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یارانه ارزی در سفره 
مردم قرار نگرفت

سردار قاآنی: شهید سلیمانی ارتباط 

خوبی بین دیپلماسی و میدان برقرار کرد

2

الزمه ارتقای کیفیت سیاستگذاری استفاده 

از تمام ظرفیت های علمی-پژوهشی است
3

رویکرد دولت سیزدهم، مبارزه با 

قاچاق را هموار کرده است
4

 وزیر فرهنگ: شهید سلیمانی با هدف 
خنثی سازی توطئه تفرقه افکنان وارد میدان 

شد

رییس جمهور: توسعه سطح همکاری های 
اقتصادی تهران و ایروان، امنیت ساز 

است

2

دستگاه های اطالعاتی و امنیتی ریشه های 

قاچاق را در کشور شناسایی کنند

4

مرادی: وزنه برداری را با کسب سکوی نایب 

قهرمانی جهان تحویل رییس بعدی می دهم

6

استان ها 5

استاندار گیالن عنوان کرد

لزوم درآمدزایی استانی برای اجرای 

پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی
اســداهلل عباســی در آییــن اختتامیــه و تقدیــر از عوامــل اجرایی ســاخت 
۷۴۱ واحــد مســکن مددجویــی کمیتــه امــداد اســتان گیــان، همراهــی 
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 فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا بیان 
ــد  ــدان بای ــی و می ــلیمانی دیپلماس ــهید س ــب ش ــه در مکت اینک
ــای  ــلیمانی در زمینه ه ــهید س ــت: ش ــند، گف ــم باش ــار ه در کن

ــود و یکــی از  ...... ــودار ب مختلــف جل

با  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر   
اقتصاد  اکنون سهم  هم  اینکه  به  اشاره 
 ۶ تا  چهار  حدود  کشور  در  دیجیتال 
هدفگذاری  طبق  که  گفت  است  درصد 
پیش بینی می شود این در افق سه سال 

آینده این سهم به ۱۰ درصد برسد.
عیسی زارع پور  در بازدید از منطقه ویژه 
با  پیام  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی 
بیان اینکه اقتصاد برخی از کشورها از ۳۰ 
تا ۳۵ درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال 
است، عنوان کرد: این در حالی است که 
در کشور ما  طبق آمار حدود چهار تا ۶ 

درصد است.
سهم   شدن  درصد   ۱۰ کرد:  اضافه  وی 
کشور  اقتصاد  کل  از  دیجیتال  اقتصاد 
تحقق  برای  که  است  بزرگی  بسیار  کار 
وجود  خوبی  بسیار  ظرفیت  مهم  این 
امکانات  ها  ظرفیت  این  از  یکی  دارد؛ 
ویژه  منطقه  در  که  است  ابزارهایی  و 
پیام   المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی 
البرز وجود دارد و این امکان وجود دارد 
که به این ظرفیت ها جهت داد تا به این 

سمت حرکت کنیم.
در  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

بخش دیگری از سخنان خود  
با اشاره به ظرفیت های منطقه 
ویژه اقتصادی و فرودگاه بین 
این  کرد:  عنوان  پیام  المللی 
منطقه قابلیت تبدیل شدن به 
یکی از قطب های مهم اقتصاد 

دیجیتال کشور را دارد.
منطقه  این  افزود:  پور  زارع 
بر  در  را  مختلفی  های  حوزه 
گرفته و از ظرفیت های خوبی 
تهران،  به  نزدیکی  جمله  از 
منطقه ویژه بودن، بهره مندی 
از امکانات خاص برای صادرات 

به صرفه  و  واردات، گمرک تخصصی  و 
تولید  برای  ای  تعرفه  موضوعات  بودن 

کنندگان برخودار است.
بخش  شدن  فعال  به  اشاره  با  وی 
اظهار  پیام   منطقه  این  فرودگاهی 
بیشتر  چه  هر  شدن  فعال  با  داشت: 
بخش فرودگاهی این امکان وجود دارد 
صادرات  به  نسبت  کنندگان  تولید  که 
کاالهای خود اقدام کرده و از سوی دیگر 
نیز می توان شعب کارخانه های بزرگ 

دنیا را نیز به این منطقه منتقل کرد.

زارع پور ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی 
و فرودگاه بین المللی پیام از مزیت های 
می  موجب  که  است  برخوردار  زیادی 
کارهای  درگیر  کنندگان  تولید  تا  شود 
بوروکراسی اداری نشوند.وی با بیان اینکه 
زیر ساخت های  به  نزدیک  این منطقه 
مهم کشور است افزود: نزدیک بودن به 
تهران از یک سو و در کنار یک وزارتخانه 
این  زایای  دیگر  از  نیز  بودن   تخصصی 
متولی  که  ای  وزارتخانه  است،  منطقه 
هفته  در  و  است  اطاعات  ملی  شبکه 
متولی  دولت  هیات  مصوبه  با  گذشته 

است.زارع  شده  کشور  دیجیتال  اقتصاد 
پور ادامه داد: با این مصوبه کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال در واقع هیات دولت دوم 
است که تمام اختیارات هیات  دولت در 
به این جمع هفت نفره به ریاست وزارت 
همین  به  که  شده  تفویض  ارتباطات 
که  است  خوبی  بسیار  ظرفیت  منظور 
اگر بتوانیم جهت گیری این منطقه را به 
سمت توسعه اقتصاد دیجیتال برویم این 
امکان بوجود می آید که از ظرفیت های 
کارگروه برای حل مشکات این منطقه 

نیز بهره گرفت.

وزیر ارتباطات: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور به 
۱۰ درصد افزایش می یابد

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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انحصار در واردات سموم کشاورزی شکسته شود
محسن علیزاده :

رئیس سازمان برنامه و بودجه  :



سیاسی
خبر

رییس جمهور: توسعه سطح همکاری های 
اقتصادی تهران و ایروان، امنیت ساز است

تجاری  تبادالت  سطح  افزایش  اهمیت  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
و  همکاری ها  سطح  توسعه  گفت:  ارمنستان،  و  ایران  اقتصادی  و 
همه  منافع  تامین  ضمن  ایروان  و  تهران  بین  اقتصادی  مبادالت 

طرف ها، حتماً امنیت ساز هم خواهد بود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه در تماس تلفنی »نیکول 
تبریک میالد حضرت عیسی  با  ارمنستان  وزیر  پاشینیان« نخست 
ابراز امیدواری کرد که در پرتو  مسیح )ع( و آغاز سال نو میالدی 
نورانیت حضرت مسیح )ع( جهان سرشار از صلح، پیشرفت و عدالت 

شود.
رییس جمهور ارتباط و گفت و گوهای مستمر دو کشور در سطوح 
مختلف بین همسایگان را ضروری دانست و گفت: حساسیت شرایط 
منظم  بطور  منطقه  کشورهای  که  می کند  اقتضا  قفقاز  منطقه 
موضوعات منطقه ای و دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی  سیاست  کرد:  نشان  خاطر  وی 
حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها است.  تهران در 
راه های  و  همه خاک  بر  ارمنستان  حاکمیت  از حق  چارچوب  این 

مواصالتی عبوری از آن کشور حمایت می کند.
رییسی با تاکید بر آمادگی ایران برای افزایش فعالیت های تجاری 
در ارمنستان اظهار داشت: سطح تبادالت اقتصادی دو کشور کمتر 
همکاری های  کمیسیون  است  الزم  و  بوده  موجود  ظرفیت های  از 
تامین  مسیر  در  بلندی  گام های  و  فعال تر شده  اقتصادی  مشترک 

منافع دو کشور بردارد.
مذاکرات  روند  در  پیشرفت  از  تهران  اینکه  بیان  با  رییس جمهور 
جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال می کند، گفت: 
امیدواریم دیگر مسائل موجود بین دو کشور نیز در چارچوب اصول 
و حقوق بین الملل و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود و 

شاهد صلح، ثبات و امنیت بیشتر در منطقه باشیم.
وی همچنین گفت: از برطرف شدن انسداد در جاده های مواصالتی 

حمایت می کنیم.
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان هم در این تماس تلفنی 
گزارشی در مورد روند مذاکرات و آخرین وضعیت منطقه قفقاز به 

آیت اهلل رییسی ارائه کرد.
جانبه  همه  توسعه  در  کشور  این  اراده  بر  ارمنستان  وزیر  نخست 
روابط با ایران تاکید کرد و گفت: مصمم هستیم مناسبات و تعامالت 
کمیسیون  و  داده  افزایش  زمینه ها  تمامی  در  را  ایران  با  اقتصادی 

مشترک همکاری های اقتصادی را فعال تر از گذشته کنیم.
پاشینیان با ابراز رضایت از فعالیت شرکت های ایرانی در کشورش، 
ایرانی در  اظهارداشت: پروژه های زیادی برای فعالیت شرکت های 
اجرای  در  شرکت ها  این  بیشتر  حضور  از  و  دارد  وجود  ارمنستان 

پروژه های زیربنایی استقبال می کنیم.
وی در ادامه همکاری منطقه ای بین دو کشور را حائز اهمیت خواند 
و اظهارداشت: یقین داریم با افزایش سطح همکاری و هماهنگی های 
دوجانبه می توانیم گام های مهمی را برای تثبیت صلح و امنیت در 

منطقه برداریم.
آرام  زندگی  و  به حضور  اشاره  با  ارمنستان همچنین  وزیر  نخست 
مسیحیان در ایران گفت: جامعه ارامنه ایران با حفظ هویت دینی، 

بدون محدودیت در کنار هموطنان مسلمان خود زندگی می کنند.

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
بازار  در  نرخی  ارز ۲  آینده  گفت:سال 
از  که  یارانه ای  داشت،  نخواهد  وجود 
طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می 

شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
سازمان  رئیس  میرکاظمی  مسعود 
نشست   حاشیه  در  بودجه  و  برنامه 
سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
۱۴۰۱ کل کشور در خصوص مطالب 
بیشتر  گفت:  جلسه  این  در  مطروحه 
جهت گیری های  پیرامون  مباحث 
از  تحلیلی  و  بود  آینده  سال  بودجه 
آسیب های بی تدبیری در بودجه طی 
سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی 

آن در زندگی مردم  ارائه شد.
وی با بیان اینکه از این آسیب شناسی 
به مسیری رسیدیم که جهت گیری های 
دولت و مجلس باید به چه شکلی در 
سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از 
است  تورم  کنترل  محورها  مهم ترین 
که ریشه های تورم شناسایی و دقیقا 
هدف گیری شده است و مشخص شده 
که کنترل منابع و مصارف کشور نباید 
منجر به استقراض از بانک مرکزی شود 
انضباط  ایجاد  برای  دیگر  سوی  از  و 
مکلف  اعتبار  و  پول  شورای  بانکی 
شده و دولت برای آن ها دیگر تکلیفی 

مشخص نمی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که 
مرکزی  بانک  خارجی  دارایی  خالص 
افزایش  به  تا منجر  نکند  پیدا  افزایش 
پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف 
در بودجه سال آینده دقت شده که به 
تا  برسیم  اقتصاد کشور  در  ثباتی  یک 

این  و  کنند  اطمینان  احساس  مردم 
بینی  پیش  قابل  ها  آن  برای  اقتصاد 

باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.
دیگری  بخش  کرد:  اظهار  میرکاظمی 
بودجه  در  ما  گیری های  جهت  از 
سال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه 
متاسفانه  است،  کشور  در  نامتوازن 
و  دارد  وجود  موضوع  این  اکنون 
تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن 
گرفته  نظر  در  آینده  سال  بودجه  در 
شده است. در این راه صندوق پیشرفت 
و عدالت در استان ها جانمایی شده تا 
بتواند در استان های محروم مانند دیگر 
استان های برخوردار توسعه ایجاد شود.

از  حمایت  بحث  گفت:  ادامه  در  وی 
رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از 
آینده  بودجه سال  در  ما  های  اولویت 
است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه 

می پرداختیم که از متن اصلی که در 
حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش 
درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم 
و  است، غافل می شدیم.این مسائل در 
متن بودجه قرار گرفته و تبصره های 
مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی 
در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از 
ابتدای سال آینده بحث کسب وکار را 

مدیریت کنیم.
افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
شدن  مکلف  ضمن  آینده  سال  در 
دستگاه ها، شورای اداری استان ها نیز 
مکلف می شوند تا ماه به ماه پاسخگوی 
عددهایی که از رشد اقتصادی برای آن 
ها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر 
و  صنعت  کشاورزی،  مانند  بخش  زیر 
خدمات تا سطح شهرستان ها کامال در 
بودجه مشخص شده که مسئولیت آن 

برعهده استان ها و دستگاه های اجرایی 
قرار داده شده است.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه وضعیت یارانه ها در سال آینده 
این  بود، گفت:  به چه صورتی خواهد 
مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین 
نمی  دیگر  قانون  طبق  شود،  تکلیف 
توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می 
توانیم از این پس با ریال حمایت های 
ارز ۲  یعنی دیگر  انجام دهیم  را  خود 
نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر 
بخواهیم یارانه ای به کاالیی تخصیص 
دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به 
ذینفع نهایی و مردم پرداخت می شود 
زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، 
یارانه ای که از طریق دو نرخی کردن 
مردم  سفره  در  شد،  می  پرداخت  ارز 

قرار نگرفته است.

یارانه ارزی در سفره مردم قرار نگرفت
خبر

سردار قاآنی: شهید سلیمانی ارتباط خوبی 
بین دیپلماسی و میدان برقرار کرد

در  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده   
مکتب شهید سلیمانی دیپلماسی و میدان باید در کنار هم باشند، گفت: 
شهید سلیمانی در زمینه های مختلف جلودار بود و یکی از این جلوداری ها 

این بود که ارتباط بین دیپلماسی و میدان داری را خوب برقرار کرد.
شهادت  سالگرد  دومین  بزرگداشت  مراسم  در  قاآنی  اسماعیل  سردار   
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 
مناسبت  این  امسال  گفت:  )س(  زهرا  فاطمه  شهادت  سالروز  تسلیت  با 
شهید  سردار  سالگرد  با  مصادف  )ص(  اکرم  پیامبر  دختر  یاد  و  گرانقدر 
سلیمانی شده است. بنده می خواهم دو نکته را در مورد شخصیت شهید 
سردار سلیمانی عرض کنم. فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد شهید 
سلیمانی شنیدید؛ یک صداقت و دوم اخالص. این از بیان مبارک حضرت 
را  قرآن  هم  و  می شناسد  را  انسان  هم  که  شخصیتی  منظر  از  بود  آقا 
میفهمد، مکتب شهید سلیمانی را برجسته می کند. اما اگر ما بخواهیم از 
بیان و درک خودمان بیان کنیم، این دو واژه ارزشمند متمرکز بر یک واژه 
یعنی والیت مداری است و کسی که والیت مدار باشد این دو واژه را دارد.

فرمانده نیروی نیروی قدس سپاه اضافه کرد: ما به رهبرانی که در مکتب 
والیت شهید شدند، افتخار می کنیم. زمانی که زندگی آن ها را بررسی 
مکتب  هم  و  بودند  اخالص  محور  هم  که  می کنیم  مشاهده  می کنیم، 
انسان هایی بودند که هم والیت مدار هستند و هم اخالص داشته دارند. 
شهید سلیمانی هم عامل و هم استاد این مکتب بود. اگر ما والیت مدار 

باشیم، هم دنیا را داریم و هم در آخرت سربلند هستیم.
و  فهم  اهل  که  این شهید  برجستگی های  جزو  کرد:  اضافه  قاآنی  سردار 
و  مداری  والیت  را  خود  وجود  نورانیت  که  است  این  بود،  نظر  صاحب 
باید  برویم  را  راه شهید سلیمانی  اگر می خواهیم  آقا می دانست.  حضرت 

سرباز رهبری باشیم.
فرمانده سپاه قدس تصریح کرد: ایشان در زمینه های مختلف جلودار بود 
و یکی از این جلوداری ها این بود که ارتباط بین دیپلماسی و میدان داری 
را خوب برقرار کرد. به این دلیل که والیت مدار بود؛ چرا که حضرت آقا 

همیشه به این موضوع سفارش می کنند که یار و کنار هم باشند.
با  انصافا مجموعه وزارت خارجه، همکاری های الزم را  اینکه  با بیان  وی 
شهید سلیمانی داشت، گفت: ایشان با اعتقاد دینی به سیاست نگاه می کند 
و بازیگر سیاسی نیست و موفقیت در صحنه مقابله با دشمنان بزرگ را 
روزمره می دید. وقتی ما از مکتب شهید سلیمانی حرف می زنیم باید فضای 

دیپلماسی و سیاسی کشور این باشد که همه در کنار هم قرار بگیرند.
نگاه  همان  عراق،  در  ما  دوستان  همراهی  داشت:   بیان  قاآنی  سردار 

ارزشمند حرکت از تهران و توسعه به کشورهای دیگر است.
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عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
مجلس،  زیست  محیط  و  طبیعی 
یک  نیازمند  کشور  اینکه  بیان  با 
است  اقتصادی  انقالب  و  دگرگونی 
است  این  از  حاکی  ارزیابی ها  گفت: 
که در وزارتخانه  های راه و شهرسازی، 
پیش  کندی  به  کارها  صمت  و  نیرو 
انقالبی  دولت  شایسته  این  و  می رود 

نیست.
میان  نطق  در  جهانگیرزاده  عباس   
دستور خود در نشست علنی  مجلس 
به  تسلیت  ضمن  اسالمی،  شورای 
فاطمه  ایام شهادت حضرت  مناسبت 
حاج  دل ها  عزیز  سردار  و  زهرا)س( 
قاسم سلیمانی، خطاب به نمایندگان 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  مجلس، 
العالی(  امام خامنه ای)مدظله  حضرت 
مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار 
مبارک  کالم  این  خواندند،  مردم 
خطیر  مسئولیت  به  اشاره  ایشان 
مجلس انقالبی در این شرایط سخت 
اعالم  اینکه  ضمن  لذا  دارد  اقتصادی 
در  حساس  شرایط  این  در  می کنیم 
کنار دولت هستیم اما در جایی طبق 
هیچ  به  رهبری  معظم  مقام  منویات 
عنوان  به  خود  نظارت  حق  از  وجه 
نمایندگان مردم عدول نکرده و موانع 
را با صدای بلند گوشزد خواهیم کرد.

