بیان کرد.

حضور  با  کشتی،   فدراسیون  مدیران  جلسه ی   
علیرضا دبیر رئیس و مدیران فدراسیون کشتی در 

محل این فدراسیون برگزار شد.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ابتدا در این 
مسئول  اکبرنژاد  عباس  غالم  زحمات  از  جلسه 
اکبرنژاد  گفت:  و  کرد  تقدیر  فدراسیون  حراست 
فردی  و  برادرانه در خدمت کشتی هستند  واقعاً 
او در رفع  اخالق مدار و دلسوز است و مدیریت 
است  دستگیرانه  و  منشانه  کدخدا  امور  رجوع  و 
راحتی  احساس  ایشان  با  نیز  گیران  کشتی  و 

می کنند.
او در ادامه با توجه به اهمیت بحث مربیان کشتی، 
انستیتو  سرپرست  نوربخش  ناصر  به  خطاب 
کشتی گفت: اگر خروجی کار انستیتو که همان 
آموزش صحیح و برگزاری کالس های مربیگری در 
استان ها است به خوبی انجام شود، کشتی ما رو به 

جلو حرکت خواهد کرد.
واحد های  و  کمیته ها  تمامی  کرد:  تأکید  دبیر 
انستیتو  یاری  به  که  هستند  موظف  فدراسیون 
وقتی  کشور  کشتی  کار  چراکه  بیایند،  کشتی 
درست می چرخد که انستیتو کشتی ما به معنای 

واقعی کلمه کار خود را درست انجام دهد.
کار باید برای رضای خدا باشد

در  اینکه  بیان  با  کشتی  فدراسیون  رئیس 
فدراسیون فرد محور نباشید تصریح کرد: کار باید 
جمعی انجام شود تا پیش برود و مطمئن باشید با 
نبود یک یا چند فرد، کار کشتی نمی خوابد و قطعاً 
نیرو های قوی در کشتی هستند که کار را پیش 
خدا  رضای  برای  باید  کار  که  دارم  اعتقاد  ببرند. 

باشد و تمام هدفم کسب رضای خدا است.
دبیر با تأکید بر اینکه تمامی واحد ها و کمیته های 
فدراسیون موظف هستند تا اطالعات کامل خود 
را در اختیار محمدابراهیم امامی قرار دهند اظهار 
داشت: آقای امامی سخنگوی فدراسیون هستند و 
باید در لحظه در جریان تمامی مسائل فدراسیون 
باشند و او مسئولیت پاسخگویی رسانه ها را دارند.

او با تقدیر از عملکرد علی اکبر جیرسرایی رئیس 
کمیته پیشکسوتان، گفت: بعد از چند سال تیم 
هیچ  بدون  پیشکسوتان  مسابقات  به  ما  اعزامی 
از  نشان  این  و  داد  پایان  خود  کار  به  حاشیه ای 

عملکرد خوب کمیته پیشکسوتان دارد.
پور  به مصالیی  فدراسیون کشتی خطاب  رئیس 
رئیس کمیسیون داوران بیان داشت: برای داوران 

باید فیلتر های سخت تری گذاشته شود و داوران 
ما ارتقاء پیدا کنند، ضمن اینکه داوری کشور نیاز 
به یک بازنگری دارد و تعداد داوران باید متناسب 

با نیاز فدراسیون و کشتی کشور باشد.
را  فدراسیون  مالی  واحد  عملکرد  همچنین  دبیر 
خوب توصیف کرد و گفت: خدا را شکر ما در بخش 

مالی کارهایمان به خوبی پیش می رود.
اردو های تیم ملی باید به بهترین نحو ممکن برگزار 

شود
او خطاب به ملک محمدی رئیس کمیته پزشکی 
فدراسیون گفت: اردو های ما آغاز شده اند، اما برای 
من چند چیز بسیار مهم است و از آن نمی گذرم 
صورت  به  را  مسائل  این  شما  که  دارم  انتظار  و 
بهداشتی  مسائل  رعایت  کنید.  پیگیری  کامل 
انتخاب  گیران،  کشتی  از  الزم  مراقبت های  و 
کارکشته  ای،  حرفه  ماساژور های  و  فیزیوتراپ 
اهم  از  اردو  در  حاضر  پزشک  و  حاشیه  بدون  و 
اینکه ما تمام تالش خود را  مسائل است، ضمن 
برای در اختیار قراردادن امکانات الزم انجام داده 
ایم و دستگاه های فیزیوتراپی جدید نیز خریداری 

شده است.
رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر نظم و انضباط 
نحو  بهترین  به  باید  ما  اردو های  گفت:  اردویی 
ممکن برگزار شود و تحقق این امر بدون رعایت 

نظم و انضباط فردی و تیمی میسر نخواهد شد.

کشتی  فدراسیون  دبیر  مهربان  ابراهیم  از  با  او 
مطلوبی  صورت  به  اداری  کار های  کرد:  تصریح 
ها  کمیته  و  واحد ها  همه ی  از  و  می رود  پیش 
می خواهم که با مهربان هماهنگ باشند، چون او 

در تمامی مسائل با من هماهنگ است.
بانوان  توسط  آمده  بدست  نتیجه  تبریک  با  دبیر 
بخش  گفت:  قزاقستان  تورنمنت  در  کار  آلیش 
رئیس  نایب  درخشانی  خانم  و  فدراسیون  بانوان 
امیدوارم  اند و  بانوان، عملکرد خوبی داشته  امور 

که این روند پیشرفت ادامه دار باشد.
با اشاره به حضور فاطمه زرین ماه در کمیته  او 
با  گفت:  کشتی  فدراسیون  انضباطی  و  حقوقی 
برای  و  می شود  پیگیری  بهتر  کار ها  وی  حضور 
فدراسیون های  از  که  پرونده هایی  فصل  و  حل 
ما  می شود،  گذاشته  بیشتری  وقت  مانده  قبل 
هنوز درگیر مسائل حقوقی فدراسیون های پیشین 
هستیم و امیدوارم که با پیگیری های این کمیته، 
به زودی شاهد این باشیم که فدراسیون در بخش 

حقوقی دیگر پرونده ی بازی نداشته باشد.
خاطرنشان  پایان  در  کشتی  فدراسیون  رئیس 
کرد: تا روزی که برای خدا کار کنیم، به کشتی 
کمک می شود و قطعاً به بی پولی نخواهیم خورد 
همانطور که در دو سال و نیم گذشته اینگونه بوده 
متعال  پروردگار  عنایت  و  فضل  از  این ها  همه  و 

بوده است.

رضایت دبیر از عملکرد بخش های مختلف فدراسیون کشتی؛

رئیس فدراسیون کشتی: داوری کشور نیاز به 
یک بازنگری دارد

قایق های  ورود  از  بعد  قایقرانی  فدراسیون  رئیس 
روئینگ به ایران بعد از ۲۱ ماه، از تاخیر ایجاد شده در 

ترخیص قایق ها انتقاد کرد.
فدراسیون  ورزشکاران  حضور  با  و  چهارشنبه  روز 
قایقرانی و مسئوالن این فدراسیون، از ۳۴ فروند قایق 
رونمایی  آزادی  ورزشگاه  در  روئینگ  شده  خریداری 

شد.
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان 
در حاشیه ورود این قایق ها به مجموعه فدراسیون در 
قایق هایی که فدراسیون وقت  جمع خبرنگاران گفت: 
سال  چهار  از  پس  بود،  کرده  خریداری   ۹۶ سال  در 
کسب  برای  بود  قرار  که  ورزشکارانی  شد.  ایران  وارد 
سهمیه المپیک و آمادگی برای حضور در مسابقات از 
این قایق ها استفاده کنند، آنها را دیدند. اسفند ۹۷ که 
رئیس فدراسیون شدم، متوجه بدهی ارزی زیادی شدم 
ورزش،  وزارت  حمایت  با  بدهی  این  خوشبختانه  که 
کمیته ملی المپیک و دوستان خّیر پرداخت شد. سال 
۹۷ این قایق ها به سمت ایران بارگیری شد و در عرض 
یک ماه از چین به ایران رسید اما از سال ۹۸ تا امروز 
اسیر  کشورمان  گمرک   در  قایق ها  این  ماه   ۲۱ یعنی 
به گمرک،  بدهی  میلیون ها  آن  دنبال  به  بودند.  شده  
کانتینری و شرکتی که مسئولیت حمل و نگهداری این 