و گشایش های  تغییرات  منتظر  مردم 
کشور  اقتصادی  وضعیت  در  عملی 

هستند
آباد و بیله سوار  نماینده مردم پارس 
خطاب  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
از  ماه   6 داد:  ادامه  رییس جمهور  به 
فشارها  عمر دولت جنابعالی گذشت، 
هنوز باقی است، اقتصاد متورم و موانع 
امیدوارند  مردم  پابرجاست،  و  موجود 
دولت انقالبی در سکوت مطلق منتظر 
در  عملی  گشایش های  و  تغییرات 
هستند،  کشور  اقتصادی  وضعیت 
را  مردم  مسیر  این  در  بهانه ای  هیچ 
ارکان  تمامی  زیرا  کرد  نخواهد  اقناع 
کشور همسو و در جهت منافع انقالب 

اسالمی است.
یک  نیازمند  کشور  کرد:  تصریح  وی 
است،  اقتصادی  انقالب  و  دگرگونی 
در  که  است  این  از  حاکی  ارزیابی ها 
برخی از حوزه ها از جمله وزارت راه 
وزارت  و  نیرو  وزارت  شهرسازی،  و 
به  کارها  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
کندی پیش می رود و شایسته دولت 

انقالبی نیست.

جناب  کرد:  خاطرنشان  جهانگیرزاده 
مرگ  جاده  مورد  در  جمهور،  رییس 
مغان ۴۲ سال وعده و وعید شنیدیم، 
دولت های  توسط  نمایشی  اعتبارات 
قبلی تصویب شد اما همه این اعتبارات 
بر روی کاغذ ماند، حضرتعالی در سفر 
اخیرتان به شهرستان پارس آباد مغان 
امیدها  و  بازدید  مغان  مرگ  جاده  از 
را بعد از ۴۲ سال در دل مردم زنده 
صادر  را  قاطع  و  مقتضی  دستور  و 
فرمودید اما باز هم ردپای کارشکنی ها 
و موانع دیده می شود. باز هم در پیچ و 
خم تخصیص اعتبار و امیدهای واهی 

گیر کرده ایم.
ریلی  بارانداز  طرح  کرد:  اظهار  وی 
و  مرزی  معبر  بازگشایی  مغان، 
جمله  از  اصالندوز  بیمارستان 
رها  صاحب  بال  که  است  طرح هایی 

شده اند.
جهانگیرزاده عنوان کرد: از وزارت امور 
ظرفیت های  بکارگیری  بابت  خارجه 
الزم در تجارت بین المللی و بازگشایی 
دروازه جدید اقتصادی به سوی اروپا با 
همکاری کشورهای ایران و آذربایجان 
بین  گمرک  مسیر  از  گرجستان  و 
المللی بیله سوار مغان تا دریای سیاه 
اقدام هوشمندانه  این  کنم.  تشکر می 
و  ستودنی  خارجه  امور  محترم  وزیر 
نقش اساسی در حوزه روابط بین الملل 
و تجارت بین المللی ایجاد خواهد کرد.

عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه 
اصلی این مملکت هستند

وی خطاب به معاون اقتصادی ریاست 
جمهوری، افزود: عشایر کشور به لحاظ 
مملکت  این  اصلی  سرمایه  اقتصادی 
عشایر  آالچیق های  تک  تک  هستند، 
این کشور کارخانه تولید پشم، گوشت 
و لبنیات است، نابودی عشایر کشور به 
معنای نابودی هزاران کارخانه تولیدی 
سرمایه های  و  اقتصاد  فکر  به  است، 

زیربنایی این کشور باشید.
یعنی  مغان  جهانگیرزاده گفت: عشایر 
از  اردبیل  استان  عشایر  درصد   7۰
زندگی  اولیه  امکانات  ابتدایی ترین 
نیست.  عدالت  این  و  هستند  محروم 
رودخانه های  کنار  مناطق  عشایر 
در  تشنگی  از  استان  این  بین المللی 
متاسفانه  و  هستند  مهاجرت  حال 

گوش شنوایی وجود ندارد.
تُن  میلیون   ۴ ساالنه  مغان  منطقه 

تولید محصوالت کشاورزی دارد
وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: منطقه 

تولید  تُن  میلیون   ۴ ساالنه  مغان 
وجود  با  دارد  کشاورزی  محصوالت 
سدهای  و  بین المللی  رودخانه های 
بزرگ در این منطقه، متاسفانه مدیریت 
و  کشاورزان  عشایر،  نفس  ناکارآمد 
است،  بریده  را  خطه  این  مرزداران 
مرزی،  رودخانه های  الیروبی  عدم 
شکستگی  آبیاری،  شبکه  توسعه  عدم 
آب  رفت  هدر  و  کانال ها  نشت  و 
رودخانه های مرزی و توزیع ناعادالنه 
و  پمپاژخانه ها  ناصحیح  مدیریت  آب، 
منابع آبی و نفوذ شرکت های خصوصی 
و  اردبیل  استان  آب  مدیریت  بدنه  در 
مزارع  نابودی  دیگر  مشکالت  هزاران 
این خطه را از امسال با 7۰ درصد افت 

محصول رقم زده است.
جاری  سال  در  کشاورزی  بهاء  آب 

3برابر افزایش پیدا کرده است
جهانگیرزاده تصریح کرد: برای همین 
جبران  جهت  در  ناسالم  مدیریت 
در  کشاورزی  بهاء  آب  وارده  خسارت 
سال جاری تا 3برابر افزایش پیدا کرده 
است از همین تریبون به وزیر محترم 
نیرو تذکر می دهم نابودی مزارع مغان 
در آینده نه چندان دور آسیب جدی 
به اقتصاد کشور خواهد زد و مسئولیت 
هر گونه عواقب کار به عهده جنابعالی 
افزایش 3  و  نابسامانی ها  است. جلوی 

برابری آب بهاء را بگیرید.
کشور  محترم  وزیر  از  افزود:  وی 
تقسیمات  حوزه  در  دارم  استدعا 
کشوری، توجه اساسی به منطقه مغان 
با  مغان  جعفرآباد  شهر  باشد  داشته 
 3۲۰ و  جعیت  نفر  هزار   ۴5 از  بیش 
روستا و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی 
نظر  از  تولید گندم  رکورد  باالترین  با 
استان  در  باالیی  رتبه  در  اقتصادی 
شهر  عنوان  به  و  دارد  قرار  اردبیل 
همه  از  استان  عشایر  مرکز  و  نفتی 

موازین و شرایط تبدیل به شهرستان 
ساده  موانع  اما  است  برخوردار  شدن 
و ابتدایی در دولت های گذشته مردم 
این شهر انقالبی را از حق طبیعی خود 

محروم کرده است.
نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی 

و اصالح دارد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، 
یادآور  مجلس،  نمایندگان  به  خطاب 
نیاز  کشور  استخدامی  نظام  شد: 
بحث  در  دارد  اصالح  و  بازسازی  به 
اشتغال با پدیده های مختلفی از جمله 
کارمزد،  شرکتی،  حجمی،  نیروهای 
هستیم،  مواجه  روزه   89 قرارداد 
شغلی  امنیت  معمول،  رویه  این 
ساخته  مواجه  مشکل  با  را  خانواده ها 
است، حقوق های نابرابر در ارگان ها و 
از جمله حقوق  سازمان های مختلف 
ناچیز کارکنان قوه قضاییه و پرستاران 
با شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت 
استخدامی نابسامان دهیاران کشور و 
معلمان  معیشتی  و  زندگی  شرایط 
ناروا  بارز تبعیضات  از نمونه های  عزیز 

است.
آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
کرد:  تاکید  ناروا،  تبعیضات  دیگر 
در  محرومیت زدایی  نگاه  متاسفانه 
بعد  نمی شود،  دیده  مسئوالن  برخی 
انقالب  برکت  با  عمر  از  سال   ۴۲ از 
اسالمی هنوز در حوزه های بهداشتی، 
مواصالتی و ارتباطات جمعی و تامین 
آب شرب مردم مشکل داریم، منطقه 
مغان در جواز دو رودخانه بزرگ ارس 
و باالرود تشنه است، مردم آب ندارند، 
هر  گوش  تابستان  در  العطش  صدای 
آدمیزاد را کر می کند و پاسخی برای 

آن دریافت نمی شود.

کشور نیازمند یک دگرگونی و انقالب اقتصادی است
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سخنگوی سپاه: سردار سلیمانی 

الگویی تمام عیار برای نسل امروز و 

فردای بشریت است
 سخنگوی ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: سردار حاج 
قاسم سلیمانی اسطوره ای به تمام معنا و الگویی تمام عیار برای نسل امروز 

و فردای بشریت است.
 سردار رمضان شریف روز دوشنبه در آیین گرامیداشت دومین سالگرد 
اظهار  ایالم  شهر  مصالی  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  بزرگ  سردار 
داشت: طی روزهای گذشته گرامیداشت سه هزار شهید گرانقدر استان 
ایالم برگزار شد که تاثیر بسیار خوب و در خور توجهی در فضای فرهنگی 
استان و کشور ایجاد کرد که این اقدام ماندگار در نوع خود بی نظیر و 

قابل تقدیر است.
هوشیار  و  انقالبی  و  والیت مدار  مردمی  اسالمی  ایران  ملت  افزود:  وی 
و وفاردار به نظام و انقالب هستند، امام راحل با تکیه بر توان مردمی 
توانست با رهبری حکیمانه خود کشور را از دست بیگانگان خارج کند 
و این اعتماد در طول بیش از چهار دهه از عمر با برکت انقالب استمرار 
داشته است.سردار شریف با قدردانی از عشایر و مرزنشینان غیور و دالور 
استان ایالم در برگزاری مراسم سنتی بزرگداشت چمر سردار سلیمانی در 
سال گذشته گفت: برگزاری این آیین سنتی بزرگ و معنادار که مردمان 
این دیار مرزنشین برای بزرگان خود برگزار می کنند نقطه عطفی بود 
که نمونه واقعی ارادت ملت با بصیرت و انقالبی استان ایالم به قهرمان و 
پرچمدار شهدای ایران چه در دوران دفاع مقدس و چه دفاع از حرمین 

شریفین را نشان داد.
وی با اشاره به رشادت های سردار بزرگ سلیمانی بیان کرد: سردار قاسم 
معظم  رهبر  رهنمودهای  تدابیر  و  نصیحت  اعتماد،  محصول  سلیمانی 
به  انگشت  را  دنیا  یافته  تربیت  و سرباز  مرد  بزرگ  این  و  است  انقالب 
دهان گذاشت و تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرد و هیمنه آنان 

را در هم شکست.

ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود/ 
با متخلفان ارزی برخورد شود

ارز  اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: حذف  عضو کمیسیون 
۴۲۰۰ تومانی با این توجیه که در کشور رانت ایجاد کرده، درست 
رانت خواری کردند،  با کسانی که  باید  کار،  این  به جای  و  نیست 

برخورد شود.  
از  یکی  گفت:  تومانی،   ۴۲۰۰ ارز  حذف  درباره  نظری،  غنی  سید 
دالیلی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می شود، آن است 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی انحراف دارد و به جیب عده ای از دالالن رفته 
است، در حالی که برای یک دستمال نباید قیصریه را به آتش کشید.

وی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این توجیه که در کشور رانت 
ایجاد کرده، درست نیست و به جای این کار، باید با کسانی که رانت 

خواری کردند، برخورد شود.
به  ما  داد:  ادامه  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  عضو کمیسیون 
جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید جلوی انحرافات را بگیریم. در حال 
حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی از کاالهای اساسی داده می شود و 
ما باید نظارت های خود را تقویت کنیم تا کاالهای اساسی به قیمت 

ارزان به دست مصرف کنندگان برسد.
طبقات  می شود  باعث  تومانی  ارز ۴۲۰۰  کرد: حذف  تاکید  نظری 
ارز  نباید  و  شوند  معیشتی  اساسی  مشکالت  دچار  جامعه  ضعیف 

۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نکته 
قابل توجه دیگر آن است که شاید به ظاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی از چند 
کاالی اساسی حذف شود، اما به محض آنکه این کار اتفاق بیافتد، 
اغلب  می شود.  گران  کاال  از ۲۰۰  بیش  قیمت  که  باشید  مطمئن 
نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ مخالفت 

خود را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح خواهند کرد.

امیرعبداللهیان: صهیونیسم جایی در 
آینده جهان ندارد

رژیم  خارجه  وزیر  اظهارات  به  واکنش  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر   
صهیونیستی در توئیتی نوشت: با اقتدار و عقالنیت از حقوق، منافع وپیشرفت 

ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد.
 حسین امیرعبداللهیان در حساب توئیتری خود درباره اظهارات وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی نوشت: اظهارات آشفته وزیر خارجه رژیم جعلی اسراییل 
ایرانیست که  در قبال ملت بزرگ ایران، مصداق این ضرب المثل معروف 

»شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه«.
و  اقتدار  با  است:  آورده  توئیت  این  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
عقالنیت از حقوق، منافع وپیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی 

در آینده جهان ندارد.



اقتصاد
اخبار

معاون فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی: باید 

مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور هموار شود

فضای  ملی  مرکز  محتوایی  امور  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
و  رشد  مسیر  باید  دولتی  و  حاکمیتی  نهادهای  گفت:   مجازی 
بتواند  تا بخش خصوصی  توسعه هوش مصنوعی را هموار کنند 
با سرعت بیشتری محصوالت و خدمات هوشمند بومی را توسعه 

داده و در دسترس مردم قرار دهد.
به نقل  از مرکز ملی فضای مجازی، »قاسم خالدی« از برگزاری 
و  اجتماعی  فرهنگی،  های  چالش  و  ابعاد  های  نشست  سلسله 
با تاکید بر  حقوقی توسعه هوش مصنوعی در کشور خبر داد و 
هوش  توسعه  افزود:   کشور،  در  مصنوعی  هوش  توسعه  اهمیت 
مصنوعی در کشور یک ضرورت است اما باید در کنار فرصت های 
در  باکیفیت  خدمات  ارائه  همچون  کشور  برای  فناوری  این 
حوزه های بانکی، پزشکی و اداری، از آثار آن در زمینه های نقض 
مشاغل  از  حذف بخشی  و  هوشمند  جنگ های  خصوصی،  حریم 

جلوگیری کرد.
فضای  ملی  مرکز  محتوایی  امور  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
فناوری  این  از  حداکثری  بهره مندی  برای  کرد:  تاکید  مجازی 
نیاز است تا سیستم های پُرخطر هوش مصنوعی شناسایی شده و 
ابعاد مدیریت ریسک، حکمرانی داده، شفافیت و ارائه اطالعات به 
کاربران، امنیت و همچنین ابعاد حقوقی آن برای سیاست گذاری 

و قانون گذاری در کشور بررسی شود.
 در علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی یا هوش ماشینی به هوشی 
گفته می شود که از هر نوع ماشین )و نه انسان( به دست بیاید. 
به عبارت دیگر هر دستگاهی که توانایی درک محیط و فعالیت 

با حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد، هوش مصنوعی است.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس،با 
تولید  روی  نظارتی  وضعیت  از  انتقاد 
جهاد  وزارت  گفت:  کشاورزی،  محصوالت 
کشاورزی مسئولیت خود در زمینه نظارت 
بر تولید محصول سالم را به کلینیک های 
گیاه پزشکی واگذار کرده اما این حوزه به 

صورت کامل رها شده است.
سپیدان  مردم  نماینده  علیزاده  محسن 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بیضاء  و 
گفت:  کشاورزی،  سموم  واردات  خصوص 
یکی از موضوعاتی که به صورت اساسی در 
تمامی کشورها مورد توجه قرار می گیرد و 

اولویت دارد امنیت غذایی است.
با  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اشاره به اینکه بخش عمده ای از مشکالت 
تامین  برای  سختی  جامعه،  معیشتی 
یکی  داد:  ادامه  است،  اساسی  کاالهای 
بسیار  کمک  می تواند  که  دستگاه های  از 
غذایی  امنیت  تامین  حوزه  در  زیادی 
داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی است، 
این وزارتخانه متولی تامین بخش عمده ای 
از تامین کاالهای اساسی کشور می باشد به 
همین دلیل وظیفه دارد تا بر تمام مراحل 
محصوالت  برداشت  و  داشت  کاشت، 

نظارت داشته باشد.
محصوالت  تولید  برای  برنامه ریزی 
غیرممکن  اراضی  با خرد شدن  کشاورزی 

می شود
وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
غذایی  امنیت  تامین  کنار  در  بتواند  باید 
محصوالت  مازاد  صادرات  از  استفاده  با 
تولیدی برای کشور ارزآوری داشته باشد، 
سال های  طی  کشاورزی  کرد:  عنوان 
شده  مواجه  زیادی  چالش های  با  گذشته 
که یکی از مهمترین آنها خرد شدن اراضی 
بوده که پس از آن نتوانسته ایم برای حوزه 

تولید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.
علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف 
بر  نظارت  انجام  کشاورزی  جهاد  وزارت 
است،  استاندارد  و  سالم  محصوالت  تولید 
محصوالت  تولید  از  منظور  کرد:  تصریح 
سالم صرفا تولید محصول ارگانیک نیست، 
باقی مانده  باید در تولیدات کشاورزی  اما 

استانداردهای  بر  نیترات منطبق  و  سموم 
بین المللی باشد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه متاسفانه 
نهاده های  قیمت  سازی  رها  از  بعد 
نیز  آنها  توزیع  اوره  کود  مانند  کشاورزی 
رها شده است، عنوان کرد: کشاورزان برای 
به  نیز  بیشتری  کود  و  سم  بیشتر،  تولید 
باعث  موضوع  این  و  می دهند  محصوالت 
بروز مشکالت بسیار زیادی در جامعه شده 
که یکی از موارد آن شیوع سرطان ها بیش 

از حد طبیعی در کشور است.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
جهاد  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
کشاورزی مسئولیت خود در زمینه نظارت 
بر تولید محصول سالم را به کلینیک های 
حوزه  این  اما  کرده  واگذار  پزشکی  گیاه 
نیز به صورت کامل رها شده است، افزود: 
تولید  روی  بر  نظارتی  حاضر  حال  در 
مانده  باقی  حداقل  با  سالم  محصوالت 

سموم و نیترات وجود ندارد.
استاندارد  واردات سموم غیر  برای  را  فضا 

توسط عده ای خاص فراهم شده است
طی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  علیزاده 

سال های گذشته در سازمان حفظ نباتات 
گفت:  است،  گرفته  شکل  سوداگری 
است  کرده  تالش  نباتات  حفظ  سازمان 
فضا را برای عده ای خاص به منظور واردات 
سموم غیر استاندارد به کشور فراهم کند، 
از  اولیه نشان می دهد عده ای  بررسی های 
این  از  این سازمان  فعلی  و  مدیران سابق 

اقدامات منتفع می شوند.
نسخه   اساس  بر  عرضه سموم  اجازه  مافیا 

کلینیک های گیاه پزشکی را نمی دهد
برای  مجوزهایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عده ای خاص صادر شده تا بتوانند سموم 
پایین  بسیار  نرخ  با  را  استاندارد  غیر 
خریداری و با چندین برابر قیمت در بازار 
گرفته  شکل  مافیایی  افزود:  کنند،  توزیع 
را  خود  سموم  فروشگاه ها  نمی دهد  اجازه 
بر اساس نسخه  کلینیک های گیاه پزشکی 
جهاد  وزارت  متاسفانه  و  کنند  عرضه 
کشاورزی نتوانسته است با مافیای موجود 

مقابله کند.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس 
میلیاردی  هزار  سودهای  اینکه  بیان  با 
تصمیمات  نتواند  نیز  وزیر  تا  شده  باعث 
از  مقطعی  در  گفت:  کند،  اجرایی  را  خود 

زمان به عنوان نمایندگان مردم از مدیران 
کردیم  درخواست  نباتات  حفظ  سازمان 
واردات  زمینه  در  گرفته  شکل  انحصار  تا 
سموم را بشکنند و اجازه دهند شرکت های 
توانمند در زمینه واردات سموم استاندارد 
اقدام کنند اما با اعمال نفوذ بر روی وزیر 
کاری  چنین  اجازه  سابق  کشاورزی  جهاد 
بخش  اینکه  به  اشاره  با  نشد.علیزاده  داده 
در  موجود  کشاورزی  سموم  از  عمده ای 
به صورت  انحصارها  وجود  دلیل  به  کشور 
طی  کرد:  اضافه  است،  شده  وارد  قاچاق 
محصوالت  از  بخشی  گذشته  هفته های 
کشاورزی صادر شده به کشورهای همسایه 
غیر  سموم  مانده  باقی  وجود  دلیل  به 
باعث  و  خورد  برگشت  آنها  در  استاندارد 
شد تا محصوالت کشاورزی سالم نیز امکان 

صادرات نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید حوزه کشاورزی 
قرار  توجه  مورد  درآمدی  پایه  عنوان  به 
باید  کشاورزی  جهاد  وزیر  گفت:  بگیرد، 
سازمان  در  فساد  و  رانت  سریع تر  هرچه 
انحصار  و  ببرد  بین  از  را  نباتات  حفظ 
موجود در حوزه واردات سموم را بشکند تا 
سموم استاندارد از مبادی قانونی وارد شود.

انحصار در واردات سموم 
کشاورزی شکسته شود

گزارش

میزان استفاده از سم و کود شیمیایی در کشور 
نباید از میانگین جهانی باالتر باشد

تولید  میزان  دنیا  سراسر  در  گفت:  مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
محصوالت ارگانیک به ۲ و نیم درصد نمی رسد و حدود ۹۸ درصد محصوالت 

کشاورزی با استفاده از کودهای شیمیایی تولید می شوند.
و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو  قزلجه  نوری  غالمرضا 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی ، در خصوص نحوه بکارگیری سموم و 
تولید محصول سالم، گفت: زمانیکه موضوع استفاده از سم، کود و سالمتی 
محصوالت مطرح می شود باید به این موضوع توجه کنیم که به هر میزان سم 
و کود در محصوالت استفاده شود از سالمتی محصول نهایی کاسته می شود.

اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  آباد  بستان  مردم  نماینده 
محصول سالم، محصوالت ارگانیک هستند که بدون استفاده از کود و سم 
تولید می شوند، ادامه داد: در سراسر دنیا میزان تولید محصوالت ارگانیک به 
۲ و نیم درصد نمی رسد و حدود ۹۸ درصد محصوالت کشاورزی با استفاده 

از کودهای شیمیایی تولید می شوند.
وی با تاکید بر اینکه میزان استانداردی برای باقی مانده کودهای شیمیایی و 
سموم در محصوالت کشاورزی تعیین شده است که بدن انسان می تواند آن 
را تحمل کند، عنوان کرد:البته بدون استفاده از سموم و کودهایی شیمیایی 
امکان تامین امنیت غذایی کشور و دنیا وجود ندارد. میزان استفاده از سم و 

کود شیمیایی در کشور نباید از میانگین جهانی باالتر باشد.
اینکه تمامی موضوع  بیان  با  این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
به  منطقه  کشورهای  برخی  سوی  از  ایرانی  کشاورزی  محصوالت  بازگشت 
تصریح  ندارد،  ارتباط  آنها  در  سموم  و  شیمیایی  کود  مانده  باقی  مسئله 
به  ایرانی  از مشکالت در مسیر صادرات محصوالت کشاورزی  کرد: بخشی 
واسطه تاخیر در انجام برخی از امور اداری و مراوده ای رخ داده و تعدادی از 
دستگاه های دولتی در زمینه انتقال خواسته ها و مدارک مورد نیاز کشورهای 

هدف در زمینه کودها و سموم مورد استفاده کم کاری کرده اند.
اینکه امیدواریم مشکل به وجود آمده در مسیر صادرات  با اشاره به  نوری 
و  تولیدکنندگان  این  از  بیش  تا  شود  برطرف  ایرانی  کشاورزی  محصوالت 
استانداردهای  باید  نیز  تولیدکنندگان  افزود:  نبینند،  آسیب  صادرکنندگان 

الزم در زمینه کود و سم را رعایت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه دستگاه های ذی ربط باید واردات سموم را کنترل 
در صورت  کرد:  عنوان  کنند،  جلوگیری  استاندارد  غیر  واردات سموم  از  و 
نیاز به مقررات جدید در حوزه استفاده و واردات سموم کشاورزی استاندارد 

دستگاه های متولی درخواست خود را به مجلس ارائه کنند.

عضو هیات عامل بانک ملی ایران:  تمامی 
سامانه های اعطای تسهیالت بانک ملی پایدار 

است
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران تاکید کرد: به هیچ 
و  نشده  متوقف  ایران  ملی  بانک  پرداخت تسهیالت در شعب  عنوان، 
بانک همچنان اعطای تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت 

برنامه های خود دارد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن مونسان با بیان این که 
بسیار غیر منطقی است که ما پرداخت تسهیالت را ممنوع کرده باشیم، 
اعالم کرد: در ابتدای آذر ماه سال جاری به دلیل به روز رسانی سامانه 
های اعتباری، روند اعطای تسهیالت با کندی پیش رفت که با تالش 
های کارشناسان مربوطه این مشکل رفع و هم اکنون تمامی سامانه 
های اعطای تسهیالت در بانک پایدار است و عملیات اجرایی و پرداخت 
بسیاری از پرونده های تسهیالتی بر اساس اولویت های تعیین شده در 

حال اقدام می باشد.
وی به وظیفه و رسالت بانک ملی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه 
و رسالت بانک ملی ایران که همانا رفع نیاز محرومان، توانمند سازی 
تولید کنندگان، حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه، کمک به 
خروج از بحران بنگاه های اقتصادی، ارتقای بهداشت و سالمت جامعه، 
مساعدت مالی به انجمن های خیریه، مدرسه سازی، انجام مسئولیت 

های اجتماعی و ... با تسهیالت دهی است، بی وقفه ادامه می دهد.
پرداخت  نسبت  که  حالی  در  افزود:  ایران  ملی  بانک  شعب  معاون 
تسهیالت خرد و کالن بانک )نظیر وام ازدواج، تسهیالت قرض الحسنه، 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ...( به مشتریان و متقاضیان از ابتدای 
سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد 
داشته است، بانک ملی ایران توانسته با وجود شرایط سخت و دشوار 
و تحریم های ظالمانه، بیش از حجم منابع مالی و تجهیز شده خود، 
اقدام به پرداخت تسهیالت به متقاضیان و بخش های مختلف اقتصادی 

کشور نماید.
مونسان با بیان این که شعب بانک موظف هستند با رعایت مدیریت 
منابع درخواست های متقاضیان واجد شرایط را بررسی و در چارچوب 
دهند،  پاسخ  مشتریان  نیاز  به  مطالبات  بررسی  و  پیگیری  با  قوانین، 
ارائه  برای  کافی  آمادگی  کشور  سراسر  در  بانک  شعب  کرد:  تصریح 

هرگونه خدمات مالی را دارند.
معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به ضوابط دریافت تسهیالت از بانک 
گفت: سیاست بانک، تسهیل امور بانکی مردم از جمله در بحث دریافت 
تسهیالت است، بنابراین بانک، قوانین و ضوابط پیچیده و دست وپاگیر 
را مشخص و حذف کرده است، بعنوان مثال اعطای تسهیالت تا سقف 
 ۵۰۰ میلیون ریال در این یانک فقط با یک نفر ضامن معتبر صورت 
دریافت  ضوابط  که  شده  اعالم  شعب  به  شد:  یادآور  وی  گیرد.  می 
تسهیالت باید در قالبی یکسان و مشخص به مشتریان اعالم شود و در 
صورتی که مشتریان با مواردی مغایر با ضوابط مواجه شدند، می توانند 

مراتب را از طریق اداره کل بازرسی بانک ملی ایران پیگیری کنند.
مونسان وجود شعب بانک را به عنوان یکی از روش های مهم عرضه 
خدمات بانک توصیف کرد و ادامه داد: با تالش و تدابیر اتخاذ شده توسط 
همکارانمان طی سال جاری منابع جدیدی برای تخصیص اعتبارات و 
ارائه تسهیالت بیشتر به مشتریان و متقاضیان محترم بانک جذب شده 
که این منابع زمینه ساز پرداخت  وام ها و حتی اعطای تسهیالت جدید 
بانک به مشتریان خواهد شد و امیدواریم با استفاده بهینه از این منابع و 
با کنترل و ایجاد انضباط مالی، نیاز مردم و بخش های مختلف اقتصادی 

کشور به خوبی تامین شود

3

مدیرعامل بانک سینا:  بانک سینا آماده ورود به 

کسب و کار جدید در نظام بانکی کشور است

مدیرعامل بانک سینا ورود شبکه بانکی به عرصه دیجیتال را مهمترین 
موضوع فعالیت بانکداری معرفی کرد و از آمادگی بانک سینا برای ورود 

به فضای جدیدی از کسب و کار در عرصه بانکی خبر داد.
به نقل از روابط عمومی بانک سینا، ایمانی در سخنان خود، ورود به 
عرصه جدیدی از ارائه خدمات و نوآوری در فضای بانکی با رویکرد 
بودن  منطبق  افزود:  و  دانست  بانک  این  مهم  اهداف  از  را  دیجیتال 
با نیاز مشتری، ایجاد تغییرات جدید در کیفیت و تسریع و تسهیل 
در خدمات بانکی را به یک ضرورت و نیاز بدل ساخته و بانک سینا 
با تحول در زیرساخت ها و تغییراتی در مدل کسب و کار خود، آماده 

ورود به حوزه فعالیت جدید در نظام بانکی کشور است.
از  بایست  می  دیجیتال  بانکداری  سازی  پیاده  برای  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های کسب و کار مبتنی بر فناوری های روز استفاده شود. 
پذیرش این تحوالت در بانک اتفاق بزرگی است که الزمه آن آموزش 

نیروی انسانی توانمند در همه سطوح بانک است.
و  پتانسیل  از  برخورداری  لحاظ  به  سینا  بانک  کرد:  تصریح  وی 
زیرساخت ها در زمینه فناوری و دیجیتال، در شرایط مطلوبی به سر 
می برد و در عصر رواج تحوالت و نوآوری ها، با تکیه بر برنامه ریزی 
و خالقیت حرکت می کند و در این عرصه در تالش است از طریق 
دگردیسی در خدمات و گسترش مباحث نئوبانک و خدمات دیجیتال، 

گام های موثری در مسیر تعالی بردارد.
وی خاطرنشان کرد: شاید در ۵ سال آینده شعبه ای برای خدمات 
عرصه  به  ورود  با  باشد.  نداشته  وجود  آن  های  روزمرگی  و  بانکی 
دیجیتال، مشتری می تواند در تمام شبانه روز از خدمات آن استفاده 
کند و قطعا این عرصه تحولی عظیم در نظام بانکداری است که بانک 
سینا هم بر همین مبنا برنامه ریزی های هدفمند را در دست بررسی 

و اجرا دارد.
با  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  بانک  عملکرد  به  ادامه  در  وی 
تالش همکاران، در بحث سودآوری در بانک سینا توانستیم با تکیه بر 
استراتژی های کارآمد و موثر در ۹ ماهه اول سال، اهداف پایان سال 
را محقق کنیم و برنامه ریزی های ما در سه ماه پایانی سال، مازاد بر 

اهداف از پیش تعیین شده است.
های  شاخص  مدت،  این  در  کرد:  تصریح  سینا  بانک  مدیرعامل 
عملکردی بانک نشان می دهد که بخش های تخصصی بانک فعالیت 

خوبی داشته اند و مدار بانک در مسیر موفقیت حرکت می کند.
گفتنی است در همایش سراسری ۲ روزه معاونت فناوری اطالعات 
و  دیجیتال  حوزه  در  بانکداری  روز  مباحث  مهمترین  سینا،  بانک 
به صورت کارگاهی  بانکی  با سامانه های مختلف  همچنین آشنایی 

و آموزشی مطرح شد.

آزاداندیشانه  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر   
را  مشاوره  و  نظر  اخذ  عرصه  در  کردن  عمل 
ارتقای کیفیت سیاستگذاری را  یک ضرورت و 
مستلزم استفاده از تمام ظرفیت علمی-پژوهشی 
کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی دانست.