شرکت ها را بر عهده داشت، پرداخت گردید.
وی ادامه داد: این پول از بیت المال و دست های پینه 
برای  آنها  شده،  پرداخت  ما  پسران  و  دختران  بسته 
ایران کیلومترها پارو می زنند  اهتزاز پرچم  قهرمانی و 
و فکر نمی کنم هیچ ارگانی به جز ورزش بتواند چنین 
موفقیتی را در خارج از مرزهای کشورمان برای ایران 

ثبت کند.
ترخیص  روند  در خصوص  قایقرانی  فدراسیون  رئیس 
طول  به  زیاد  قایق ها  ترخیص  روند  گفت:  قایق ها 
انجامید به طوری که متوجه شدیم بدهی های زیادی 
دو  است.  مانده  باقی  ما  برای  گمرک  در   ۸۶ سال  از 
نهایت  در  انجام شد.  اینجانب  اموال  توقیف  پیش  ماه 
قایق ها  این  حضور  جشن  پیش  ماه  یک  بود  قرار  ما 
این  نیفتاد. من می گویم خدا  اتفاق  این  اما  را بگیریم 
قایق ها را آزاد کرد. ما هر لحظه منتظر بودیم مشکل 
جدیدی برای ترخیص این قایق ها پیش بیاید به حدی 
این  تا  بخواهیم  گمرک  از  باید  آخر  در  می گفتم  که 

حضور  مسابقه ای  هیچ  در  ما  و  بزند  آتش  را  قایق ها 
نداشته باشیم.

سهرابیان در پاسخ به این سؤال که آیا انتظار گمرک 
درواقع  خیر.  گفت:  است؟  بوده  نابجا  پروسه  این  در 
ما  مسیر  در  دست وپاگیری  بروکراسی های  و  قوانین 
تغییراتی  با  که  است  نیاز  قوانین  این  داشت.  وجود 
نیستند  لوکس  اموال ورزشی  قایق ها  این  روبرو شود. 
عبارت  گیرد.  تعلق  آنها  به  نباید  »لوکس«  عبارت  و 
در  که  است  میلیاردی  ماشین های  برای  لوکس 
خیابان ها مسابقه می دهند و نمی دانم چطور از گمرک 
قرار  که  قایق هایی  نه  می آیند؛  تهران  خیابان های  به 

است با آنها مسابقه بدهیم.

وی بیان کرد: ما قرار است پس از چهار سال به همراه 
بگیریم  جشن  قایق ها  این  حضور  برای  ورزشکاران 
هانگژو  آسیایی  بازی های  در  شرکت  برای  را  خود  و 
آماده کنیم. مطمئناً اگر این قایق ها زودتر به دست ما 
می رسید، شاید ما نماینده بیشتری در المپیک توکیو 
بودیم.  هم  مدال آور  و  رسیده   A فینال  به  داشتیم، 
مطمئن باشید قایقرانی در بازی های آسیایی به شکل 
دیگری در سبد مدال آوری ایران حاضر خواهد شد و در 

المپیک پاریس نقش آفرینی خواهد کرد.
قایق ها  این  اینکه  بیان  با  قایقرانی  فدراسیون  رئیس 
از  سال  چهار  گفت:  است،  گذشته  سال  چهار  برای 
وارد  مدل های جدیدی  و  می گذرد  قایق ها  این  خرید 

بازار روز دنیا شده ولی باز هم ما از دنیا عقب هستیم. 
اگر این قایق ها چهار سال پیش رسیده بود، بهتر بود 
ولی باز هم خدا را شاکریم که در این زمان به دست 

ما رسیده است.
سهرابیان تصریح کرد: قوانین باید به روز شود. از سال 
۸۹ تا ۹۵ حدود شش میلیارد تومان برای ما مالیات 
در نظر گرفتند و این باعث شد اموال من که از سال 
۹۷ وارد فدراسیون شدم، توقیف شود. این قوانین باید 
در آینده تغییر کند. چرا وقتی دیگران مالیات ندادند 
باید اموال من توقیف و حساب من مسدود شود؟ چرا 
کسانی که در زمان خودشان کارشان را انجام ندادند، 

نباید در این مسئله دخیل باشند؟

کمیته  و  تهران  دانشگاه  روسای 
کردند  توافق  المپیک  ملی 
و  ورزشی  حکمرانی  رشته های 
توریسم ورزشی با حمایت کمیته 
تهران  دانشگاه  در  المپیک  ملی 

راه اندازی شود.
از  بازدید  در  مقیمی  سیدمحمد 
آکادمی ملی المپیک و موزه ملی 
ورزش و دیدار با رییس و اعضای 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، 
بودن  میان رشته ای  به  اشاره  با 
انتظار  گفت:  ورزشی،  علوم 
ورزشی،  روان شناسی  می رود 
سایر  و  ورزشی  جامعه شناسی 
قالب  یک  در  مرتبط  رشته های 
هم افزا  ورزشی  علوم  در  مشترک 
شوند. وی، داشتن مهارت و دانش 
برخورداری  کنار  در  را  مدیریتی 
از تخصص در یک رشته و حرفه 

مدیریت ها  در  موفقیت  لوازم  از 
دانست و گفت: با تاسیس دانشکده 
به  تهران،  دانشگاه  در  حکمرانی 
دنبال این هستیم که مهارت های 
تلفیق  مدیریتی  مهارت  با  را  فنی 

کنیم.
تاکید  با  تهران  دانشگاه  رییس 
و  ورزش  که  فرهنگی  تاثیرات  بر 
ورزشکاران بر جامعه دارند، گفت: 
ورزش یکی از بهترین بسترها برای 
اجتماعی  و  فرهنگی  اثرگذاری 
است و رفتار ورزشکاران در جامعه 

به ویژه جوانان تأثیرگذار است.
ورزش  همچنین  افزود:  مقیمی   
و  ترویجی  آموزشی،  حوزه  در 
فرهنگی جای کار بسیار دارد که 
الزم است در این زمینه پروژه های 
تعریف  بین المللی  حتی  و  داخلی 
کنیم و دانشگاه باید بیشتر در این 

زمینه کار کند و با جامعه ورزشی 
همکاری داشته باشد.

دوره های  برای  امیری:  صالحی 
ظرفیت  به  المپیک  ملی  کمیته 

دانشگاه تهران نیازمندیم
رییس  امیری،  صالحی  سیدرضا 
تاکید  با  نیز  المپیک  ملی  کمیته 
بنیادی  و  اساسی  رکن  اینکه  بر 
المپیک،  در ورزش و کمیته ملی 
گفت:  است،  »آموزش«  مبحث 
المپیک،  ملی  کمیته  دوره های 
دوره های عالی و حرفه ای هستند 
ظرفیت  به  آنها  توسعه  برای  که 
نیازمند  دانشگاه  علمی  توانایی  و 

هستیم.
عنوان  به  ورزش  حوزه  از  وی 
ارزان ترین و مؤثرترین حوزه تولید 
نشاط در جامعه نام برد و گفت: در 
حوزه ورزش با صرف هزینه کمتر 

می توان به کاهش یاس و افزایش 
کمک  جامعه  در  زندگی  به  امید 
تحقیقات  مثال،  عنوان  به  کرد. 
مسابقه  تماشای  است  داده  نشان 
خانواده  گردآمدن  باعث  فوتبال 
در کنار هم، کاهش میزان جرم و 

جنایت و تولید نشاط می شود.
رییس کمیته ملی المپیک با تاکید 
نباید  ورزش  حوزه  در  اینکه  بر 
گرفتن  و  قهرمانی  جنبه  به  صرفا 
»بحث  افزود:  کرد،  توجه  مدال 
فرهنگی و اجتماعی کردن ورزش 
البته  است.  کمرنگ  کشورمان  در 
دانشکده  راه اندازی  با  امیدواریم 
تهران،  دانشگاه  توسط  حکمرانی 
با حل یکی از چالش های بنیادی 
در کشور، به یک الگوی حکمرانی 
مطلوب در زمینه ورزش نیز دست 

پیدا کنیم«.