اساتید  با  نشست  در  خاندوزی،   سیداحسان 
مدرس  تربیت  دانشگاه  مدیریت  و  اقتصاد 
در  اسالمی  اقتصاد  فکر  اتاق  راه اندازی  از 

پژوهشکده وزارت اقتصاد خبر داد.
و  اقتصاد  اساتید  جمع  در  خود  حضور  وی 
بابی  فتح  را  مدرس  تربیت  دانشگاه  مدیریت 
و  دانشگاه  این  با  علمی  ارتباطات  توسعه  برای 
در  نظران  صاحب  و  اساتید  نظرات  از  استفاده 
کرد  عنوان  وزارتخانه  این  های  سازی  تصمیم 
از  دولتی،  های  دستگاه  و  ها  دانشگاه  گفت:  و 
هم  با  هایی  همکاری  سنتی  طور  به  گذشته، 
داشته اند اما متأسفانه، با وجود زحمات خوبی 
که در این راستا کشیده شده، این همکاری ها، 
منجر به افزایش کیفیت سیاست های اقتصادی 

کشور نشده است.
اینکه  برای  من  درخواست  گفت:  خاندوزی 
تعامل دولت و دانشگاه، منجر به افزایش کیفیت 
تعامل  این  این است که  سیاست گذاری شود، 
اساتید،  همواره  و  داشته  ادامه  مستمر  طور  به 
در  را  خود  پیشنهادی  های  برنامه  و  نظرات 
اقتصاد  روز  با معضالت و سیاست های  ارتباط 

کشور ارائه دهند.
کیفیت  بردن  باال  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
در  ما  که  است  این  مستلزم  سیاستگذاری، 
عمل  اندیشانه  آزاد  مشاوره،  و  نظر  اخذ  عرصه 
علمی  های  ظرفیت  تمام  از  بتوانیم  و  کنیم 
پژوهشی کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی 
در  نظران،  صاحب  همه  باید  و  کنیم  استفاده 
های دستگاه های اجرایی را برای ارائه نظر، به 

روی خودشان کامال گشاده ببینند.
وزارت  نقدها،  همه  وجود  با  کرد:  تأکید  وی 
اقتصاد با افتخار این مسیر را ادامه خواهد داد 
و امیدوارم این جلسات منتهی به خروجی های 
علمی و تحقیقاتی شود که قرار نباشد در قفسه 
سپرده  فراموشی  به  ها  دانشگاه  بایگانی  های 

شوند.
یکی  به  پاسخ  در  جلسه  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
از پیشنهادات اساتید حاضر در جلسه، مبنی بر 
برگزاری دوره های آموزشی آشنایی دانشجویان 
فرآیندهای  مسوولیتی،  حوزه  با  اقتصاد  رشته 
تصمیم سازی و عملکرد این وزارتخانه، از رییس 
پژوهشکده وزارت اقتصاد خواست تا با همکاری 
به  نسبت  مدرس،  تربیت  دانشگاه  مشورت  و 

طراحی دوره هایی کوتاه مدت برای دانشجویان 
به همین منظور اقدام کند.

وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه 
درباره اقتصاد اسالمی با بیان اینکه پژوهشکده 
و  نقش  این، چندان  از  پیش  تا  اقتصاد  وزارت 
اظهار  است،  نداشته  زمینه  این  در  مسوولیتی 
داشت: در همین راستا از یکی دو نفر از صاحب 
اسالمی  اقتصاد  عرصه  پژوهشگران  و  نظران 
در  هم  دفتری  و  آمده  تهران  به  ایم  خواسته 
تا  کنند  اندازی  راه  اقتصاد  وزارت  پژوهشکده 
ما بتوانیم به طور مستمر یک اتاق فکر اقتصاد 

اسالمی راه اندازی کنیم.
گیری  شکل  خوبی  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
این اتاق فکر در پژوهشکده وزارت اقتصاد این 
به  و  مستمر  طور  به  توانند  می  آنها  که  است 
قرار  ما  سیاستگذاری  مسایل  جریان  در  روز 
بگیرند. به عنوان نمونه در چند ماه آینده قرار 
است یک الیحه با این محتوا ارائه شود و آنها 
چارچوب  در  را  خود  های  راهکار  و  نظر  هم 
اعالم  همچنین  کنند.وی  ارایه  اسالمی  اقتصاد 
آمادگی کرد، یکی از بانک های دولتی را جهت 
طرح  از  یکی  آزمایشی  اجرای  برای  همکاری 
در  مدرس  تربیت  دانشگاه  پیشنهادی  های 
رابطه با تأمین مالی طرح های تولیدی مبتنی 
کند. معرفی  آن  به  اسالمی  اقتصاد  دیدگاه  بر 

این گزارش حاکی است، موضوعاتی چون ایجاد 
و تقویت ظرفیت های تولید مبتنی بر سرمایه 
گذاری با توجه به روند ضعیف تشکیل سرمایه 
در کشور، استفاده عقبه تیم اقتصادی دولت از 
خزانه دانشِی دانشگاه ها، توجه به آثار ناخواسته 

تجارب  به  توجه  اقتصادی،  تصمیمات  برخی 
اهمیت بحث هوش مصنوعی  به  جهانی، توجه 
در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعیین تکلیف هر چه 
سریع تر الیحه FATF به عنوان الزمه اجرایی 
کردن سرفصل»توسعه تعامالت بین المللی« در 
نقشه راه رشد غیر تومی وزارت اقتصاد، بخشی 
از پیشنهادات اساتید دانشگاه تربیت مدرس در 

این نشست دو ساعته بود.
سرمایه  برای  قضایی  امنیت  ایجاد  همچنین، 
به  قوه  سه  از  فراتر  مرجعی  طریق  از  گذاران 
شکلی که کسی توانایی لغو یا تخطی از آن را 
نداشته باشد، یکی دیگر موارد و خواسته های 

مطرح شده در این جلسه بود.
جلسه،  در  حاضر  اساتید  برخی  است،  گفتنی 
برای  جدی  تالش  چون  اقداماتی  انجام 
در  جدیت  دولت،  های  دارایی  مولدسازی 
اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها، توجه به 
انعقاد  از جمله  اقتصاد دیجیتال و  پیاده سازی 
تأکید  ارتباط،  این  در  مخابرات  با  قراردادی 
جای  به  بانکی  درآمدهای  شدن  کارمزدی  بر 
تعیین  در  تسریع  و  دریافتی  سودهای  افزایش 
تکلیف کاالهای در اختیار سازمان جمع آوری 
حراج  اندازی  راه  و  تملیکی  اموال  فروش  و 
دیجیتالی آنها را از جمله اقدامات خوب وزارت 

اقتصاد در دوره جدید برشمردند.
از  عصاری  عباس  است،  حاکی  گزارش  این 
اساتید حاضر در نشست با استقبال از اقدامات 
اجرای  خصوص  در  گرفته  انجام  مناسب 
واگذاری  و  ها  بانک  در  شرکتی  حاکمیت 
یقین  بطور  کار  این  کرد:  تصریح  مازاد،  اموال 

جواب مناسبی هم خواهد داد اما در عین حال 
باعث خواهد شد تیم هایی که با ورود به حوزه 
منافذ  این  از  درآمد  کسب  به  بخش خصوصی 
می پرداختند به مقابله جدی با وزارت اقتصاد 
برخیزند.وی افزود: شما باید در اجرای سیاست 
های اصالحی خود، ثبات و استقامت داشته و 
اصالحات مد نظر را در قالب یک »بسته برنامه 
ای« ارائه کنید.بنا بر این گزارش، برخی اسامی 
اساتید حاضر در جلسه عبارت از »سید حمید 
و  مدیریت  دانشکده  رئیس  حسین«  خداداد 
اقتصاد، »محمد حسن زاده«، معاون پژوهشی، 
»بهرام سحابی« معاون آموزشی، »حسن دانایی 
مدیریت  گروه  مدیر  و  علمی  هیات  فرد« عضو 
علمی،  هیات  عضو  حیدری«  »حسن  دولتی، 
علمی،  هیات  عضو  دیزجی«  فرجی  »سجاد 
گروه  مدیر  و  علمی  هیات  شایان« عضو  »علی 
فنآوری اطالعات، »عباس عصاری« عضو هیات 
ریزی  برنامه  و  توسعه  گروه  مدیر  و  علمی 
دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  اقتصادی 

تربیت مدرس هستند.
»محمد علی رستگار سرخه« عضو هیات علمی 
مرتضوی«  »مهدی  صنایع،  مهندسی  دانشکده 
»پرستو  و  مدیریت  مطالعات  مرکز  رئیس 
مزینی«،  »امیرحسین  و  رئیس  محمدی« 
عضو  عاقلی«  »لطفعلی  و  احمدی«  »حسن 
مدرس  تربیت  دانشگاه  اقتصاد  پژوهشکده 
فرهاد  دعوت  به  که  بودند  اساتیدی  دیگر  از 
با  نشست  در  دانشگاه  این  سرپرست  دانشجو 
وزیر اقتصاد حضور یافته و به ارائه نقطه نظرات 

خود پرداختند.

الزمه ارتقای کیفیت سیاستگذاری استفاده از 

تمام ظرفیت های علمی-پژوهشی است
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اجتماعی
خبر

رویکرد دولت سیزدهم، مبارزه با 

قاچاق را هموار کرده است

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه 
امروز قاچاق کاال بخش عظیمی از موضوعات کشور را 
درگیر خود کرده، گفت: با توجه به رویکردی که دولت 
با قاچاق دارد، راه نسبت به گذشته بیشتر  در مبارزه 

برای ما هموار شده است.
به  نقل از پایگاه خبری پلیس، علی مویدی در همایش 
روسای پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت 
اقتصادی سراسر کشور پس از عرض تسلیت به مناسب 
فاطمه  حضرت  اسالم  بزرگ  بانوی  مظلومانه  شهادت 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  دلها  سردار  )س(،  الزهرا 
سلیمانی، مهندس ابومهدی المهندس و همرزمانشان 
است  ابرچالشی  پدیده  کاال، یک  قاچاق  داشت:  اظهار 
که فرآیند اقتصادی کشور را مختل و یک خالء عمیق 
بین دستگاه ها ایجاد کرده و دشمن از این فضا و عمق 
استفاده کرده و تاثیر منفی در اقتصاد کشور می گذارد.

وی افزود: امروز قاچاق کاال بخش عظیمی از موضوعات 
نوظهور  پدیده  یک  این  و  کرده  خود  درگیر  را  کشور 
پدیده  این  درباره  خود  تفکر  و  اندیشه  باید  و  نیست 
شوم و مصرف کاالهای قاچاق را تغییر بدهیم و برای 
و  کنیم  سازی  فرهنگ  قاچاق  کاالی  از  استفاده  عدم 
قانون، دستورالعمل  مسئوالن تالش کنند در تصویب 
ها، بخشنامه ها، سیاست گذاری ها و ... به مباحث و 
فرهنگ سازی مصرف کاالهای داخلی و عدم استفاده 
از کاالی قاچاق دقت نظر داشته و در این امر جدیت 
نشان بدهند و امروز خوشبختانه نگاه ها و رویکرد ها 
نسبت به گذشته تغییر کرده و ما به سمتی می رویم 
که آسیب های پنهانی قاچاق کاال را با فرهنگ سازی 

شناسایی و رفع کنیم.
انتظامی  اقتصادی  امنیت  پلیس  شد:  یادآور  وی 
قاچاق  با  مقابله  در  توانسته  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  اجتماعی  مسائل  زمینه  در  و  کند  عمل  موفق  کاال 
مبارزه  نظر ستاد  عنوان یک صاحب  به  اقتصادی هم 
با  اینکه  را کمک می کند. ضمن  ارز  و  قاچاق کاال  با 
توجه به رویکردی که دولت در مبارزه با قاچاق دارد راه 
نسبت به گذشته بیشتر برای ما هموار شده است. رئیس 
ستادمبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه پلیس 
امنیت اقتصادی با تمرکز بر مقابله با جرایم اقتصادی 
سازمان یافته و مافیایی، تکمیل و بهره برداری از سامانه 
ها و شفاف سازی فرآیندها در شناسایی متهمان دانه 
درشت و دارایی آنها و ارتقاء و تجهیز ساختار مقابله با 
با پدیده  قاچاق کاال و ارز در استان ها در امر مبارزه 
شوم قاچاق کاال و ارز موفق بوده، تصریح کرد: الزم است 
در جهت  پلیس  این  از  ذیربط  و سازمان های  نهادها 

تداوم موفقیت ها حمایت حداکثری کنند.

 دادستان کل کشور گفت:  دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
باید همانگونه که با ظواهر و عوامل امر قاچاق به خوبی 
مسئله  این  سردسته های  و  ریشه ها  کنند،  می  برخورد 
ندهند ضربه های سنگین  اجازه  و  را هم شناسایی کنند 
و  االسالم  کند.حجت  وارد  لطمه  کشور  بدنه  به  قاچاق 
تخصصی  نشست  در  منتظری  محمدجعفر  المسلمین 
ناجا  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  پلیس  روسای  سراسری 
حضرت  شهادت  رسیدن  فرا  مناسبت  به  تسلیت  ضمن 
صدیقه طاهره)س( اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا )س( 
در همه عرصه های  ما هستند که  برای  ممتازی  الگوی 

زندگی تقوا و یاد خدا را در دل و جان خود حفظ کنیم.
وی گفت: پیامبر اکرم )ص( نسبت به یادگار خود بسیار 
عطوفت و ابراز محبت داشتند و در فرصت های مختلف 

نسبت به تکریم این بانو سفارش و توصیه نموده اند.
منتظری با بیان اینکه اسناد تاریخی شهادت حضرت زهرا 
کراراً  و  است  موجود  اهل سنت  و  منابع شیعه  در  )س( 
با  بخواهند  برخی  اینکه  افزود:  است،  شده  اشاره  آن  به 
را  اسالم  جهان  بانوی  شهادت  القائات  و  شبهات  برخی 
دچار شبهه کنند کاری غلط و نافرجام است و علت آن 
هم این است که محدثین شیعه و سنی بر وقوع شهادت 

ایشان اعتراف و اذعان داشته اند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کشور  کل  دادستان 
حاج  سپهبد  سردار  شهادت  سالگرد  دومین  فرارسیدن 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفته و اظهار کرد: زندگی شهید 
واال مقام حاج قاسم سلیمانی منشا آثار و برکات و خدمات 
زیادی به جهان اسالم و انقالب اسالمی بوده است و این 

خدمات ارزنده فراموش ناشدنی است.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی نه تنها در سالیان اخیر 
از  خود  دل  و  جان  با  هم  مقدس  دفاع  دوران  در  بلکه 
اسالم عزیز و حریم انقالب اسالمی دفاع کرده است، افزود: 
شهید سلیمانی در همه دوران زندگی خود لحظه ای از 
در  و  نیامدند  کوتاه  اسالمی  انقالب  های  ارزش  از  دفاع 
تکفیری  جریان  مقابل  در  قدس  سپاه  فرماندهی  دوران 
داعش که دست پروده آمریکا و اسرائیل بوده است تمام 
تالش و توان خود را به کار گرفت که بحمداهلل نتایج آن 

اکنون درمنطقه قابل مشاهده است.
واالمقام  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  منتظری 
سلیمانی و ابومهدی المهندس اظهار کرد: همه ما خود را 
مدیون خون شهدا علی الخصوص شهدای مدافع حرم می 
دانیم که اجازه ندادند پای تکفیری های جنایتکار حتی 

به نزدیکی های مرزهای کشور باز شود.
قاچاق  با  مبارزه  موضوع  اهمیت  به  کشور  کل  دادستان 
کاال و ارز پرداخت و گفت: امروز همه ما به اهمیت مسائل 
اقتصادی واقف هستیم و می دانیم که بسیاری از مسائل 
دیگر همچون سیاست، فرهنگ و ... با اقتصاد گره خورده 

مقام  توسط  اخیر  سالهای  نامگذاری  داد:  ادامه  است.وی 
معظم رهبری که سبقه اقتصادی دارند نشان دهنده این 
داشته  اقتصادی  مسائل  به  بیشتری  توجه  باید  که  است 
و  اثرات مستقیم  مردم  زندگی  ابعاد  باشیم چون درهمه 
را  اقتصاد  باید  اینکه  بیان  با  دارد.منتظری  مستقیم  غیر 
چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و دولتی 
نگاه کنیم، گفت: این دو بخش مکمل و موثر بر یکدیگر 
هستند و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و اگر بخواهیم 
بخش  دو  هر  به  باید  کنیم  مدیریت  به خوبی  را  اقتصاد 
قاچاق  به آسیب  توجه کنیم.دادستان کل کشور  اقتصاد 
از  یکی  کرد:  عنوان  و  کرد  اشاره  اقتصاد  پیکره  بر  کاال 
آسیب های جدی در بدنه اقتصادی کشور این می باشد 
که ممکن است که زمام امر تولید، توزیع و تامین نیازهای 
از  یکی  و  ریزان کشور خارج شود  برنامه  از دست  مردم 
اقتصاد  مهم ترین عواملی که می تواند این آسیب را به 
خاطرنشان  است.وی  کاال  قاچاق  بحث  کند  وارد  کشور 
کرد: قاچاق کاال برای عده ای محدود منافع زیادی دارد 
اما برای کشور سهم مهلکی است و به تعبیر مقام معظم 
رهبری قاچاق همچون خنجری است که از پشت بر پیکر 
اقتصاد کشور وارد می شود.منتظری افزود: شما عزیزان در 
عرصه مقابله با این پدیده شوم باید با تمام توان خود مانع 
از این ضربه مهلک به  اقتصاد کشور شوید و اجازه ندهید 

این افراد خائن خنجر خود را بر پیکر اقتصاد کشور وارد 
کنند.دادستان کل کشور با تصریح بر اینکه تاکنون تالش 
قاچاق کاال صورت پذیرفته  با  امر مبارزه  های خوبی در 
است، گفت: تالش ها و زحمات صورت گرفته در بخش 
قدردانی  قابل  کاال  قاچاق  با  مبارزه  امر  در  مختلف  های 
است و بر کسی پوشیده نیست و شهادت روز اخیر یکی 
از همکاران شما شهید عرفان بیات در  زنجان گواه بر این 
است که تالش های شبانه روزی در این زمینه ادامه دارد.