رشته های حکمرانی و توریسم ورزشی در 
دانشگاه تهران راه اندازی می شود

نخست  هفته  از  روز  آخرین  و  سومین 
اسکی  المللی  بین  لیگ  رقابت های 
با  زمستانی(  المپیک  )انتخابی  آلپاین 
قهرمانی حسین ساوه شمشکی و عاطفه 

احمدی به پایان رسید.
 سومین و آخرین روز از هفته نخست 
آلپاین  اسکی  المللی  بین  رقابت های 
قاسم  حاج  سپهبد  سردار  گرامیداشت 
زمستانی  المپیک  )انتخابی  سلیمانی 
پیست  در  روز)چهارشنبه(    )۲۰۲۲
بخش  .در  شد  پیگیری  توچال  اسکی 
به  شمشکی  ساوه  حسین  مردان 
محمد  کرد،  پیدا  نخست دست  عنوان 
کیادربندسری دوم شد و سید مرتضی 
خودروسازی  صنایع  باشگاه  جعفری)از 

ایلیا( در رده سوم قرار گرفت.
احمدی)از  عاطفه  نیز  زنان  بخش  در 
صنایع  حمایت  با  برفی  راه  باشگاه 
نخست  عنوان  به  ایلیا(  خودروسازی 
شمشکی  ساوه  کرد.صدف  پیدا  دست 
در رده دوم قرار گرفت و فروغ عباسی 

سوم شد.
بزرگ  مارپیچ  بخش  در  مسابقات  این 
جهانی  فدراسیون  نماینده  نظر  زیر  و 

اسکی برگزار شد.
زمستانی  المپیک  انتخابی  رقابتهای 

۲۰۲۲ طی هشت مرحله در سه هفته 
نفرات  تکلیف  تا  شد  خواهد  برگزار 

اعزامی به این بازی ها مشخص شود.
عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی 
هفته  پایان  در  زمستانی  ورزش های  و 
المللی اسکی آلپاین  نخست لیگ بین 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسکی 
در  پیش  روز  چند  کشورمان  بازان 
رقابت های بین المللی ترکیه حضور پیدا 
کردند و حاال هم طی هشت مسابقه در 
داخل کشور با هم به رقابت می پردازند.

این مسابقات زیر نظر فدراسیون جهانی 
برگزار شده و امتیاز جهانی برای اسکی 
پایان  در  می شود.  لحاظ  آن  در  بازان 
نظر  از  برتر  نفرات  انتخابی  رقابت های 
المپیک  بازی های  به  جهانی  امتیاز 

زمستانی اعزام می شوند.
برنامه های  به  اهمیت  در خصوص  وی 
المپیک  سال  در  به خصوص  فرهنگی 
پدیده  یک  ورزش  گفت:  زمستانی 
قدرت  باالترین  و  است  اجتماعی 
و  است  نهفته  ورزش  در  دیپلماسی 
گذار  اثر  مولفه های  مهمترین  از  یکی 
تمام  است.  فرهنگی  بخش  ارتباطی 
ورزش های  و  اسکی  فدراسیون  تالش 
زمستانی در این است که تصویر بسیار 

خوبی از ورزش و جوانان کشورمان به 
رو  پیش  المپیک  در  بگذاریم.  نمایش 
در  که  سازمان هایی  با  ارتباط  با  هم 
می کنند  کمک  ما  به  فرهنگی  فضای 
از بسته های فرهنگی استفاده می کنیم 
طرف  از  نیز  فرهنگی  بسته  یک  و 
المپیک  خود فدراسیون و کمیته ملی 
شده  تهیه  جوانان  و  ورزش  وزارت  و 
است تا در تعامالتی که در کشور چین 
نحو  به  رو  پیش  ظرفیت  این  از  داریم 

شایسته ای استفاده کنیم.
در  اسکی  فدراسیون  رییس 
از  دوره  این  در  خاص  خصوص شرایط 
انتظار  و  زمستانی  المپیک  بازی های 
بر  عالوه  گقت:  اعزامی  پوشان  ملی  از 
جهانی  مشکل  یک  که  کرونا  موضوع 
و  کشورمان  اقلیم  خاص  شرایط  بود 
کمبود برف هم به لحاظ فنی و کیفی 
ما  است.  کرده  ایجاد  زیادی  مشکالت 
مناسب  و  خوب  حضور  یک  ابتدا  در 
از  ایران  ورزش  خور  در  و  شایسته  و 
و  داریم  انتظار  کشورمان  نمایندگان 
بعد به رنک و امتیاز در بین اسکی بازان 
بتوانیم  اگر  اما واقعا  دنیا فکر می کنیم 
و  باشیم  داشته  خوبی  گذاری  سرمایه 
استفاده  روز  به  مربیان  دانش خوب  از 

به  ایران  به نظرم ظرفیت اسکی  کنیم 
برنامه  با  و  است  این  از  باالتر  مراتب 
المپیک های  در  می توانیم  خوب  ریزی 
بزنیم ضمن  رقم  خوبی  اتفاقات  بعدی 
کم  اصال  هم  المپیک  این  در  اینکه 
امید نیستیم و مطمئنم ورزشکاران مان 
بهترین  تا  می کنند  را  تالششان  تمام 
اتفاقات را برای کشور رقم بزنند . وی 
سمانه  درخشان  عملکرد  خصوص  در 
المللی ترکیه  بیرامی در مسابقات بین 
گفت: واقعا اتفاق بی نظیر و منحصر به 
در  ویژه  به  ایران  ورزش  برای  فردی 
سمانه  افتاد.  اتفاق  صحرانوردی  اسکی 
بین  در  اول  نفر  عنوان  به  بیرامی 
نمایندگان ۱۵ کشور شرکت کننده که 
انتخاب شده  هفت نفرشان ورزشکاران 
در المپیک زمستانی بودند قرار گرفت 
و این اتفاق نشان می دهد بیرامی فوق 
العاده عمل کرد و بسیار توانمند است 
که  پیگیری هایی  همه  علیرغم  اگرچه 
تا این لحظه موفق نشده ایم به  کردیم 
سهمیه المپیک بخش زنان صحرانوردی 
برسیم. ولی باز در حال تالش هستیم 
انجام می دهیم و  را  و مکاتبات رسمی 
امیدواریم همه کمک کنند این سهمیه 

را زنده کنیم.

انتخابی المپیک اسکی آلپاین؛ ساوه شمشکی و احمدی قهرمان شدند
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هنری
گزارش

معاون گردشگری وزارت میراث:

 مناطق آزاد، مقاصد پیشرو 

گردشگری باشند

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاون 
صنایع دستی از متولیان حوزه گردشگری در مناطق آزاد کشور 
خواست تا با بهره مندی بیشتر از ظرفیت های قانونی، زیرساختی 
نقش  ایفای  پیشرو گردشگری  مقاصد  عنوان  به  مرزی خود  و 

کنند. 
وزارت  گردشگری  معاونت  روابط عمومی  از  نقل   به  
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علی اصغر شالبافیان 
در نشست با معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، چابهار، کیش، قشم و ماکو گفت: 
مناطق آزاد کشور می توانند با تکیه بر ویژگی های متمایز خود 
نیاز،  مورد  گردشگری  تاسیسات  زیرساخت ها،  وجود  جمله  از 
نزدیکی به مرزها، بهره مندی از منابع طبیعی و نیز دارا بودن 
جاذبه های متمایز به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری در کشور 

ایفای نقش کنند.
وی افزود: نزدیکی به مرزهای کشور امکان تمرکز بر بازارهای 
و  است  آورده  فراهم  آزاد  مناطق  برای  را  گردشگری  هدف 
می تواند سبب حرکت یکپارچه و بهره مندی هدفمند از روابط 

بین الملل شود.
اقالم  تولید  و  محتواسازی  بر  تمرکز  همچنین  شالبافیان 
تبلیغاتی را نیز یکی دیگر از اقدامات موثر در معرفی و شکوفایی 
تمرکز  بر  و  خواند  کشور  آزاد  مناطق  گردشگری  ظرفیت های 
بیشتر در بخش اطالع رسانی فضای مجازی متناسب با سالیق و 

موقعیت بازارهای هدف بین المللی گردشگری تاکید کرد.   
را  قطر  کشور  در  جام جهانی  مسابقات  برگزاری  ادامه  در  او 
سیاست گذاری  و  خواند  کیش  آزاد  منطقه  برای  ویژه  فرصتی 
و برنامه ریزی به منظور جذب تماشاگران حاضر در این رویداد 

مهم بین المللی را فرصتی غنیمت به شمار آورد.  
معاون گردشگری همچنین با اشاره به امکان ایجاد هاب پروازی 
یا مرکز توزیع پروازها از طریق منطقه آزاد کیش؛ افزود: با انجام 
پرواز مستقیم از کشورهای مختلف به  مناطق آزاد امکان ایجاد 
هاب پروازی یا مرکز توزیع پروازها به سایر استان ها وجود دارد 
و این امکان نقش موثری در توزیع مسافران به سایر استان های 

کشور خواهد داشت.
مناطق  مدیران  که  داریم  باور  کرد:  اظهار  پایان  در  شالبافیان 
آزاد و مدیران کل استانی می توانند همواره با تعامل دوسویه و 
گردشگری  توسعه صنعت  برای  متمایزی  فرصت های  همدالنه 

کشور فراهم کنند.