نیروی  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  وی 
انتظامی و دیگر دستگاه ها که جان خود را در امر مبارزه 
با قاچاق کاال و مواد مخدر فدا می کنند گفت: متاسفانه 
عده ای که زندگی را فقط در امور دنیوی و مال اندوزی 
می بینند دست به هر کاری می زنند تا این پدیده شوم 
قاچاق در کشور ادامه یابد و آنها به اهداف پلید خود دست 
یابند.منتظری افزود: باید همه تالش خود را مضاعف کرده 
و کمر همت را ببندد تا با این موضوع برخورد جدی شود. 
نیست.  کافی  اما  است  خوب  گرفته  صورت  های  تالش 
بین  افزایی  هم  و  انسجام  یک  نیازمند  قاچاق  با  مبارزه 
از  ای  زنجیره  قاچاق همچون  با  مبارزه  است.  دستگاهی 
اقدامات بین دستگاهی است که اگر دستگاهی در انجام 
وظایف خود کوتاهی کند حلقه مفقوده این زنجیره خواهد 

بود و نهایتا در امر مبارزه با قاچاق موفق نخواهیم بود.

دادستان کل کشور یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال را وصل کردن این حلقه ها به یکدیگر دانست و گفت: 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال نباید اجازه دهد این حلقه ها از 
یکدیگر تفکیک شوند. هر کدام از این دستگاه ها وظیفه و 
نقش مهمی در مبارزه با این پدیده شوم دارند که اگر به 
درستی به وظیفه خود عمل نکنند مسئله مبارزه با قاچاق 

در دیگر بخشها هم اثربخشی زیادی نخواهد داشت.
وی هم افزایی بین بخشی علی الخصوص در بین دستگاه 
اگر  را ضروری دانست و گفت:  امنیتی و اطالعاتی  های 
قطعا  کنند  پشتیبانی  و  حمایت  را  یکدیگر  نهادها  این 

شاهد این مقدار قاچاق در کشور نخواهیم بود.
منتظری با اشاره به خدمات برجسته دستگاه های امنیتی 
امنیت  با مفسدین، مخالن  و اطالعاتی کشور در مبارزه 
نهادهای  این  که  است  بعید  بسیار  گفت:  جاسوسان  و 
اقتصاد  که  بزرگ  بالی  این  های  ریشه  نتوانند  توانمند 
یک کشور را هدف قرار داده است کشف و شناسایی کنند.

های  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  کشور  کل  دادستان 
اطالعاتی و امنیتی ما باید همانگونه که با ظواهر و عوامل 
و  ها  ریشه  باید  کنند  می  برخورد  خوبی  به  قاچاق  امر 
سر دسته های این مسئله را هم شناسایی کنند و اجازه 
لطمه  کشور  بدنه  به  قاچاق  سنگین  های  ضربه  ندهند 

وارد کند.

دستگاه های اطالعاتی و امنیتی ریشه های 
قاچاق را در کشور شناسایی کنند

امور شهری  توسعه  و  معاون عمران 
به  اشاره  با  کشور  وزیر  روستایی  و 
به تحقق  ضرورت توجه همه جانبه 
شهرهای هوشمند تاکید کرد: غفلت 
امروز مدیریت شهری از ابعاد مختلف 
هوشمندسازی، شهرهای آینده را با 

مشکل مواجه می کند.
در  شنبه  روز  نژاد  جمالی  مهدی 
راهبردی  شورای  جلسه  دومین 
شهر  المللی  بین  نمایشگاه  سومین 
نمایندگان  حضور  با  که  هوشمند 
ها  شهرداری  و  مرتبط  دستگاههای 
اخیر  سالهای  در  افزود:  شد،  برگزار 
شهری  مدیریت  های  حرکت  نبض 
تند  گاه  سازی،  هوشمند  حوزه  در 
و گاه کند زده و حرکت ها مقطعی 
از  و  بوده  مدیران  حضور  به  قائم  و 
برخوردار  یکپارچگی الزم  و  انسجام 

نبوده است.
معاون عمرانی وزیر کشور ادامه داد: 
اقداماتی که از زمان شیوع کرونا در 
فعالیتهای  انجام  حوزه  در  شهرها 
مختلف اجتماعی، اداری و اقتصادی 
استقبال  با  و  انجام  آنالین  بصورت 
ضرورت  شد،  مواجه  شهروندان 
حرکت های با برنامه در این موضوع 
را به عموم مسووالن و مدیران بویژه 
دست اندرکاران مدیریت شهری در 
نموده  یادآور  شهرداریها  و  شوراها 

است.
برخی  هم  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
به  کاملی  اعتقاد  شهری  مدیران 
شهرداری  و  هوشمند  شهر  تحقق 
هوشمند  گفت:  ندارند،  الکترونیک 
شهری  مدیریت  فعالیتهای  شدن 
و  حمل  توسعه  در  زیادی  تاثیر 
حذف  فساد،  با  مبارزه  شهری،  نقل 

تشریفات زائد و موارد دیگر دارد.
عزم  افزود: خوشبختانه  نژاد  جمالی 
های  ریزی  برنامه  در  کشور  وزیر 
دقیق و اصولی برای هوشمند شدن 

الکترونیکی  و  روستاها  و  شهرها 
حمایت  که  است  امور جدی  شدت 

خوبی محسوب می شود.
تردید حضور  بدون  کرد:  تاکید  وی 
ها،  شهرداری  برنامه  با  و  موثر 
شرکتهای  و  اجرایی  های  دستگاه 
در  ها  آپ  استارت  و  بنیان  دانش 
هوشمند،  شهر  نمایشگاه  سومین 
این  مباحث  ترویج  در  زیادی  تاثیر 
و  شهری  مدیریت  آشنایی  و  حوزه 
با وظایف و تکالیف خود  شهروندان 

در این عرصه خواهد داشت.
شجاعان  نشست  این  در  همچنین 
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، 
فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور 
با بیان اینکه موضوع شهر هوشمند 
از دغدغه های مهم مسئوالن است، 
گفت: در حوزه های مرتبط در شهر 
خوبی  خیلی  اقدامات  مختلف  های 
انجام شده است و  این خصوص  در 
زیادی در حوزه  بسیار  شرکت های 
شهر هوشمند وارد عرصه شده اند و 
ضرورت دارد که شرکت های دانش 
ارائه  و  فعالیت  کار،  فرصت  بنیان 

خدمت داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر این فضا را بتوانیم 
خوبی  خیلی  شرایط  کنیم  فراهم 
ای  آینده  در  و  داشت  خواهیم 
به  فناوری   صادرات  زمینه  نزدیک 
کشورهای اطراف فراهم خواهد شد.

دولت  توسعه  مرکز  رئیس 
آمار  فناوری اطالعات و  الکترونیک، 
برای  امیدواریم  گفت:  کشور  وزارت 
سومین نمایشگاه شهر هوشمند این 
های  که شهرداری  آید  پدید  امکان 
اقداماتی  و  ها  توانمندی  مختلف، 
ظهور  منصه  به  را  شده  اجرایی  که 
بسیار  فرصت  فضا  این  و  بگذارند 
خوبی است برای این که شهرداران 
و مجموعه حوزه شهرداری با قابلیت 
در  که  دستاوردهایی  و  اقدامات  ها، 

آشنا  دارد  وجود  آنها  کاری  حوزه 
این  که  است  این  انتظار  و  شوند 
رویدادهای  از  یکی  تجربیات  تبادل 

این نمایشگاه باشد.
حجم  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
قابل توجه قابلیت هایی که در کشور 
در  کاری  موازی  از  باید  دارد  وجود 
فرصت  کنیم.  پرهیز  نمایشگاه 
نمایشگاه  در  بود  خواهد  مناسبی 
بنیان  دانش  های  شرکت  که  ها 
خودشان را معرفی کنند و بتوانیم از 
این ظرفیت ها برای هوشمند سازی 

شهرها استفاده کنیم.
شجاعان افزود: با توجه به اینکه روند 
شهرنشینی در دنیا رو به گسترش و 
در ایران این روند بیشتر از جاهای 
دیگر دنیا هم است، این موضوع ما را 
وادار می کند که به سمت هوشمند 

سازی حرکت کنیم.
شهروند  و  شهر  اینکه  بیان  با  وی 
مهمی  بسیار  موضوعات  هوشمند 
این  امیدواریم  افزود:  هستند، 
که  کند  ایجاد  را  فرصت  نمایشگاه 
عموم مردم و هم شرکت های دانش 
با  و  ببرند  بهره  از آن  بتوانند  بنیان 

آشنا  هوشمند  شهر  دستاوردهای 
شوند.

شهر  حوزه  در  داد:  ادامه  شجاعان 
متعددی  مجموعه ای  هوشمند 
جمله  از  هستند  فعال  کشور  در 
اپراتورهای موبایل که در این حوزه 
حضور  نمایشگاه  در  هستند،  فعال 
را  خود  ظرفیت  و  داشت  خواهند 
ارائه می کنند با توجه به برنامه ریزی 
های صورت گرفته و اقدامات انجام 
شده و امیدواریم شاهد این موضوع 
باشیم که نمایشگاه شهر هوشمند از 
دوره قبل هم بهتر باشد و این روند 

ادامه پیدا کند.
وی بیان کرد: انتظار ما این است که 
این نمایشگاه به مرور تبدیل به یک 
و  شود  قوی   المللی  بین  نمایشگاه 
بتوانیم در کشورهای همسایه حضور 
جدی داشته باشیم و آنها هم بتوانند 
داشته  حضور  ما  های  نمایشگاه  در 

باشند.
هوشمند  شهر  نمایشگاه  سومین 
مصالی  در  جاری  سال  بهمن  سوم 
روز  سه  مدت  به  )ره(  امام خمینی 

برگزار خواهد شد.

غفلت از هوشمندسازی، شهرهای آینده را با 
مشکل مواجه می کند

و  طبیعی  زیست  محیط  معاون   
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع 
درصد   ۱۰.۴ گفت:  زیست  محیط 
مناطق  ایران  خشکی  سطح  از 
رقم  این  که  است  شده  حفاظت 
تقریبا دو برابر کشورهای خاورمیانه 

است.
محیط  حفاظت  سازمان  از  نقل  به 
زیست، حسن اکبری اظهار داشت: 
از ۶۵ منطقه  تا سال ۱۳۵۵ بیش 
حفاظت شده با وسعتی معادل ۶.۷ 
وجود  کشور   در  هکتار  میلیون 
داشت که این رقم اکنون به ۳۰۹ 
میلیون   ۱۹ مساحت  با  منطقه 

هکتار رسیده است. 
زیستی  تنوع  به  اشاره  با  وی 
ارزشمند ایران به دلیل برخورداری 
کشور  این  خاص  توپوگرافی  از 
افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰۰ گونه 
مهره دار شامل پرندگان، خزندگان، 
از  بیش  و  و دوزیستان  پستانداران 
هشت هزار گونه گیاهی در کشور 
دیگر  سوی  از  شده،  شناسایی 
)بوم زاد(  آندمیک  زیاد  گونه های 
است  کشور  خاص  که  دارد  وجود 

و این گونه ها ارزش حفاظتی باالیی 
دارند. 

و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع 
سال   ۶۰ در  گفت:  زیست  محیط 
گذشته، مناطق حفاظت شده دنیا 
 ۴.۷ ایران  در  اما  برابر   ۲.۶ حدود 
در  ایران  یعنی  است.  شده  برابر 
رشد  از  جهانی  متوسط  با  مقایسه 
بیشتری در سطح مناطق حفاظت 

شده برخوردار بوده است.
منطقه  در  کرد:  تصریح  وی 
 ۵.۳ متوسط  طور  به  خاورمیانه 
کشورها  خشکی  سطح  از  درصد 
اختصاص  مناطق حفاظت شده  به 
 ۱۰.۴ ایران  در  رقم  این  اما  یافته 
متوسط  برابر  دو  تقریبا  و  درصد 
توجه  باید  البته  است.  منطقه 
داشت که ایران تنوع زیستی بسیار 
دیگر  با  مقایسه  در  گسترده تری 

کشورهای منطقه دارد.
سازمان  در  اکبری،  گفته  به 
بزرگ ترین  زیست  محیط  حفاظت 
نمونه های  مجموعه  کامل ترین  و 
می  نگهداری  کشور  حیات  علمی 

طبیعی  زیست  محیط  شود.معاون 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و 
کرد:  خاطرنشان  زیست  محیط 
بیش از ۱۰۰ هزار نمونه در مخازن 
محیط  حفاظت  سازمان  علمی 
که  شود  می  نگهداری  زیست 
ذخایر  و  موزه  دفتر  آن هم  متولی 
زیست  محیط  معاونت  ژنتیکی 
محیط  حفاظت  سازمان  طبیعی 
بیش  مخازن  این  در  است،  زیست 
 ۴۰ جانوری،  نمونه  هزار   ۳۰ از 
هزار نمونه گیاهی، ۱۲ هزار نمونه 
موزه )نمایشگاهی(، ۲۶ هزار نمونه 
بانک  نمونه  زمین شناسی و ۲۵۰۰ 
بر  تاکید  با  وی  دارد.  وجود  ژن 
اهمیت هریک از این نمونه ها گفت: 
بانک  نمونه های  مثال،  عنوان  به 
که  دارند  زیادی  کاربردهای  ژن 
مطالعات  در  استفاده  جمله  آن  از 
مطمئنا  است،  پژوهشی  کارهای  و 
جایی  به  ژنتیک  دانش  آینده  در 
می رسد که بتواند با استفاده از این 
که  آسیب هایی  از  بخشی  نمونه ها، 
به محیط زیست در حوزه جانوری 

وارد شده را ترمیم کند.

استان های  اکثر  در  افزود:  اکبری 
کشور حداقل یک موزه یا نمایشگاه 
تاریخ طبیعی داریم که بیش از ۱8 
هزار نمونه موزه ای در آنها نگهداری 

می شوند.
حدود  ساالنه  اینکه  بیان  با  وی 
تاریخ  های  موزه  از  نفر  هزار   ۳۰
تصریح  می کنند،  بازدید  طبیعی 
سازمان  رییس  دستور  با  کرد: 
سال  در  زیست،  محیط  حفاظت 
جاری بازدیدهای آموزشی از موزه 
مهدکودک ها،  برای  شده  یاد  های 
سراسر  در  دانشگاه ها  و  مدارس 

کشور رایگان است.
و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع 
از  بیش  وجود  از  زیست  محیط 
در  جانوری  اندمیک  نمونه   ۱۰۰
عمده  افزود:  و  داد  خبر  کشور 
و  خزندگان  به  مربوط  گونه ها  این 
آنها  از  خیلی  که  است  جوندگان 
و  شده اند  طبقه بندی  و  شناسایی 
علمی  مخازن  در  آنها  از  نمونه ای 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

نگهداری می شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

مناطق حفاظت شده 
ایران ۲ برابر کشورهای 

خاورمیانه است

خبر

صارمی خواستار شد؛

ارتقاء شاخص های شهرسازی با استفاده 
از ظرفیت های قانونی شورای شهر

ترین  مهم  تهران گفت:  معماری شهرداری  و  معاون شهرسازی 
راهبرد معاونت برای ارتقاء شاخص های کمی و کیفی شهرسازی 
و معماری، استفاده از ظرفیت های قانونی شورای اسالمی شهر 

تهران است.
حمیدرضا صارمی در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل تدوین 
ضوابط، نظارت و صدور پروانه و اداره کل حریم، بر ضرورت بهره 
تأکید  قانونی شورای اسالمی شهر تهران  از ظرفیت های  مندی 
معاونت  راهبرد  این ظرفیت، مهم ترین  از  استفاده  و گفت:  کرد 
در ارتقا شاخص های کمی و کیفی حوزه شهرسازی و معماری 
است و ما نباید از آن غفلت کنیم، چراکه اعضای شورای شهر، 
نمایندگان مردم هستند و ما باید برای تسهیل در کار شهروندان 

از آنها کمک بگیریم.
وی تصریح کرد: این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مردم 
همیشه، جلوتر از ما حرکت می کنند، به این معنی که آنها خدمات 
و  تکنولوژی  که  آنجایی  از  اما  تری می خواهند  روز  به  و  بیشتر 
ظرفیت های در اختیار ما محدود است، برای ارائه خدمات متناسب 
به مراجعین باید از شورای اسالمی شهر به عنوان حلقه اتصال با 
شهروندان، کمک بگیریم. شورای شهر به عنوان یک نهاد قانونگذار 
اصالح  برای  با مصوبات خود  که  دارد  را  قدرت  این  برای شهر، 

اشکاالت و حذف قاعده های اشتباه، به ما کمک کند.
صارمی افزود: شورای شهر تهران بر رفع اشکاالت و تسهیل امور 
مردم تأکید دارد، بر همین اساس اداره کل تدوین ضوابط، نظارت 
و صدور پروانه می تواند با ارائه لوایح متعدد به شورا این مهم را 

عملیاتی کند.
بیان  با  ادامه  در  تهران  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اینکه حریم، تنفس گاه شهر است، اظهار داشت: با توجه به رشد 
جمعیتی چند دهه اخیر، تهران تبدیل به شهری با جمعیت بالغ 
بر حدود ۱۲ میلیون نفر در روز و حدود ۹ میلیون نفر در شب 
شده، برای عبور از بحران هایی همچون مشکالت زیست محیطی 

نیازمند توجه ویژه به حریم شهر است.
وی ادامه داد: از آنجایی که صیانت از حریم، نیازمند اصالح برخی 
از قوانین است، می بایست در این زمینه نیز از ظرفیت های سایر 
دستگاه ها بهره مند شویم و خالء ها را پر کنیم. ما نمی توانیم مانع 
اما وظیفه  نیست،  ما  اختیارات  مهاجرت شویم چون در حیطه 
مهم تری از جمله برنامه ریزی شهری بر عهده ما است، اگر ما 
برای شهر برنامه ریزی نکنیم، سودجویان از فرصت استفاده کرده 
و با اقدامات خودسرانه از جمله ساخت وسازهای غیرمجاز مسیر 
آن  تثبیت  خواستار  و سپس  می کنند  تعیین  را  شهر  گسترش 

می شوند.
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تاکید دبیر ستاد حقوق بشر بر همکاری های حقوقی و قضایی میان ایران و فرانسه
بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد  امور  معاون 
سفیر  بو،  تیه  فیلیپ  با  دیدار  در  بشر،  حقوق 
و  حقوقی  همکاری های  بر  تهران،  در  فرانسه 

قضایی میان دو کشور تاکید کرد.
حقوق  ستاد  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل   به 
بشر، دکتر کاظم غریب آبادی با اشاره به تجربه 
گفت وگوهای تخصصی حقوقی و قضائی با برخی 
آمادگی  اروپایی،  کشورهای  جمله  از  کشورها، 
تهران برای تبادل نظر و گفت وگو با پاریس را 
میان  تخصصی  گفتگوی  گفت:  و  داشت  اعالم 

هیات های قضایی دو کشور و تبادل تجربیات 
می تواند به فهم بیشتر طرفین نیز کمک کند.