هزار  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس   
قالب  در  تسهیالت  تومان  میلیارد 
سرمایه گذاری  برای  کم بهره  وام های 
حمایت  و  آثار  تولید  سینماسازی،  و 
بحث های  و  سینمایی  محصوالت  از 
حمایتی در زمینه معشیت و کارگشایی 
درخواست  سینما  خانواده  مشکالت 

کرد.
مسئوالن  میان  مشترکی  نشست 
محمدرضا  با  سینمایی  و  فرهنگی 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی 
رئیس کمیسیون  اعضای کمیسیون،  و 
برنامه  سازمان  معاون  مجلس،  بودجه 
و  و کار  تعاون  وزارت  بودجه، معاون  و 
مرکزی،  بانک  معاون  اجتماعی،  امور 
به   ... و  کارآفرین،  بانک  مدیرعامل 
دستیابی  راهکارهای  بررسی  منظور 
و  هنر  اقتصاد  از  حمایت  و  کمک 

سینمای ایران برگزار شد.
در این نشست محمدمهدی اسماعیلی 
محمد  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  خزاعی 
اسالمی  محمود  سید  سینمایی، 
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
محمد  سید  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگ  وزارت  حقوقی  معاون  هاشمی 
سینماگران:  از  و  اسالمی  ارشاد  و 
منوچهر شاهسواری، غالمرضا موسوی، 
سیدضیاء هاشمی، سیدجمال ساداتیان، 
بنیاد  مدیرعامل  نادری  محمدیاشار  و 

روایت حضور داشتند.
نشست  این  خصوص  در  خزاعی 
مشترک گفت: در این جلسه به بررسی 
اقتصاد  از  راهکارهای دستیابی حمایت 
فعالیت  از  گزارشی  و  ایران  سینمای 
مشکالت  آتی،  برنامه های  جاری،  های 
و کمبودها ارائه کردیم و به مسائل مهم 
و مباحث کالن اقتصاد سینما  پرداخته 

شد.
نیز،  این  از  پیش  البته  داد:  ادامه  وی 
جلسات  و  مشترک  های  نشست 
زمینه  ریزی،  برنامه  برای  متعددی 
سازی و بررسی اختصاص تسهیالت به 
برگزار  دیگر  سطوح  در  ایران  سینمای 
مطالعاتی  فرایندهای  که  بود  شده 

مطلوب و خوبی شکل گرفت.
رئیس سازمان سینمایی کشور، با بیان 
و  ضعیف  بسیار  سینما  اقتصاد  اینکه 
شکننده است، تصریح کرد: قطعا، یکی 
محورهای  و  ها  اولویت  ترین  مهم  از 
سینمایی  سیاستگذاری  و  فعالیت 
ترسیم وضعیت، چالش ها، نیازسنجی، 
شناسایی  و  تعریف  و  شناسی  ظرفیت 

پویایی سینما و  برای  امکانات  و  منابع 
مختلف  سطوح  در  آن  تقویت  و  رونق 

است.
به گفته وی، بدون تردید، با عزم و نگاه 
در  هم  که  ای  محورانه  عدالت  و  ملی 
به  بودم  و هم در مجلس شاهد  دولت 
روند  و  بهبود  و  سینما  آینده  وضعیت 
رشد آن خوش بین هستم.  این گونه 
نشست ها و کارگروه های تخصصی و 
موضوعی کمک می کند تا چالش ها، 
راه حل ها و ساز و کارهای گوناگون را 

شناسایی، بررسی و عملیاتی کنیم.
ریزان  برنامه  جمع  در  افزود:  وی 
از  اندازی  چشم  و  گزارش  اقتصادی 
سینمای  های  زیرساخت  وضعیت 
کشور و همچنین، مقایسه ای با صنعت 
کشورهای  و  جهان  در  سینماسازی 
منطقه ارائه دادم و جایگاهی که ما قرار 
داریم اصال قابل مقایسه با این کشورها 

نیست.
خزاعی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه 
و  انسانی  نیروی  ایران  سینمای 
توانمندی و غنای آن هاست خاطرنشان 
می  امروز  منطقه  کشورهای  در  کرد: 
برای  کالنی  گذاری  سرمایه  بینیم 
برگزاری  و  سازی  سالن  سینما،  حوزه 
جشنواره های سینمایی در حال انجام 
است. به عنوان مثال عربستان سعودی 
بودجه  با  را  سرخ«  »دریای  جشنواره 
کرده  برگزار  و  طراحی  هنگفت  های 
است و برای آن برنامه توسعه هم دارد 
یا کشور امارات متحده عربی جشنواره 
فیلم دبی را برگزار می کند. این نشان 

سینما  آینده  برای  منطقه  دهد  می 
نقشه دارد.

غنای  این  با  ما  کشور  کرد:  اضافه  وی 
ارزشمند در  انسانی  نیروی  و  محتوایی 
عرصه هنر و سینما متاسفانه به لحاظ 
اگر  است.  ضعیف  بسیار  زیرساخت 
بخواهیم در چشم انداز آینده سینمای 
ناچاریم  نگیریم  قرار  محاق  در  منطقه 
داریم  که  مشکالتی  همه  وجود  با 
امور  برای  منابع  تقویت  زمینه  در  هم، 
رفاهی و معیشتی سینماگران و هم در 
و ظرفیت های  ها  توسعه سالن  زمینه 
داشته  بر  اساسی  های  گام  زیرساختی 

شود.
وی با اشاره به خانواده ۱۰ هزار نفری 
سینمای ایران در تهران و شهرستان ها 
تاکید کرد: این ظرفیت انسانی سرمایه 
شمار  به  اجتماعی  و  فرهنگی  غنی 
پایداری  ریزی  برنامه  باید  و  آیند  می 
برای بهره گیری از این پتانسیل بالقوه 

صورت گیرد.
کرد:  عنوان  سینمایی  سازمان  رئیس 
خوشبختانه این همت و عزم راسخ در 
سینما  و  هنر  و  فرهنگ  حوزه  مدیران 
بویژه وزیر فرهنگ و همکارانش وجود 
دارد. باید کمک کنیم با همگرایی و هم 
افزایی یک دوره طالیی برای سینمای 

ایران رقم بخورد.
که  پارک  مانند  سینما  داد:  ادامه  وی 
های  پیوست  از  و  تفریحی  مکانی 
یا  و  است  شهری  زندگی  ضروری 
دانشگاه که جایگاه راهبردی در عرصه 
آموزش است یک ضرورت و نیاز ملی و 

حاکمیتی است و باید برای آن سرمایه 
این  در  گذاری  سرمایه  شود.  گذاری 
حوزه کارکردها و دستاوردهای ماندگار 
دارد و این دستاوردها هم شامل داخل 
کشور می شود و هم در زمینه تقویت 
دیپلماسی عمومی و مناسبات فرهنگی 

بین المللی تاثیرگذار است.
بغرنج  وضعیت  تشریح  وی،  گفته  به 
سینما از لحاظ اقتصادی و فقدان منابع  
موضوع  و  ترین محور  مهم  اعتبارات  و 
نتایج  به  امیدواریم  و  بوده  نشست  این 

ملموس و واقعی برسد.
هزار  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
وام  قالب  در  تسهیالت  تومان  میلیارد 
و  گذاری  سرمایه  برای  بهره  کم  های 
سینمایی،  آثار  تولید  سینماسازی، 
و  سینمایی،  محصوالت  از  حمایت 
معشیت  زمینه  در  های حمایتی  بحث 
و کارگشایی مشکالت خانواده سینما و 

...  درخواست کرده ایم.
وزیر  همچنانکه  کرد:  عنوان  خزاعی 
سینما  سالن   ۴۰۰ کرد  اشاره  فرهنگ 
که  داریم  احداث  و  ساخت  حال  در 
و  مجلس  موثر  کمک  با  امیدواریم 
سینما  تعداد  این  اقتصادی  کمیسیون 
را تکمیل کرده و تا پایان سال ۱۴۰۱ 
به تعداد هزار سینما در کشور، برسیم.

شده  ترسیم  انداز  چشم  با  گفت:  وی 
می توان خوشبین بود با کمک سازمان 
اقتصادی  کمیسیون  و  بودجه  و  برنامه 
تحوالت  بانکی  منابع  و  مجلس 
توسعه  و  عمران  حوزه  در  چشمگیری 

زیرساخت های سینمایی ایجاد شود.