رویکرد  از  انتقاد  ضمن  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
سازوکارهای  و  کشورها  برخی  سیاسی 
اعمال  و  بشر  حقوق  مقوله  به  بشری  حقوق 
کرد:  تصریح  گزینشی،  و  دوگانه  استانداردهای 
ارتقا  برای  موثری  ابزارهای  گفتگو  و  همکاری 
حقوق بشر است نه سیاسی کاری و رویکردهای 

دوگانه.  
بشری  حقوق  رویکرد  تبیین  در  غریب آبادی 

جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: قوانین و 
مقررات جمهوری اسالمی ایران بر ارتقا و احترام 
به حقوق بشر تصریح دارند؛ ایران همچنین عضو 
کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری متعددی 
بوده و گزارش های  پایبند  به آن ها  است که 
دوره ای در مورد اجرای آن ها را نیز ارائه می کند.  
فیلیپ تیه بو نیز ضمن تشریح دیدگاه کشورش 
دبیر ستاد  پیشنهاد  از  بشر،  درخصوص حقوق 
حقوق بشر درباره گفت وگوهای حقوقی و قضائی 

میان دو کشور استقبال کرد.
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اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان :

کردستان تمام ظرفیت های موجود برای برگزاری 

مطلوب همایش های علمی را به کار می گیرد

 مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: با مشارکت 
حداکثری بخش های درون و برون سازمانی، برنامه ریزی مناسب 

برای برگزاری مطلوب همایش های علمی داریم.
و سالمت  بدنی  تربیت  معاون  با مشاور  دیدار  در  قربانی  رشید 
دائمی  دبیرخانه  واگذاری  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وزارت، 
استان  به  دانش آموزی  ورزش  دستاوردهای  علمی  همایش های 
در  چون  ملی  برنامه های  برگزاری  و  اجرا  میزبانی  کرد:  اظهار 
توسعه آموزش و پرورش استان موثر است، استقبال می کنیم و 
واگذاری دبیرخانه دائمی همایش های علمی حوزه تربیت بدنی از 
جمله اتفاقات مهم و خوشایندی است که برای برگزاری مناسب 

و شایسته آن تمام ظرفیت های موجود را بسیج خواهیم کرد.
موفقیت های  به  اشاره  با  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر   
معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت در سال های اخیر، آن را 
نتیجه برنامه محوری و نیز صداقت و صمیمیت موجود در این 
حوزه دانست و گفت: خوشبختانه در سطح استان کردستان نیز 
نگاه مثبت به حوزه تربیت بدنی و سالمت وجود دارد و نسبت به 
گذشته عملکرد مطلوب و قابل قبولی به دست آمده است و یکی 
واگذاری  در  وزارتی  بخش  اعتماد  موفقیت،  این  از مصداق های 
در  و  است  استان  به  ملی  و طرح های  برنامه ها  اجرای  میزبانی 
۶  سال اخیر تقریباً هر ساله برنامه ملی و کشوری در بخش های 
مختلف در کردستان برگزار شده و نحوه برگزاری و تحقق اهداف 

آن موجب رضایتمندی بخش های ستادی شده است.
وی با اشاره به گستره ملی همایش دستاوردهای ورزش دانش 
کشور،  استان های  تمام  حداکثری  مشارکت  گفت:  آموزی 
بدنی  تربیت  حوزه  برجسته  اساتید  توانمندی  از  مندی  بهره 
در دانشگاه های کشور و از همه مهم تر انعکاس و بروز و ظهور 
برگزاری این رویداد علمی را به طور جد مد نظر قرار خواهیم داد.

قربانی ضمن تقدیر و تشکر از حسن نیت و اعتماد آقای دکتر 
حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت  از  کردستان،  استان  به  نسبت 
استان خواست که با تشکیل کارگروه های اجرایی، اقدامات اولیه 
برگزاری همایش پنجم دستاوردهای ورزش دانش آموزی را آغاز 

نماید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن گفت: 
هزار   ۶۰۰ و  میلون  یک  امسال  ماهه   ۹ طی 
تن کاال از استان تخلیه و بارگیری شده که به 
صورت آماری صادرات ما بیش از ١۰۰ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته و بیش از 
٣٥ درصد از عملیات بندری را به خود اختصاص 

داده است.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  آبایی  حمیدرضا 
بیش از ۸۰ درصد از تجارت کشور با استفاده 
انجام  بنادر  از طریق  از حمل و نقل دریایی و 
می شود توجه به بنادر و توسعه زیرساخت های 
بندری یکی از اولویت های هر کشوری بوده که 
ایران نیز به  خوشبختانه در جمهوری اسالمی 

این مقوله بسیار توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه در استان گیالن با توجه 
به شرایط و وضعیتی که در توسعه دریامحور 
وجود داشته و در حال حاضر سه بندر بزرگ 
انزلی، آستارا و کاسپین به عنوان بنادر بازرگانی 

قدمت  به  توجه  با  افزود: گیالن  فعال هستند، 
٣۰۰ ساله بندر انزلی جایگاه ویژه ای در تجارت 
دریایی دارد و طی مطالعاتی که جدیدا توسط 
دانشگاه تربیت مدرس به صورت مکتوب درآمده 
به نتیجه رسیدیم بندر انزلی و پیربازار رشت از 

جمله قدیمی ترین بنادر دریای خزر بودند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان 
انجام  گیالن  استان  در  که  اقداماتی  با  اینکه 
شده در بندر انزلی، آستارا و کاسپین شرایط به 
گونه ای فراهم شده تمام کشتی هایی که در خزر 
بندر  سه  این  در  می توانند  دارند  تردد  قابلیت 
تعامل  ایجاد  از  استفاده  با  گفت:  بگیرند،  پهلو 
فیمابین همه دستگاه هایی که در امر ترخیص 
را  کاال  ماندگاری  زمان  دارند  دخالت  کاال 
کاهش دادیم و توانستیم با بکارگیری و افزایش 
تجهیزات زمان سرویس دهی به کشتی ها را در 

بندر انزلی به ٣.۷ روز برسانیم.
آبایی تاکید کرد: همچنین زمان انتظار کشتی ها 

نیز به زیر یک روز رسیده که حدود ٥۰ درصد 
این شاخص را نسبت به پارسال کاهش دادیم 
همچنین زمان حضور کشتی در بندر از پنج روز 

به ۴.٥ روز رسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی با 
جایگاه  گرفتن  نظر  در  و  زیرساخت ها  توسعه 
بهتر  برای بنادر استان در حمل و نقل دریایی، 
افزود: در شرایط تحریم بنادر جنوبی از ظرفیت 
کامل خودشان استفاده نمی کردند لذا ما برای 
بنادر  در  باید  کشور  اساسی  کاالهای  تامین 
بتوانیم  تا  می کردیم  بیشتری  تالش  شمالی 
جایگاه مناسبی در تامین کاالهای اساسی کشور 
داشته باشیم و در شرایط سخت کرونائی بغیر از 
یک روز در بنادر هرگز تعطیلی نداشتیم و همه 
همکاران در بنادر استان به صورت ۲۴ ساعته 

مشغول فعالیت بودند.
طی  گفت:  ماهه   ۹ عملکرد  به  اشاره  با  آبایی 
از  کاال  تن  هزار  و ۶۰۰  میلون  یک  مدت  این 
استان تخلیه و بارگیری شده که از این حجم 
یک میلیون و ١۶۰ هزار تن سهم بندر انزلی، 
١۸۰ هزار تن سهم آستارا همچنین ۲۶۰ هزار 
تن سهم بندر کاسپین بوده است و در واقع به 
صورت آماری صادرات ما بیش از ١۰۰ درصد 
بیش  و  داشته  افزایش  به سال گذشته  نسبت 
خود  به  را  بندری  عملیات  از  درصد   ٣٥ از 
جذب  برای  خوبی  اقدامات  و  داده  اختصاص 
کاالهای صادراتی و دوسربار شدن کشتیها انجام 

شده است.
زمینی  مرز  آستارا  بندر  در  اینکه  بیان  با  وی 
داریم و بیشترین صادرات از مرز زمینی توسط 
زیرا  می گیرد  صورت  خرد  صادرکنندگان 
صادرات دریایی نیاز به حجم باالیی از کاال دارد، 
افزود: با توجه به شرایط تحریم بیشتر به سمت 
واردات  درصد   ۷۰ که  بودیم  اساسی  کاالهای 

کاالهای اساسی از جمله غالت و روغن هستند.
پست   ١۷ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  آبایی 
اسکله در بندر انزلی داریم و در محدوده اراضی 
اراضی  هکتار  از ٥۰  بیش  بندر  هکتاری   ١۶۰
را آماده واگذاری به خصوصی کردیم، گفت: ما 
در بندر انزلی تک بعدی فکر نمی کنیم و فقط 
کانتینر  سمت  به  بلکه  نیستیم  غالت  فکر  به 
مهمتر  همه  از  و  رفتیم  هم  یخچالی  خصوصا 
داریم  برنامه  نیز  دریایی  گردشگری  زمینه  در 
و ترمینال مسافری بین المللی ایجاد کردیم که 
البته در شرایط سخت کرونائی در گردشگری 

دریایی تاثیرگذار بوده است.
بخش  از  و  زدیم  فراخوان  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری  به  دعوت  زمینه  این  در  خصوصی 
انزلی  بندر  مارینای  طرح  کرد:  تاکید  کردیم، 
سازمان  مصوبه  منتظر  و  شده  نهایی  تقریبا 
مرکزی هستیم در این طرح چهار هکتار خشکی 
و شش هکتار دریایی برای مارینای بندر انزلی 
در نظر گرفته شده و اگر کرونا اجازه دهد سفر 
بین المللی انزلی باکو را با کشتی مسافربری در 

دستور کار داریم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره 
به اینکه بر کرانه گردی تاکید داریم، گفت: طرح 
انجام این کار در بندر چمخاله به عنوان بندر 
در  تومان  میلیارد   ١۰۰ با  دریایی  گردشگری 
حال احداث است تا زیرساخت های گردشگری 

دریایی را در چمخاله نیز داشته باشیم.
مدیریت   HSE بخش  در  اینکه  بیان  با  آبایی 
بحران و پدافند غیرعامل در بندر انزلی واحدی 
در  داریم، گفت:  امکانات خوبی  و  فراهم کرده 
زمینه محیط زیست، سالمت و فعالیت هایی که 
همچنین  شود  انجام  درستی  به  بندر  در  باید 
و  شده  انجام  خوبی  اقدامات  غیرعامل  پدافند 
را  غیرعامل  پدافند  زمینه  در  کشور  اول  رتبه 

کسب کردیم.

مدیرکل بنادر گیالن خبر داد

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات از بنادر گیالن

اخبار

استاندار گیالن عنوان کرد

لزوم درآمدزایی استانی برای اجرای 

پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی

استاندار گیالن تاکید بر لزوم درآمدزایی در داخل استان، گفت: 
نگاه دولت مردمی و جهادی سیزدهم در راستای منویات رهبر 
انقالب بوده و باید با استفاده از ظرفیت های جهادی و نیروی 

انسانی پروژه ها را به اتمام برسانیم.
اجرایی  عوامل  از  تقدیر  و  اختتامیه  آیین  در  عباسی  اسداهلل 
استان  امداد  کمیته  مددجویی  مسکن  واحد   ۷۴١ ساخت 
محرومیت  و  سازندگی  با  بسیج  و  سپاه  نام  همراهی  گیالن، 
زدایی را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: ساخت مسکن برای 

محرومین یادگار ارزشمند سپاه است.
از چهره  غبار محرومیت  برطرف کردن  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
مردمی که به هر دلیلی دچار مشکل و حادثه شدند، عنوان 
باقیات  از  مددجویان  و  محرومین  برای  مسکن  ساخت  کرد: 

صالحات است.
استاندار گیالن با بیان اینکه وظیفه داریم دل محرومان را شاد 
کنیم، افزود: سپاه بعد از جنگ سازندگی و محرومیت زدایی را 
آغاز کرده و این حرکت در سراسر کشور ادامه دارد و باید از این 

ظرفیت دراستان بهره بگیریم.
امکانات  از  استفاده  با  دشمنان  تالش  به  اشاره  با  عباسی، 
نرم افزاری و سخت افزاری جهت ضربه زدن به کشور و نظام، 
مشکالت  تا  کنیم  آماده  را  خودمان  بایستی  کرد:  عنوان 
اقتصادی مانع از اجرای برنامه های دولت نشود؛ البته نباید همه 
از ظرفیت سپاه،  استفاده  و  بگذاریم  به عهده دولت  را  کارها 

بسیج و بسیج مستضعفین مد نظر است.
وی با بیان اینکه گره زدن مسائل اقتصادی به مذاکرات اداره 
کردن کشور را گران کرد، گفت: نگاه دولت مردمی و جهادی 
سیزدهم در راستای منویات رهبر انقالب بوده و باید با استفاده 
از ظرفیت های جهادی و نیروی انسانی پروژه های عمرانی را به 

اتمام برسانیم.
با تاکید بر لزوم درآمدزایی در داخل استان،  استاندار گیالن 
خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این واحدهای مسکونی بخشی 
از محرومیت ها کم شد، اما باید با استفاده از قدرت فکر و توان 

نیروهای استان محرومیت ها را به حداقل برسانیم.
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تاریخ:1400/10/15      شماره: 1270/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – سید علی اکبر تقوی  2 – ابوالفضل قدیری                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1111 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1271/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
دستجردی  پور  رفیع  مهدی   –  2 سیاوشی  محمود   –  1 خانوادگی:  نام  و   نام 

 3 – امیر رفیع پور دستجردی                                     
نشانی محل اقامت: هر سه مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1114 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1272/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – کسری کبیری 2 – کاظم بامداد  3 – کوروش کبیری                                     

نشانی محل اقامت: هر سه مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1132 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1268/1/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – حسام حسین پور امیر دهنده  2 – محمدرضا حسین 

پور امیر دهنده                                      
نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1118 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره: 1267/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد صندوق قر الحسنه خیبر

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – شهین پاالهنگ   2 – مجید قربانی ماسوله                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1117 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1274/1/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  نام: 

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – محمود طهماسبی  2 – زهرا دهقان  3 – نوید جعفری                                     

نشانی محل اقامت: هر سه مجهول المکان  

محکوم به:
اختالف  حل  شورای   98/11/5 مورخ   1125-98 شماره  دادنامه   بموجب 
رباط کریم شعبه اول که وفق دادنامه شماره.... شعبه --- دادگاه تجدید نظر 
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
باشد و  از آن میسر  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
مصوب مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 

 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن 
عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم



ورزشی
خبر

»زارعی« برای سومین بار رییس 

فدراسیون کوه نوردی شد

فدراسیون  رییس  به عنوان  سومین بار  برای  زارعی«  »رضا 
کوه نوردی و صعودهای ورزشی انتخاب شد. انتخابات فدراسیون 
کوه نوردی و صعودهای ورزشی،  صبح روز )یکشنبه( در سالن 
فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. این نخستین مجمع 
انتخاباتی بود که طبق اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی 
تودشکی«  زارعی  »رضا  حاجی بگلو«،  شد.»سعید  برگزار 
این  از  که  بودند  انتخابات  این  نامزد  سه  کاشفی«  »کاوه  و  
اعالم  را  خود  انصراف  مجمع  در  حضور  با  حاجی بگلو  جمع 
کرد.از ۵۷ عضو مجمع، ۵۶ نفر در انتخابات شرکت داشتند. 
با ۳۸ رای رئیس فدراسیون شد.  زارعی  پایان رای گیری،  در 
کاشفی هم ۱۸ رای به دست آورد.بنیامین شکوه فر معاون امو 
ریاست  جوانان  و  ورزش  وزیر  استان های  و  مجلس  حقوقی، 
مجمع را برعهده داشت. کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی 
المپیک هم به عنوان نماینده این نهاد حضور داشت.در ابتدای 
مجمع افسانه حسامی فر به نمایندگی هیات های استانی، رضا 
خوشدل به نمایندگی ورزشکاران و مربیان و شهامت عباسی به 
نمایندگی نهادها، به عنوان سه بازرس انتخابات با رای اعضای 
مجمع برگزیده شدند. پس از آن، رئیس مجمع از خبرنگاران 
دقیقه  حدود ۳۰  از  پس  و  کنند  ترک  را  سالن  که  خواست 
هیات  اعضای  ادامه،  شدند.در  مجمع  وارد  خبرنگاران  دوباره 
رئیسه با رای اعضای مجمع انتخاب شدند. پنج نفر از سوی 
اکثریت  رای  توانستند  بودند که  رئیس منتخب معرفی شده 

اعضای مجمع را کسب کنند:
نایب رئیس اول: همایون بختیاری با ۴۲ رای

نایب رئیس دوم: منصوره گرجی با ۳۸ رای
خبره ورزشی: زهرا بیات با ۳۵ رای و اقبال افالکی با ۳۵ رای

خزانه دار: افشین قیطانی با ۴۰ رای
برای عضویت در هیات  استانی  از روسای هیات های  نفر  سه 
از  هیچکدام  نخست  مرحله  در  که  بودند  شده  نامزد  رئیسه 
 ۲۷ با  نکونام  غالمحسن  نکرد.  کسب  را  آرا  اکثریت  نامزدها 
رای و اسماعیل اسماعیل زاده با ۱۷ رای به دور دوم رای گیری 
این بخش رفتند. در مرحله دوم رای گیری، ۵۱ نفر رای دادند 
از  با ۳۰ رای عضو هیات رئیسه شد.یکی  و در نهایت نکونام 
نمایندگان باشگاه ها هم باید عضو هیات رئیسه انتخاب می شد 
اما اقدامات الزم برای ثبت نام از نامزدهای این بخش به موقع 
فدراسیون  رییس   ۱۳۹۲ آذر   ۱۹ از  زارعی  نشد.رضا  انجام 
کوه نوردی بود اما اول دی ۱۴۰۰ و با پایان دوره دوم ریاست او، 
از سمتش کنار رفت تا »امیر قورچیان« سرپرستی فدراسیون 

را برعهده بگیرد.

مرادی: وزنه برداری را با کسب سکوی نایب 

قهرمانی جهان تحویل رییس بعدی می دهم

خبر

معاون وزیر ورزش: ورود به پرونده 

ویلموتس از اختیارات نمایندگان مجلس است

6

وزارت  استان های  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون   
اختیار  مجلس  نمایندگان  گفت:  جوانان  و  ورزش 
دارند که به پرونده سرمربی پیشین تیم ملی ورود 

کنند.
 بنیامین شکوه فر روز )سه شنبه( پس از پایان مجمع 
انتخابی فدراسیون کبدی درباره تعداد کم نامزدها در 
۲ مجمع انتخاباتی که در روزهای اخیر برگزار شد، 
افزود: هرکسی که ظرفیت ریاست را در خود بینید 

وارد انتخابات می شود.
وی ادامه داد: انتخابات امروز ۲ نامزد جدی داشت. 
هرچند مطالب تندی توسط نامزدها مطرح شد اما در 
نهایت اعضا با رای قاطع یک نفر را انتخاب کردند.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
تعویق مجامع انتخاباتی در روزهای آتی وجود دارد؟ 
گفت: باتوجه به اینکه انتخابات کمیته المپیک را در 
پیش داریم تالش می کنیم با برگزاری مجامع، خللی 

در انتخابات کمیته ایجاد نشود.
فدراسیون  انتخابات  تعویق  احتمال  درباره  وی 

تیراندازی گفت: اطالعی ندارم.
پرونده  به  نمایندگان مجلس  ورود  درباره  فر  شکوه 
»مارک ویلموتس« سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال 
این  است.  نمایندگان  اختیارات  از  یکی  این  گفت: 
موضوع در حوزه های نظارتی پیگیری می شود و در 

صورت ابالغ اجرا می کنیم.
معاون وزیر ورزش درباره ادغام بودجه وزارت ورزش 
و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک گفت: اتفاق 
خاصی در بودجه ورزش نیفتاد. به نوعی ساماندهی 
بودجه است که در نهایت به خانواده ورزش کمک 

می کند.

رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه طی چهار سال 
گذشته ۸۰ درصد برنامه هایش به نتیجه رسیده، تاکید 
کرد که این فدراسیون بدون بدهی و در شرایط مالی 

کامال شفاف در آستانه انتخابات قرار دارد.
فدراسیون بسکتبال از جمله فدراسیون هایی است که 
این  انتخابات  است  قرار  دارد.  قرار  انتخاباتی  نوبت  در 
دوره  حالیکه  در  شود  برگزار  ماه  دی   ۱۹ فدراسیون 
چهارساله ریاست رامین طباطبایی ۲۳ دی ماه به پایان 

می رسد.
روی  پیش  انتخابات  در  حضور  برای  وی  که  البته 
فدراسیونش مجدداً کاندیدا شده است تا به قول خودش 
کارهای نیمه تمامش را به سرانجام برساند اما در عین 
انتخابات بسکتبال  امیدواری می کند که  ابراز  او  حال 
تحت هر شرایطی و با هر نتیجه ای به موقع برگزار شود 

تا این فدراسیون وارد دوره سرپرستی نشود.
مدیریت خود  ساله  چهار  دوره  از  طباطبایی همچنین 
اینکه ۸۰  بیان  با  و  کرد  دفاع  بسکتبال  فدراسیون  در 
درصد برنامه هایش طی این مدت محقق شده در مورد 
آنها توضیح داد و تاکید کرد که امور مالی و اینکه در 
آستانه انتخابات همه مسائل شفاف است را نقطه قوت 

این فدراسیون عنوان کرد.
همه اقدامات انتخاباتی انجام شده جز تایید صالحیت 

ها
این  انتخابات  با  رابطه  در  بسکتبال   فدراسیون  رئیس 
تمام  گفت:  آن  برای  شده  انجام  اقدامات  و  فدراسیون 
اقداماتی که باید برای برگزاری به موقع انتخابات انجام 
می شد را به سرانجام رسانده ایم. دعوت نامه ها هم سر 
وقت برای اعضای مجمع ارسال شد. درکل همه شرایط 
اینکه هنوز  فقط  ماه مهیاست.  انتخابات ۱۶ دی  برای 
تایید صالحیت کاندیداها اعالم نشده که البته با توجه 
فکر  ها  فدراسیون  دیگر  مورد  در  شده  پروسه طی  به 

نمی کنم خیلی دیر باشد.
پرونده ۶ کاندیدا به مراجع ذی صالح ارسال شد

مجمع  مورد  در  رسانی  اطالع  البته  داد:  ادامه  وی 
به  است  دبیر مجمع  با  آن  به  مربوط  امور  و  انتخاباتی 
خصوص که من خودم جزو کاندیدا هستم اما تا آنجایی 
شده،  نام  ثبت  کاندیداهای  میان  از  دارم  اطالع  که 
کمیسیون تطبیق وزارت ورزش صالحیت ۶ کاندیدا را 
به لحاظ مدیریتی تایید کرد و پرونده آنها را به مراجع 

ذی صالح ارسال کرد.
تاکید بر برگزاری به موقع مجمع

انتخابات  موقع  به  برگزاری  به  نسبت  طباطبایی 
شد:  یادآور  و  کرد  امیدواری  ابراز  بسکتبال  فدراسیون 
هماهنگی  با  پیش  وقت  خیلی  مجمع  برگزاری  زمان 
وزارت ورزش نهایی شد و امیدوارم تاخیری هم نداشته 
دوره  به  فدراسیون  شدن  وارد  که  خصوص  به  باشد 
ریاست  دوره  اینکه  نیست.  صالح  به  اصاًل  سرپرستی 
از  بعد  و  شود  سرپرست  نفر  یک  بعد  شود،  تمام  من 

آن انتخابات برگزار شود فقط باعث آسیب دیدن ثبات 
مدیریتی در فدراسیون می شود که روی اجرای برنامه 
داشت. خواهد  منفی  تاثیر  اهداف  ها  پیگیری  و  ها 

امیدوارم انتخابات به موقعی داشته باشیم.
۸۰ درصد برنامه هایم در چهار سال گذشته محقق شد

چهارساله  دوره  مورد  در  بسکتبال  فدراسیون  رئیس 
از  میزان  چه  مدت  این  »طی  اینکه  و  خود  مدیریت 
برنامه ها و اهدافش به سرانجام رسید؟«، تصریح کرد: 
من مانند تمام روسای فدراسیون ها مجموعه اهداف و 
برنامه هایی برای چهار سال کاری خود داشتم که تا به 
 ۲۰ است.  محقق شده  آنها  درصد   ۸۰ از  بیشتر  امروز 
درصد این برنامه به سرانجام نرسید که برای هر یک از 
آنها دالیلی وجود داشت. وی در این زمینه به تحقق صد 
درصدی اهداف فدراسیون بسکتبال در بخش قهرمانی 
یادآور شد: صعودبه جام جهانی و کسب  و  اشاره کرد 
سهمیه المپیک از این رقابت ها مهمترین و بزرگترین 
هدف مان طی چهار سال گذشته بود که به آن دست 
زمانی ۲۴ -  بازه  قالب یک  ایران در  بسکتبال  یافتیم. 
پروسه  ما در یک  اما  المپیک پکن رسید  به  ۲۰ ساله 
کردیم.  محقق  را  زمینه  این  در  مان  هدف  چهارساله 
از هدف  یکی  آسیایی هم  های  بازی  در  این  بر  عالوه 
گذاری های مهم فدراسیون بود صاحب دو عنوان نایب 
قهرمانی و سومی در بخش پنج نفره و سه نفره شدیم. 
در بخش جوانان هم راهی جام جهانی شدیم که یکی 
آید. می  به حساب  فدراسیون  عملکرد  مثبت  نقاط  از 

بانوان  بخش  در  بسکتبال  دستاوردهای  به  طباطبایی 
صاحب  آسیا  غرب  در  بانوان  تیم  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  آمد  دست  به  بار  اولین  برای  که  شد  سومی  عنوان 

خیلی هم ارزشمند بود. در بخش بسکتبال سه به سه 
در  آسیا  غرب  در  بودیم،  زیادی  توسعه  شاهد  بانوان 
این بخش صاحب عنوان اولی شدیم، همیشه جزو ۲۰ 
تیم حاضر در رقابت های جام جهانی بودیم، در بخش 

مهارت های انفرادی صاحب مدال برنز شدیم.
دست  قهرمانی  بخش  در  مان  اهداف  درصد  صد  به 

یافتیم
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: کمتر فدراسیونی 
تمام  به  قهرمانی  بخش  در  بتواند  که  شود  می  پیدا 
اهداف خود در یک پروسه چهارساله دست پیدا کند اما 
فدراسیون بسکتبال طی چهار ساله گذشته موفق شد 
صد درصد اهداف و برنامه هایش را در بخش قهرمانی 
ها  زیرساخت  بخش  در  اینکه  بیان  با  کند.وی  محقق 
برنامه های خود را در قالب سه فاز تعریف کرده بودیم 
که دو فاز آن به طور کامل انجام شده و فاز سوم هم 
در مراحل میانی به سر می برد، گفت: فاز اول جانمایی 
از محل ورزشگاه  انتقال آن  و  اداری فدراسیون  بخش 
کشوری به آزادی بود که انجام شد. فاز دوم رسیدگی 
خوابگاه،  هتل،  شامل  و  اقامتی  مجموعه  وضعیت  به 
رستوران و به روز کردن آن بود که آن هم به سرانجام 
با  رسیده است. فاز سوم کارهای زیرساختی در رابطه 
میانی  مراحل  در  که  بود   VIP جایگاه  و  ها  رختکن 
کرد:  تاکید  بسکتبال  فدراسیون  برد.رئیس  می  سر  به 
نتیجه قابل توجه و قابل مشاهده اقدامات انجام همین 
است که امروز بسکتبال از سالنی با وجاهت و در خور 
شان و شخصیت این رشته و اهالی آن برخوردار است. 
قبول  قابل  حیث  هر  از  که  جانبی  امکانات  با  سالنی 

است.

رامین طباطبایی :فدراسیون را بدون بدهی 
تحویل می دهم

 رییس فدراسیون وزنه برداری بعد از دریافت حکم 
بازنشستگی خود نوشت: در بیش از سه دهه حضور 
با وجود کاستی های زیادی اکنون وزنه برداری را با 
سکوی نایب قهرمانی جهان و حضور زنان ورزشکار 
این رشته تحویل رییس بعدی فدراسیون خواهم 

داد.
وزنه برداری  فدراسیون  رییس  مرادی«  »علی 
دستور  از  خود  تمکین  به  اشاره  با  بیانیه ای  در 
منع  قانون  از  تبعیت  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
آنکه  وجود  با  نوشت:  بازنشستگان  گیری  کار  به 
وزارت می توانست برحسب بندهای قانونی، مهلت 
دیگر  سال   ۲ برای  فدراسیون  در  را  من  خدمت 
تمدید کند این کار را انجام نداد و من نیز ضمن 
تمکین و احترام به تصمیم اتخاذ شده این تصمیم 

را می پذیرم.
در بیانیه رییس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به 
سال های حضور وی در این رشته آمده است؛ پس 
از پایان دوران ورزش قهرمانی در لباس ملی پوش 
اواسط دهه ۶۰ خورشیدی  که  وزنه برداری  رشته 
نهاده شد و  بردوشم  بنابر وظیفه ای که   ، داد  رخ 
در برهه ای حساس و سرنوشت ساز ، سکان هدایت 
فدراسیون وزنه برداری به اینجانب سپرده شد. در 
طول ۳۳ سال گذشته ، چه در بعد مسوولیت های 
داخلی و چه در مجامع آسیایی و جهانی ،  آنچه به 
عنوان اصل نخست مدنظرم قرار داشت ،  خدمت 
صادقانه به عالقمندان این رشته پرزحمت بود چرا 
با مشکالت و دغدغه های مرسوم  که خود سالها 

وزنه برداران آشنا بودم.
شصت  دهه  در  هم  آن  مدیریتی  فعالیتهای  آغاز 
که امکانات و اعتبارات بسیار محدود بود ، سختی 
چنین  در  و  داشت  همراه  به  را  خود  خاص  های 
شرایطی ، طراحی و اجرای برنامه های کوتاه مدت 
، میان مدت و بلند مدت کار چندان آسانی نبود 
اما به فضل پروردگار و همراهی و همکاری اهالی 
شبانه  تالش  با   ، وزنه برداری  خانواده  زحمتکش 
ماحصل  نهایت  در  جانبه،  همه  حرکتی  و  روزی 
مسابقات  در  که  شد  برکتی  مشمول  گروهی  کار 
و همچنین  باشگاهی  رقابتهای جهانی،   ، المپیک 
پیکارهای رده های سنی پایه نمود عینی پیدا کرد.

طی این مسیر طوالنی و سی و چند ساله با فراز 
و نشیب های فراوانی همراه بود که امروز درصدد 
بسیار خرسندم که  امروز  اما  نیستم  آنها  بازگویی 
آرزوهای مهمی چون  پایان دوران مسوولیتم،  در 
فعال شدن رشته وزنه برداری در بخش بانوان به 
یک واقعیت تبدیل شده و ایضا” نسل جدیدی در 
حال خودنمائی است که در صورت توجه درست 
و هدایت صحیح ایشان ، می تواند تا حداقل یک 
دهه افتخار آفرینی های جوانان برومند ایرانی در 

صحنه های بین المللی را تضمین کند.
وزنه  فدراسیون  ریاست  حساس  مسوولیت  امروز 
می  واگذار  خود  جانشین  به  حالی  در  را  برداری 

اخیرا   ایران  مردان  بزرگساالن  ملی  تیم  که  کنم 
به  هم  ایرانی  زنان  و  شده  جهان  قهرمان  نائب 
رتبه ارزنده ششمی جهان نائل آمده اند. دختران 
نوجوان ایرانی هم برسکوی سوم جهان تکیه زده 
عناوین  نوجوان هم  و  پسران جوان  رده  در  و  اند 
ارزنده بین المللی حاصل آمده است. اینها همه به 
آن معنا است که درصورت توجه به سرمایه های 
موجود و ظرفیت های انکارناپذیر ایجاد شده، می 
انتظار  برداری  وزنه  رشته  از  سال  سال های  توان 
مردم  دل  کردن  شاد  و  ها  آفرینی  افتخار  تداوم 

ورزش دوست کشورمان را داشت.
حاال وقت آن رسیده که این امانت گرانمایه و البته 

خطیر را به دیگری بسپارم؛ امانتی که برای حفظ 
و صیانت از ارزشها و شأن و منزلت آن، خون دلها 
خورده ام و آن را شبیه یک فرزند پاس داشته ام.