خزاعی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

درخواست هزار میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه 
زیرساخت های سینمایی کشور

گزارش

وزیر فرهنگ: خورشید شخصیت سردار سلیمانی با 

کنار زدن حصارهای شغلی درخشید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: سردار شهید قاسم سلیمانی، حصارهای شغلی و 
امنیتی را کنار زد و خورشید شخصیت بزرگ او شروع به درخشیدن کرد.

حاج  مکتب  پژوهشی  و  علمی  همایش  در  چهارشنبه  روز  اسماعیلی  محمدمهدی 
قاسم؛ دانشگاه و رسانه که در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد 
فرهنگی  های  برنامه  دوباره  فعالیت  آغاز  باعث  کرونا  ویروس  کنترل  اینکه  بیان  با 
قاسم  سردار  شهادت  سالگرد  اولین  که  گذشته  سال  داشت:  اظهار  شد،  مذهبی  و 
سلیمانی بود، به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان تجلیل و برگزاری بزرگداشت در 
شأن شخصیت او وجود نداشت. امسال اما وضعیت طوری شد که اجتماعات فرهنگی 
و مذهبی در حال برگزاری است و بخش ها و مراکز نسبت به سردار سلیمانی ادای 
دین می کنند.اسماعیلی درباره شخصیت های الهام بخش به این نکته اشاره کرد و 
گفت: در حوزه های مختلف به شخصیت های جامع و الهام بخش نیاز داریم و هویت 
در کشورها حول و حوش برخی از نمادها شکل می گیرد. در مورد مکتب انقالب 
اسالمی و این پدیده بی نظیر در این دوره معاصر وقتی صحبت می کنیم، نمی توان 
از شخصیت امام راحل گذشت چرا که این ها به هم گره خورده است.عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی با اشاره به این نکته که انقالب اسالمی در سه دهه اخیر و در 
دوره زعامت رهبر معظم انقالب به استراتژی نوین در موضوع الهام بخشی در منطقه 
رسیده است، ادامه داد: بعد از سه دهه که این موضوع را ارزیابی می کنیم، ایران یک 
راهبرد روشن را توسط رهبر انقالب مدیریت کرد و در منطقه غرب آسیا تحول مهمی 
شکل گرفت. تحول مهم این است که امروز منطقه درگیر پیام ایستادگی، مقابله با 
ظلم و بیان معارف اسالم است. همچنین به یک ساختار روشن رسید و وقتی از آن 
مکتب  افزود:  گذاریم. وی  مقاومت می  مکتب  را  نامش  آوریم،  میان می  به  سخن 
مقاومت در سه دهه اخیر به شخصیت محوری یعنی سردار شهید قاسم سلیمانی 
گره خورده و نماد این راهبرد موفق، انقالب اسالمی است. کنشگری و حضور این 
شخصیت نه تنها محدود به حضور نظامی، دفاعی و امنیتی او نشد بلکه جلوه های 
بنای  گرفت.  بیشتری  درخشش  آمد،  جلو  زمان  هر چه  و  کرد  نمایان  او  از  جدید 
نیروهای انقالب مثل نیروی قدس بر شهرت نیست و از این امر به دلیل اقتضائات 
شغلی و موقعیت های مکانی گریزان هستند.اسماعیلی تاکید کرد: شخصیت سردار 
سلیمانی به دلیل ابعاد مختلفی که پیدا کرد، رهبر معظم انقالب با افتخار به این 
شخصیت، عنوان مکتب را اطالق کردند. چه اتفاقی افتاد، حاج قاسمی که نماد مکتب 
مقاومت بود به درجه ای از درخشش و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف رسید که 

در زمان شهادت و عروج او، عنوان مکتب توسط مقام معظم رهبری به نام او شد.
وی درباره ابعاد فرهنگی، هنری و رسانه ای سردار سلیمانی با طرح این سوال که 
آیا حاج قاسم فقط یک تئوریسین در این حوزه ها بود، اظهار داشت: پاسخ به طور 
طبیعی منفی است. چرا که سردار سلیمانی دارای شخصیتی معنوی، نظامی، دفاعی، 
و  منش، مشی  اجرای  دنبال  به  هنری  و  فرهنگی  در حوزه  بود.  اخالقی  و  امنیتی 
از  نماد کاملی  به  از شخصیت دفاعی  قاسم  بزرگ هستیم. حاج  این شهید  سلوک 
فرهنگ،  وزیر  گفته  رسید.به  مختلف  های  عرصه  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 

عقالنیت در سیره، سلوک، منش و مشی حاج قاسم، او را تبدیل به مکتب کرد. 
وی تاکید کرد: دشمن، جسم مادی شهید عالی مقام را نشانه گرفت و تصور کرد 
حوزه الهام بخشی حاج قاسم را در منطقه کور می کند. امروز در جنگ روایتی و 
رسانه ای با مکتب حاج قاسم قرار داریم.اسماعیلی با تاکید بر اینکه شهید حاج قاسم 
را باید در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به عنوان نماد هویتی جامعه امروز ایران روایت 
کنیم، اظهار داشت: امروز با شخصیت و مکتب حاج قاسم رو به رو هستیم که همه 
دل های مشتاق انقالب اسالمی را به خود جذب کرده است. شبکه سلطه ای که در 
حوزه های فضای مجازی حاکم است، در این شبکه آمریکایی اجازه هشتگ کردن 
نام حاج قاسم را نمی دهد.به گفته اسماعیلی، تکلیف حوزه رسانه، فرهنگ و هنر این 
است که در این مبارزه، شخصیت بزرگ سردار سلیمانی و این صاحب مکتب را به 
جهان روایت کند. در یک جنگ روایتگری در مورد مکتب حاج قاسم قرار داریم و در 

این جنگ نابرابر رسانه ای، همه ما باید همت خود را کنار هم قرار دهیم.
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آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز ، برگ کمپانی و کارت ماشین سواری پژو405 مدل 1389 به شماره پالک: 78 ایران 793 م 12 و شماره 
موتور: 12489118566 و شماره شاسی:   NAAM01Ca9ak895410   بنام آرزو غفوری راد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز سواری پراید 111 به شماره پالک: 38 ایران 814 ل 56 و شماره موتور: 5483026 و شماره شاسی:   

NAS431100F5844552  بنام رامین زینلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز و برگ کمپانی سواری پژو پارس مدل 1397 به شماره پالک: 30 ایران 497 و 15 و شماره موتور: 
124K1300603 و شماره شاسی:  NAAN01CEXJH162541  بنام عفت حبیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 869 فرعی از 168 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
نظر به اینکه خانم المیرا خانی  فرزند اکبر با شماره ملی 002188039  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه تایید 
شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 37 شهرری متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 14026 
مورخ 29 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع 
قطعه 306 تفکیکی تحت پالک ثبتی 869 فرعی از 168اصلی حوزه ثبتی رباط کریم با شماره سریال 3219027 
بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در 
اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار 
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل 

رسیدگی می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 932 فرعی از 118 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
نظر به اینکه آقای علی بهارلو فرزند نعمت اله با شماره ملی 4910682015  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه تایید 
شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 12851 
مورخ 10 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2620 متر مربع تحت 
پالک 932 فرعی از 118 اصلی با شماره سریال 310448 ب 94 بنام مشارالیه ثبت وصادر و تسلیم گردیده که 
به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون ثبت در یک نوبت منتشر 

می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت فوق 
و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد 

نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 323 فرعی از 118 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
نظر به اینکه خانم پروین بهارلو فرزند علی اکبر با شماره ملی 4911359633  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه 
تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 
12853 مورخ 10 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 
24 متر مربع تحت پالک 323 فرعی از 118 اصلی با شماره سریال 310451 ب 94 بنام مشارالیه ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
120 قانون ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
ارائه و رسید دریافت نماید در غیر  ارائه اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره  خود را ضمن 
اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می 

باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 322 فرعی از 118 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
نظر به اینکه خانم پروین بهارلو فرزند علی اکبر با شماره ملی 4911359633  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه 
تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 
12849 مورخ 10 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 24 
متر مربع تحت پالک 322 فرعی از 118 اصلی با شماره سریال 310449 ب 94 بنام مشارالیه ثبت وسند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون 
ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می باشد.
بابک احمدی
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم

 
اگهی فقدان سند مالکیت پالک 206 فرعی از 118 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 

نظر به اینکه آقای علی بهارلو فرزند نعمت اله با شماره ملی 4910682015  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه تایید 

شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 12852 
مورخ 10 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 422/4 متر 
مربع تحت پالک 206 فرعی از 118 اصلی با شماره سریال 794358 ج 94 بنام مشارالیه ثبت وسند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون 
ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 369 فرعی از 118 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
نظر به اینکه آقای علی بهارلو فرزند نعمت اله با شماره ملی 4910682015  ضمن ارائه 2 برگ استشهادیه 
تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت المثنی وارده به شماره 
12855 مورخ 10 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 112 متر مربع تحت پالک 369 فرعی از 118 اصلی با شماره سریال 310450 ب 94 بنام مشارالیه 
ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره 
ذیل ماده 120 قانون ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در 
غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی 

می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 493 فرعی از 155 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
برگ   2 ارائه  ضمن  ملی 0493128077   شماره  با  جواد   فرزند  کیا   ایمانی  حسن  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 36 شهرستان رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت 
المثنی وارده به شماره 13976 مورخ 29 / 9 / 1400 اعالم نموده است که سند مالکیت مقدار 2سهم مشاع از 
14 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع قطعه 94 تفکیکی تحت پالک ثبتی 493 
فرعی از 155 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم با شماره سریال 0160572 الف 88  بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است.  لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون 
ثبت در یک نوبت منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت فوق و مدارک الزم  به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود وفقط اعتراض ایشان در مراجع قضائی قابل رسیدگی می باشد.
بابک احمدی

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رباط کریم 
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 نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق 
تولید مجلس گفت: بر اساس الیحه بودجه 
معافیت های  از  برخورداری   ،۱۴۰۱ سال 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات 
و  جایزه  هرگونه  و  خدمات  و  کاالها 
بازگشت  به  منوط  صادراتی  مشوق های 
اقتصادی  به چرخه  صادرات  از  ارز حاصل 

کشور است.
نشست  تشریح  در  قزلجه  نوری  غالمرضا 
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس 
با اشاره به بررسی بندهای تبصره های ۵، ۶ 
بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست  و ۷ الیحه 
در  کرد:  اظهار  خود  متبوع  کمیسیون 
محل  از  داخلی  مالی  تامین  امروز  نشست 

اوراق اسالمی مورد بررسی قرار گرفت.
تبصره  )ک(  بند  بررسی  به  اشاره  با  وی   
۶ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ درباره عوارض 
آزادراهی گفت: از آنجا که زمان مقرر برای 

این  در  موضوع  این  الکترونیکی  پرداخت 
عبور  از  پس  شد  مقرر  است،  مبهم  بند 
پرداخت  برای  مهلت  هفته  یک  خودرو، 

عوارض در نظر گرفته شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: همچنین بر اساس  جزء 
سال  بودجه  الیحه   ۶ تبصره  بند)ق(   )۵(
۱۴۰۱؛ برخورداری از معافیت های مالیاتی 
کاالها  صادرات  از  درآمدهای حاصل  برای 
مشوق های  و  جایزه  هرگونه  و  خدمات  و 
از  حاصل  ارز  بازگشت  به  منوط  صادراتی 

صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
نشست  در  یادآورشد:  قزلجه  نوری 
این  برای  که  شد  پیشنهاد  کمیسیون 
موضوع آئین نامه ای تدوین شود زیرا زمان 
مورد نیاز برای برگشت ارز در فعالیت های 
مانند صادرات فرش، خدمات فنی مهندسی 

و کشاورزی با یکدیگر متفاوت است. 

معافیت های مالیاتی صادرکنندگان منوط 

به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی شد
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات 
بصره  ریلی شلمچه-  اتصال  پروژه  اجرایی 
پس از ۲۰ سال توقف بر اساس نقشه راه 
تفاهم شده بین مسووالن دو کشور ایران 
و عراق خبر داد و گفت: این پروژه آورده  
بسیاری  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
امضای  منظور  به  که  صالحی«  »میعاد   
تفاهم نامه احداث راه آهن شلمچه- بصره 
به  ریلی  پروژهای  از  برخی  از  بازدید  و 
از  پس  است،  کرده  سفر  عراق  کشور 
موضوع  داشت:  اظهار  تفاهم نامه  انعقاد 
به بصره، در  از شلمچه  احداث خط ریلی 
به  کریدور گسترده شرق  تکمیل  حقیقت 
غرب است که در حال حاضر در آن انقطاع 

وجود دارد.
از  موضوع  این  گفت:  آهن  راه  مدیرعامل 
دیرباز مطرح بوده است و عالقمندان از ۲۰ 
سال پیش به دنبال تحقق آن بودند، اما در 
هر مقطع از زمان توفیق انجام آن حاصل 

نشده است.
اخیر  تفاهم نامه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
توجه  با  اقدام  این  بیان داشت:  امضا شده، 
بر  مبنی  سیزدهم  دولت  جهت گیری  به 
و  همسایگان  با  ارتباط  داشتن  اولویت 
عزمی که وزیر راه و شهرسازی و همچنین 
اینجانب به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل 

راه آهن داریم، انجام شده است.
تصریح کرد:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
هدف ما این است که کریدورهای ترانزیتی 
وجود  نقصی  جایی  اگر  و  کنیم  برقرار  را 
دارد آن را برطرف کنیم و در همین راستا 
در عراق نقشه راهی عملیاتی در خصوص 
رفع  به  که  رساندیم  امضا  به  پروژه  این 

موانع می پردازد.
صالحی با بیان اینکه طول این خط کمتر 
از ۴۰ کیلومتر است، افزود: تاکنون موانع 
زیادی برای ساخت این خط وجود داشته 
و ما سعی کردیم که در این نقشه راه به 
حل این موانع به شکل عملیاتی بپردازیم.

وی اظهار داشت: به طور مثال در مهمترین 
روی  پل  یک  ساخت  پروژه،  این  گلوگاه 

رودخانه مطرح است که از لحاظ عمرانی، 
حدود یک سال و نیم زمان برای احداث آن 

پیش بینی شده است.
بحث  دوم  نکته  گفت:  راه آهن  مدیرعامل 
 ۲۰ تا   ۱۵ حدود  که  است  روبی  مین 
و  می گیرد  بر  در  را  مسیر  از  کیلومتر 
زمان بر است، همچنین تحویل محدوده آن 
نیز تشریفات خاصی را باید طی کند که در 
نقشه راه به این موضوع نیز پرداخته شده 
است و بالفاصله پس از اینکه امضای این 
تفاهم نامه انجام شد، فرآیند اجرای آن را 

آغاز کرده ایم.
می تواند  پروژه  این  بیان داشت:  وی 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  آورده های 
همراه  به  کشورمان  مردم  برای  بسیاری 

داشته باشد.
 خط  آهن شلمچه-بصره در ادامه راه آهن 
در صورت  و  دارد  قرار  خرمشهر- شلمچه 
کنار  در  ریلی  مفقوده  حلقه  این  تکمیل 
ریلی  مسیر  ریلی،  ترانزیت  توسعه  و  رشد 
)ع(  حسین  امام  زائران  برای  نیز  کربال 

هموار می شود.
 »رستم قاسمی«  در حاشیه مراسم بهره 
و  باری  واگن  دستگاه   ۵۲۶ از  برداری 
مسافری در جمع خبرنگاران، از دستیابی 
راه  احداث  آغاز  برای  عراق  با  توافق  به 
گفت:  و  داد  خبر  بصره  شلمچه-  آهن 
تکمیل این خط می تواند ایران را به دریای 

مدیترانه وصل کند.
آن  از  بصره  شلمچه-  آهن  خط  اهمیت 
جهت است که خط آهن عراق از بصره تا 
کربال متصل بوده و می تواند به عنوان خط 
مسافرت ریلی زائران ایرانی مورد استقبال 
قرار گیرد و هم اینکه از سمت شرق عراق 
متصل  سوریه  به  شرق  شمال  و  اردن  به 
به  ایران  است و می تواند زمینه دسترسی 

بازارهای سوریه را هم فراهم کند.
ایران و عراق نخستین بار در سال ۹۰ برای 
امضا  نامه ای  تفاهم  آهن  این خط  احداث 
بار   ۹۳ سال  در  نشد؛  اجرایی  که  کردند 
راه آهن شلمچه- تفاهم نامه احداث  دیگر 

بصره میان تهران و بغداد به امضا رسید.

آغاز عملیات اجرایی اتصال ریلی شلمچه 

به بصره پس از ۲۰ سال توقف

خبرنوشتار

پوتین: روسیه گزینه های مختلف برای 
پاسخ به ناتو دارد

نوشتار

جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر   
گزینه  روسیه  که  کرد  اعالم  روسیه 
اقدامات  به  برای پاسخ  های مختلف 

پیمان ناتو دارد.
پوتین روز یکشنبه در برنامه سیاسی 
شبکه  در  پوتین«  کرملین.  »مسکو. 
در صورت  روسیه۱ گفت:  تلویزیونی 
مخالفت آمریکا و پیمان ناتو با دادن 
تضمین های امنیتی به روسیه، پاسخ 

مسکو متفاوت خواهد بود.
روسیه  پاسخ  کرد:  تصریح  پوتین 
به  بستگی  و  بود  خواهد  گوناگون 

پیشنهادات کارشناسان نظامی روس 
به من در این رابطه خواهد داشت.

جمهوری  رئیس  حال  همین  در 
روسیه  که  کرد  خاطرنشان  روسیه 
مورد  در  مثبت  نتایج  حصول  برای 
این مساله )ارائه تضمین های امنیتی 
تالش  آمریکا(  و  ناتو  پیمان  ازسوی 

می کند.  
پوتین با بیان اینکه برای کسب توافق 
در این مورد امیدوار است، اظهار کرد: 
ما بر آن نیستیم که از نظر دیپلماتیک 
این  برای  و  کنیم  متوقف  را  روندی 

می  بلکه  ایم  نداده  پیشنهاد  منظور 
خواهیم به نتایجی در مذاکرات دست 
بیابیم و آن را در سندی که ارائه کرده 

ایم، ازنظر حقوقی الزام آور کنیم.  
منظور  این  برای  ما  داد:  ادامه  وی 

تالش می کنیم.
پیشتر  روسیه  خارجه  امور  وزارت   
پیش نویس توافقنامه هایی بین مسکو 
تضمین های  مورد  در  واشنگتن  و 
الزم  های  اقدام  توافقنامه  و  امنیتی 
فدراسیون  امنیت  تضمین  برای 
به  را  ناتو  عضو  کشورهای  و  روسیه 

طرف آمریکایی تحویل داد.  
تصمیم  که  بود  گفته  پیشتر  پوتین 
و  روسیه  میان  مذاکرات  آغاز  برای 
ارائه  به  مربوط  مسائل  در  آمریکا 
ماه  اوایل  در  امنیتی  های  تضمین 
ژانویه سال آینده  را مثبت می داند.  
رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته 
در این رابطه گفت: جو بایدن رئیس 
برای  پیشنهاد  آمریکا  جمهوری 
مذاکره داد و ما به او پاسخ دادیم. به 
نظر من این رویکرد بسیار سازنده و 

سریع بود.
پوتین با اشاره به اینکه پیشنهاد برای 
ارائه تضمین های امنیتی را به آمریکا 
و نائو ارائه کرده است، افزود: ما آماده 
امنیت و همکاری  تا در سازمان  ایم 

اروپا در این مورد مذاکره کنیم.  
مقام های روسیه می گویند که ناتو 
فروپاشی  آخر  سالهای  در  آمریکا  و 
شوروی به میخاییل گورباچف رییس 
جمهوری این کشور وعده داده بودند 
که به سوی شرق گسترش نیابد اما 
خود  وعده  اخیر خالف  دهه  سه  در 

عمل کرده است.
ناتو می  و  آمریکا  از  روسیه همینک 
خواهد تا تسلیحات و زیرساخت های 
خود را در قلمرو اوکراین و گرجستان 
دو  این  عضویت  از  و  نکنند  مستقر 
کشور در پیمان ناتو خودداری کنند و 
تضمین های امنیتی نیز در این رابطه 
مطرح شده است و در غیر این صورت 

مسکو پاسخ نظامی می دهد.
مورد  در  امریکا  و  روسیه  مذاکرات 
تضمین های امنیتی اوایل ماه ژانویه 
آینده در ژنو برگزار خواهد شد.روسیه 
برگزاری  برای  مقدمات  نیز  ناتو  و 
فراهم  را  اجالس شورای روسیه-ناتو 
می کنند و هنوز تاریح برگزاری این 
برخی  است.    نشده  تعیین  نشست 
از  نقل  به  امروز  روسی  های  رسانه 
پیمان  کل  دبیر  استولتنبرگ  ینس 
ناتو از امکان برگزاری نشست شورای 
ژانویه  ماه  روز ۱۲  در  ناتو   - روسیه 

)۲۲ دی ماه ۱۴۰۰( خبر دادند.

امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی  سیاست  و  ملی 
از  تمجید  با  مجلس 
همسایگی  سیاست 
گفت:  سیزدهم  دولت 
ایران  مناسبات  و  روابط 
در  همسایه  کشورهای  با 
بهترین  در  اخیر  ماه های 
اخیر  سال های  در  شرایط 

قرار دارد.
قدوسی«    »جوادکریمی 
دولت  اقدامات  به  اشاره  با 
اظهار  اخیر  ماههای  در 
دولت  شایسته  تدبیر  کرد: 
و  بندی  اولویت  سیزدهم، 
پیگیری مسائل مهم کشور 
بود و دولت در این زمینه 
با بیماری  کرونا را  مقابله 
و  داد  قرار  کار  دستور  در 

این بیماری را مهار کرد.
در  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس 
سیزدهم  دولت  دیگر  گام 
بازار عنوان کرد  را کنترل 
به  بخشی  تنظیم  گفت:  و 
بازار، از جمله ارائه ۲۵ قلم 
نیاز  مورد  اساسی  کاالی 
مهم  اقدامات  از  هم  مردم 
و  می رود  شمار  به  دولت 
سال  پایان  تا  اقدام  این  با 
۲۵ قلم کاال بر اساس نرخ 
اختیار  در  شده  تثبیت 
گرفت  خواهد  قرار  مردم 
و دست واسطه ها هم در 

این روند قطع  می شود.
تدوین  کمیسیون  عضو 
مجلس  داخلی  آیین نامه 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
شدن  بسته  به  توجه  با 
حال  هر  به  بودجه ۱۴۰۰ 
و  نیست  باز  دولت  دست 
مجبور است در چهارچوب 
کند.  عمل  مصوب  بودجه 
سال۱۴۰۱  بودجه  در 
بلندتری را   دولت گام های 
بر می دارد و قدرت مانور 

بیشتری خواهد داشت. 
در  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس 
سیاست  به  اشاره  با 
سیزدهم  دولت  همسایگی 
افزایش  لزوم  بر  تاکید  و 

همکاری های  ارتقای  و 
ما  گفت:  منطقه ای 
با  را  روابط  بهترین  االن 
همسایگان داریم. بر اساس 
خارجه،  وزارت  گزارش 
با کشورهای  مشکالت  ما 
حل  درصد   ۱۰۰ همسایه 
دنبال  به  و  است  شده 
با  اقتصادی  روابط  توسعه 
این  و  هستیم  همسایگان 
رشد  باعث  روابط  توسعه 
راه  و  کشور  در  اشتغال 

اندازی تولید می شود.
امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی  سیاست  و  ملی 
اسالمی  شورای  مجلس 
 ۱۲۰ در  کرد:  خاطرنشان 
کشور  مسائل  اخیر  روز 

ترکمنستان،  با  رابطه  در 
ارمنستان،  قرقیزستان، 
آذربایجان،  جمهوری 
و  افغانستان   پاکستان، 
امروزه  و   امارات حل شد 
در بهترین شرایط هستیم 
روابط  هم  روز  به  روز  و 

بهتر می شود.
لزوم  بر  تاکید  با  وی 
ظرفیت های  از  استفاده 
اوراسیا گفت: حوزه اوراسیا 
نفر   میلیون   ۴۰۰ و   ۳۰۰
های  راه  و  دارد  جمعیت 
زمینی هم با امنیت کامل 
مشکالت  البته  است  باز 
زمینه   این  در  هم  جزیی 
رفع  دنبال  که  دارد  وجود 

آنها هستیم.

کریمی قدوسی: روابط با همسایگان در 
بهترین شرایط است

خبر
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عضو شورای عالی نظام پرستاری:

درآمد پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری 
افزایش می یابد

نوشتار

نظام  سازمان  عالی  شورای   عضو 
پرستاری گفت: اجرای قانون تعرفه 
با  که  پرستاری  خدمات  گذاری 
انقالب  معظم  رهبر  مجدد  تاکید 
هویت  تنها  نه  اجراست،  شرف  در 
بلکه  است  پرستاری  حرفه  بخش 
نیز  را  پرستاران  درآمد  و  حقوق 

افزایش می دهد.
به  نقل از  سازمان نظام پرستاری 
سید رضا رمضانی یاسوج افزود: در 
با جامعه  انقالب  دیداری که رهبر 
های  ارزش  به  داشتند،  پرستاری 
شغل پرستاری، امنیت شغلی آنان 
شد،  تاکید  پرستاران  مطالبات  و 
ایشان فرمودند پرستاران به گردن 
تمام مردم و مسئوالن حق دارند و 
وظیفه همگان است که توجه ویژه 
به خدمات جامعه پرستاری داشته 

باشند.  
نظام  سازمان  شورای عالی  عضو 
انقالب  رهبر  داد:  ادامه  پرستاری 
آگاهی  پرستاری  نیروی  کمبود  از 

کمبودها  خصوص  در  و  داشتند 
نیروی  کمبودهای  این  که  گفتند؛ 
بررسی  باید  پرستاری  در  انسانی 
استانداردسازی  سریعتر  و  شده 

شود.   
حکیمانه  بیانات  با  گفت:  رمضانی 
پرستار  روز  در  انقالب  رهبر 
مثبتی  واکنش های  مسئوالن 
سازمان  که  طور  همان  و  داشتند 
عالی  شورای  و  پرستاری  نظام 
است  سال  چندین  سازمان  این 
قانون  شدن  اجرایی  پیگیر  که 
هستند،  پرستاری  گذاری  تعرفه 
خوشبختانه با بیانات رهبری مورد 
آستانه  در  و  گرفت  قرار  توافق 

اجرایی شدن است.  
گذاری  تعرفه  خصوص  در  وی 
خدمات پرستاری بیان کرد: قانون 
پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه 
هویت شغلی پرستاران را مشخص 
از  خدماتی  پرستاران  کند،  می 
را  و...  تراپی  سرم  تزریقات،  جمله 

انجام می دادند، اما این خدمات به 
نام آنها ثبت نمی شد.  

رمضانی ادامه داد: در اجرای قانون 
پرستاری،  خدمات  گذاری  تعرفه 
صورت  به  پرستاری  گروه  خدمات 
است  شده  مشخص  بسته هایی 
بر  عالوه  قانون  این  اجرای  و 
حرفه  و  شغل  بخش  هویت  اینکه 
پرستاری است، درآمد پرستاران را 

نیز افزایش می دهد.
نظام  سازمان  شورای عالی  عضو 
اوایل  در  شاید  گفت:  پرستاری 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
روند  در  جزئی  مشکالت  پرستاری 
اجرا وجود داشته باشد و برخی از 
مسائل تعریف نشده باشد اما تمام 
این ایرادها به محض مشخص شدن 

رفع خواهد شد.  
نظام  سازمان  کرد:  اضافه  وی 
عالی  شورای  اعضای  و  پرستاری 
پیگیر  روز  شبانه  سازمان  این 
همان  هستند،  پرستاران  مطالبات 
گذاری  تعرفه  قانون  که  طوری 
مرحله  به  پرستاری  خدمات 
اجرایی شدن رسید. در مورد فوق 
جمهوری  رئیس  هم  خاص  العاده 
به  که  جلسه ای  پرستار  روز  در 
داشتند  کنفراس  ویدئو  صورت 
العاده خاص  فوق  که  کردند  اعالم 
برای پرستاران باید اجرا شود و اگر 
رئیس  طریق  از  است  کم  بودجه 
معاون  و  پرستاری  نظام  سازمان 
تا  اعالم شود  اول رئیس جمهوری 
العاده  فوق  شدن  اجرایی  بودجه 

خاص تامین شود.  
فوق  اجرای  داد:  ادامه  رمضانی 

خواسته  جمله  از  خاص  العاده 
های مهمی است که برای برخی از 
نهادها و گروه های درمانی در نظر 
گرفته شده؛ لذا انتظار می رود برای 
پرستاران هم در نظر گرفته شود.  

پرستاری  نظام  عالی  شورای  عضو 
از  برخی  شغلی  هویت  افزود: 
صورت  به  که  پرستاری  گروه های 
و...مشغول  قراردادی  شرکتی، 
فعالیت هستند، باید مشخص بشود 
وضعیت  تبدیل  سریعتر  هرچه  و 
در  باید  اما  شود،  انجام  باید  آنان 
وضعیت،  تبدیل  باشیم  داشته  نظر 
جبران  را  پرستاری  نیروی  کمبود 
آنان  امنیت شغلی  بلکه  نمی کند، 
افزایش می دهد پس نیاز است  را 
آزمون  نیرو،  کمبود  جبران  برای 
صورت  استخدام  و  استخدامی 

بگیرد.  
رمضانی ادامه داد: در اوایل بحران 
نبودن  مشخص  دلیل  به  کرونا 
این  از  کافی  اطالعات  نداشتن  و 
نیروی  کمبود  همچنین  و  بیماری 
پرستاری برخی از بیمارستان ها در 
روزه شروع  قراردادهای  ۸۹  قالب 
هنگام  و  کردند  پرستار  جذب  به 
را  آنها  کرونا  اوج  کردن  فروکش 
برخی  گفت:  وی  کردند.   اخراج 
به  پزشکی،  علوم  های  دانشگاه 
نیرو  شرکتی  و  واسطه ای  صورت 
جذب می کند، این نیروها عالوه بر 
پرداخت  در  شغلی  امنیت  نداشتن 
رسمی  پرستاران  با  و...  حقوق 
موضوع  این  و  هستند  متفاوت 
انگیزه را در گروه پرستاری از بین 

می برد.

خواستار  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
رسیدگی به وضعیت معیشت ۶ دهک پایین 
جامعه در سال آینده برای جبران تورم شد.

علنی   نشست  در  رضوانی  غالمحسین   
شفاهی  تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  کنندگان،  مذاکره  از  تشکر  ضمن 
هیات  توجه  مورد  باید  مجلس  مصوبات 
که  نباشد  اینگونه  و  باشد  کننده  مذاکره 
ای  آورده  که  بدهیم  فراقانونی  امتیازات 
نداشته باشد همچنین آقای رئیسی علیرغم 
مصوبات  اجرای  به  باید  فراوان  اشتغاالت 

قانونی از سوی هیات مذاکره کننده توجه 
کند.

ری،  شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
افزایش حقوق  به موضوع  اشاره  با  اسالمی 
باید  ها در سال آینده اظهار داشت: دولت 
نسبت به تخصیص کمک های غیر نقدی، 
حداقل به ۶ دهک پایین اقدام کند تا تورم 
تا  تواند  می  موضوع  این  که  شود  جبران 
حدود زیادی مشکالت معیشتی را برطرف 

کند.

 دولت نسبت به تخصیص کمک های غیرنقدی

 به ۶ دهک پایین جامعه در سال آینده اقدام کند

نوشتار

تنوع سوخت به نفع مردم است نوشتار

مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر 
از  برخی  گفت:  اسالمی،  شورای 
باید   LPG معتقدند  نمایندگان 
وارد سبد سوخت شود چراکه تنوع 
سوخت به نفع مردم است و قابلیت 
فراهم  را  دیگر  محصوالت  صادرات 

می کند.
در  مظفری  رحیمی  عبدالعلی 
روز  جلسه  توضیح  در  گفت وگویی 
-سه شنبه- کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: جلسه امروز 

انرژی  کارگروه  روسای  حضور  با 
دیوان  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
پژوهش های  مرکز  و  محاسبات 
مجلس با دستور کار بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد که بیشتر 
بحث ها درباره بخش درآمدی تبصره 
و  فروش ها  میزان  همچون   ۱۴
درآمدهای حاصله از این محل نفت 

و گاز بود.
و  کوار  و  سروستان  مردم  نماینده 
مجلس  در  فارس(  )استان  خرامه 

شورای اسالمی ادامه داد: نمایندگان 
بر لزوم توجه به تولید انرژی با توجه 
به مشکالت پیش آمده در این حوزه 
استفاده  همچنین  کردند.  تاکید 
جایگزین  سوخت های  سبد  از 
چالشی ترین  از  یکی   LPG چون 

بحث های جلسه  بود.
برخی  کرد:  اضافه  مظفری  رحیمی 
از نمایندگان معتقدند ال. پی. جی 
وارد سبد سوخت شود چراکه  باید 
و  است  مردم  نفع  به  تنوع سوخت 

قابلیت صادرات محصوالت دیگر را 
فراهم می کند اما مسووالن سازمان 
برنامه و بودجه به دلیل آنکه احداث 
هزار   ۶ سوخت،  این  جایگاه های 
نیاز  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد 
دارد و خودروهای استاندارد موجود 
در کشور بستر استفاده از LPG را 
ندارند با این موضوع مخالف بودند و 
با توجه به اینکه این بحث به نتیجه 
جهت  کمیته ای  شد؛  مقرر  نرسید 

بررسی بیشتر مساله تشکیل شود.
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