شکایت  و  گزاری  گله  قصد  شرایطی  چنین  در 
بعضا”  و  ها  توجهی  بی  ها،  کاستی  نامالیمات،  از 
عدم حمایتهای کافی و وافی در برهه های مختلف 
زمانی ندارم و ترجیح می دهم به جای حرف زدن 
جامعه  برای  توفیق  آرزوی  مشکالت،   و  نقائص  از 
وزنه برداری ایران کنم و این نوید را بدهم که این 
رشته ورزشی جذاب و مدال آور ،  در بستری پاک 
و علمی ان شاء اهلل  همچنان خبررسان شادی ها و 

موفقیت های جوانان ایرانی خواهد بود. 

فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  منتخب 
یک  سرپرستی  اینکه  بیان  با  کبدی 
امتیاز  جهانی  فدراسیون  در  ایرانی 
ویژه ای است گفت: بنا دارم با استفاده 
از این امتیاز میزبانی اجالس جهانی را 

برای ایران کسب کنم.
»عباس اورسجی« روز )سه شنبه( پس 
فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  پایان  از 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  کبدی 
مجمع،  اعضای  باالی  رای  داشت: 
رسالت من را در این حوزه سنگین تر 
کرد و باید تالش بیشتری برای رشته 
کبدی داشته باشم. فدراسیون متعلق 
به من نیست و هر فردی هر دانشی 
که دارد می تواند در اختیار این رشته 

بگذارد و ما استقبال می کنیم.
درباره  کبدی  فدراسیون  رییس 
سرپرستی خود در فدراسیون جهانی 
گفت: برخی بداخالقی کردند و بجای 
حمایت از کبدی ایران تخریب کردند. 
پس از فوت رییس فدراسیون جهانی، 

که  انتخاب شدم  عنوان سرپرست  به 
این فرصتی برای ایران است. 

درباره  کبدی  فدراسیون  رییس 
راه اندازه لیگ کبدی با حمایت حامیان 
مالی خارجی نیز عنوان کرد: برای ۱۶ 
بازیکن شرایطی فراهم کردیم که در 
لیگ های خارجی همچون کشور هند 
حضور یابند و قرارداد ببندند و از این 

فرصت استفاده کنند. 
انتخابات  درباره  همچنین  اورسجی 
گفت:  نیز  کبدی  جهانی  فدراسیون 
جهانی  اجالس  برگزاری  برای  رایزنی 
بتوانیم  امیدوارم  و  می کنم  دنبال  را 
میزبانی ایران را برای برگزاری اجالس 

کبدی بگیریم. 
مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
عرصه  در  دیپلماسی  و  ارتباط  امور، 
بین المللی است؛ کشور هند که مهد 
بینده  میلیون   ۸۰ است  رشته  این 
کبدی و بیش از ۱۰۰ میلیون بازیکن 
قطب  و  دارد  مختلف  رده های  در 

کبدی جهان است.
مهم  افزود:  فدراسیون  جدید  رییس 
است که دیپلماسی موثر داشته باشیم 
خارجی،  سرمایه گذار  از  استفاده  با 
در  را  هند  کبدی  لیگ  شبیه  لیگی 

ایران راه اندازی کنیم.
دومین مجمع انتخاباتی فدراسیون های 
دولت  در  جدید  اساسنامه  با  ورزشی 
مجمع  با  سه شنبه  روز  سیزدهم  

به  و  کبدی  فدراسیون  انتخاباتی 
معاون  شکوه فر«   »بنیامین  ریاست 
استان های  و  مجلس  حقوقی،  امور 
محل  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 

اکادمی ملی المپیک برگزار شد.
عباس اورسجی با کسب ۴۷  رای از 
دوره  دومین  برای  ماخوذه  آرای   ۵۱
را  کبدی  فدراسیون  سکان  متوالی 

بدست گرفت.

اورسجی: به دنبال میزبانی اجالس جهانی 
کبدی در ایران هستم

مرادی  سهراب  تمرینات  و  تالش ها   
دارنده مدال طالی المپیک ریو و گذر 
از  حکایت  مصدومیت،  کابوس  از  وی 
برنامه ریزی ملی پوش وزنه برداری ایران 
بازی های  طالی  مدال  کسب  برای 

آسیایی و المپیک ۲۰۲۴ پاریس دارد.
نام »سهراب مرادی« با طالی المپیک 
این  و قهرمانی های متوالی  ریو   ۲۰۱۶
ورزشکار در دسته ۹۴ و ۹۶ کیلوگرم 
برای  که  نابغه ای  است،  خورده  گره 
ادامه مسیر زندگی قهرمانی مدال طال 
اما  داد،   قرار  هدف  را  توکیو  المپیک 
شدن  دور  موجب  کتف  مصدومیت 
وی از امتیازات گزینشی المپیک شد؛ 
المپیکی که حریفان مرادی با وزنه های 
نشان طال  توانستند  او  از  کمتر  بسیار 

این دوره از بازی ها را کسب کنند.
»فارس الباخ« قطری در المپیک توکیو 
در حالی با مهار مجموع ۴۰۲ کیلوگرم 
رکورد  این  که  رسید  طال  مدال  به 
شخصی  رکورد  از  کمتر  کیلوگرم   ۱۴
مرادی در دسته ۹۶ کیلوگرم  سهراب 

قهرمانی  مسابقات  در  همچنین  بود. 
با  مونتانو  پارادایس  جهان  وزنه برداری 
مهار ۱۸۷ کیلوگرم در یکضرب، ۲۱۳ 
 ۴۰۰ مجموع  و  دوضرب  در  کیلوگرم 
قهرمانی دسته ۹۶  به عنوان  کیلوگرم 

رسید. 
 ۱۸۶ وزنه  مهار  با  مرادی  سهراب 
کیلوگرم در یکضرب، ۲۳۰ کیلوگرم در 
دوضرب و مجموع رکورد ۴۱۶ کیلوگرم 
مدعی شماره یک دسته ۹۶ کیلوگرم 
در المپیک و جهان  بود که مصدومیت 
از ناحیه کتف به سدی در برابر او در راه 

رسیدن به سرزمین آفتاب تبدیل شد.
سال  در  وی  دوضرب  رکورد  البته 
۱۳۹۸ توسط تیان تائو چینی شکسته 
نیز  کلمبیایی  مونتانو  پارادایس  و  شد 
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ با مهار 
یک ضرب  رکورد  از  کیلوگرم   ۱۸۷
مرادی عبور کرد. با وجود رکوردشکنی  
مرادی  کلمبیایی،  و  چینی  قهرمان 
را   ۹۶ دسته  مجموع  رکورد  همچنان 
در  را  کیلوگرم   ۴۱۶ مجموع  مهار  به 

اختیار دارد.
دسته  حذف  و  المپیکی  اوزان  تغییر 
۹۶ کیلوگرم موجب شده تا فدراسیون 
وزنه برداری و کارشناسان برای انتخاب 
تکاپوی  دسته  این  در  ایران  نماینده 
دسته  این  در  باشند.  داشته  فراوانی 
رسول  دهدار،  رضا  مانند  وزنه بردارانی 
دارد  حضور  حقوقی  امیر  و  معتمدی 
حضور  از  حکایت  نیز  اخبار  برخی  و 
خواهد  دسته  این  در  مرادی  سهراب 

داشت. 
ملی  تیم  سابق  سرمربی  جباری  علی 
وزن  تغییر  تایید  با  ایران  وزنه برداری 
مرادی  گفت: به احتمال زیاد سهراب 
مرادی در مسابقات باشگاهی و ملی در 
او  و  زد  خواهد  وزنه  باالتر  دسته  یک 
توانایی قهرمانی در دسته غیر از ۹۶ را 

نیز دارد. 
سهراب  باشگاهی  مربی  تاکید   
او  وزن  تغییر  بر  )ذوب آهن(  مرادی 
پسا  روزهای  در  مرادی  تالش های  و 
مصدومیت موجب شده تا کارشناسان 

تیم  لنجانی  قدرتمند پسر  بازگشت  از 
جدید  رکوردهای  با  وزنه برداری  ملی 
خبر دهند. خبرهایی که فیلم تمرینات 

این نابغه آن را تایید می کند.
منتشر  فیلمی  پیش  روز  چند  مرادی 
 ۱۸۵ مهار  به  موفق  آن  در  که  کرد 
 ۲۳۵ یکضرب،  حرکت  در  کیلوگرم 
مجموع  مهار  و  دوضرب  در  کیلوگرم 
رقیبان  برای  و  شد  کیلوگرم   ۴۲۰
نشان  و  خط  خود  خارجی  و  داخلی 
رکورد  تمرین  این  در  مرادی  کشید. 
شخصی خود را در حرکت دوضرب پنج 
کیلوگرم  چهار  مجموع  در  و  کیلوگرم 

افزایش داد. 
به  رسمی  غیر  رکوردها  این  چند  هر 
توسط  آن  انتشار  اما  می رود  شمار 
و  فدراسیون  برای  را  پیام  این  مرادی 
تیم ملی خواهد داشت که وی با وجود 
اندیشه  در  همچنان  سن  سال   ۳۳
افتخار آفرینی است و می تواند در ۳۶ 
سالگی مقتدرانه سکوی مدال بازی های 

المپیک پاریس را فتح کند.

نابغه در اندیشه فتح پاریس
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شهید سلیمانی خود را مکلف به 
خدمت می دانست

مجاهدت های شهید  و  رشادت ها  بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون   
سلیمانی گفت: سردار سلیمانی فریادرس صدای مظلوم  بود و بسیاری از 
انسان ها با ادیان مختلف با رشادت های این شهید از دست تروریسم نجات 
پیدا کردند، او هر جا ندای مظلومیت را می شنید، خود را مکلف به خدمت 

می دانست.
شهادت  سالگرد  دومین  »بزرگداشت  همایش  در  حسینی  سیدمحمد   
سردار حاج قاسم سلیمانی: مدافع آزادی، امنیت و زندگی مسالمت آمیز 
پیروان ادیان« با بیان اینکه شهید سلیمانی ۴۱ سال برای امنیت ایران در 
جبهه های جنگ خدمت کرد، گفت: بنده از سال ۱۳۶۰ در لشکر ثاراهلل 
در خدمت ایشان، از نزدیک شاهد رشادت هایش بودم، بارها این شهید در 
جبهه های دفاع مقدس جانباز شد و پس از جنگ تحمیلی هم نیز، هر جا 
ندای مظلومیت را می شنید، خود را مکلف به خدمت می دانست و در همه 

 جا حضور داشت.
وی با اشاره به خدمات سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: مدافعان حقوق 
با  سلیمانی  سردار  اما  نداشتند  اقدامی  هیچ  داعش  با  مواجهه  در  بشر 
ادیان  المهندس به تنهایی وارد میدان مبارزه شدند و  ابومهدی  همراهی 
ادیان  با  انسان ها  از  بسیاری  دارند.  اذعان  موضوع  این  به  هم  توحیدی 

مختلف با رشادت های این شهید از دست تروریسم نجات پیدا کردند.
حسینی تأکید کرد: سوریه از کشورهایی است که بعد از فلسطین و لبنان 
است. سه شهر  مهم  بسیار  برای مسیحیان  که  است  زیارتگاه هایی  دارای 
مسیحی نشین در سوریه در اشغال داعش قرار گرفت که شهید سلیمانی 

برای نجات مردم و این شهرها بسیار تالش کرد.
ادامه سخنانش، گفت: در همین راستا، یک روزنامه نگار مسیحی  وی در 
نوشته بود »ما مدیون حاج قاسم هستیم و هیچ چیزی جز خیر و برکت 

از ایشان ندیدم و او بسیاری از مسیحیان و کلیساهای ما را نجات داد.«
قاسم  از شهادت حاج  نقاش مسیحی پس  بانوی  بیان کرد: یک  حسینی 
سلیمانی  شهید  سردار  انگشتر  و  دست  تصویر  گرفت  تصمیم  سلیمانی 
انگشتر  کشیدن  بخش  به  هرگاه  می کند،  بیان  ایشان  کند.  ترسیم  را 
از  انگار یکی  می رسیدم، تمام غم و حزن مرا فرا می گرفت به شکلی که 
نزدیکان خود را از دست داده ام. این اظهارات، بیانگر انسانیت است که حاج 
قاسم آن  را به خوبی نشان داد و امید است تمام ادیان بتوانند در کنار هم 

با صلح و آرامش زندگی کنند.

به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
تولد  محل  که  سال هاست  ما  منطقه  اینکه 
گفت:  آنهاست،  و  پیروان  پیامبران  رشد  و 
دشمن تالش داشت بین ادیان تفرقه بیاندازد 
توطئه  این  بردن  بین  از  برای  قاسم  حاج  که 
این  حامیان  واقعی  چهره  و  شد  میدان  وارد 
را  آنها  رسانه ای  محاصره  و  افشا  را  توطئه ها 
بر هم زد.محمدمهدی اسماعیلی روز دوشنبه 
در همایش بزرگداشت دومین سالگرد شهادت 
سازمان  در  که  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
با  شد،  برگزار  اسالمی  و  ارتباطات  فرهنگ 
اشاره به ابعاد وجودی و ویژگیهای شخصیتی 
سردار شهید دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
است  بزرگی  مرد  امروز سالروز شهادت  گفت: 
که در طول چند سال اخیر به خصوص از سال 
۲۰۱۱ باتوجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داد 
مورد  منطقه ای  و  ملی  قهرمان  یک  عنوان  به 
پیروان  و  مسلمانان  جمله  از  همگان  تکریم 

ادیان مختلف است.
مکتب  پرورش یافتگان  از  که  سلیمانی  شهید 

انقالب اسالمی و امام راحل
از  که  سلیمانی  شهید  داد:  ادامه  وی   
امام  و  اسالمی  انقالب  مکتب  رورش یافتگان  پ
راحل به شمار می رود، یک فرد از جان  گذشته، 
شجاع و پاک بود و همه ویژگی هایی که برای 
ایده آل، قهرمان  و اسطوره  ام گذاری یک فرد  ن
پیدا  تجلی  شهید  این  در  برد  کار  به  می توان 
کرده بود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شهید 
پرورش یافته  و  قوی  انسان  یک  را  لیمانی  س
در یک منطقه محروم دانست و افزود: وی با 
مقاومت و ایستادگی و اتکا به خانواده ای اصیل 
که همیشه خود را مرهون آنها می دانست رشد 
پیروزی  از  از گذشت چهل سال  بیش  و  کرد 
انقالب اسالمی تا لحظه شهادتش در حوزه های 

مختلف خدمت گذاری افتخارآفرینی کرد.
سردار سلیمانی؛ بسیجی صادق

سردار  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  سماعیلی  ا
دلها یک بسیجی صادق بود که در دوران دفاع 
پیدا  رشد  و  شد  نابرابری  جنگ  وارد  قدس  م
کرد و فرمانده یکی از لشکرهای شکست ناپذیر 
جنگ شد و پس از آن نیز مدت ها در منطقه 
شرق کشور در مقابله با اشرار در میدان نبرد 
۲۲سال  از  بیش  نهایت  در  و  یافته  ضور  ح
را  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  رمانده  ف

برعهده داشت.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
مرام حاج قاسم سلیمانی نه شهرت طلبی، نه 

که  بود  سازمانی  شکل  نه  و  شدن  سانه ای  ر
فرماندهی آن را بر عهده داشت بود، بلکه آنچه 
کرد، عظمت  معرفی  دنیا  همه  به  را  او  مروز  ا
کاری ست که این شهید واال مقام انجام داد. 
از این رو عظمت کار ایشان به اندازه ای است 
که  امپریالیستی  و  رسانه ای  جنگ  تمام  ه  ک
به  دنیا  رهبران  آزادی بخش  پیام  می گذارد  ن
مثل  و  هم نوردید  در  را  برسد  جهانیان  گوش 

خورشید درخشید.
سردار دلها اقدامات شیطانی دشمنان را برهم 

زد
و  ما  منطقه   تحلیلگران  تمام  افزود:  ی  و
که  داشتند  اذعان  و  سیاسی  صدگران  ر
راه  به  مذهبی  جنگ های  شکل  با  وطئه ای  ت
آن  بارز  نمونه  نداشت،  پایانی  هیچ  که  فتاده  ا

گروه تروریستی خشنی چون داعش بود.
اسماعیلی اضافه کرد: در منطقه ای که آمریکا 
همه جا پایگاه های خود را مستقر کرده است 
چگونه یک گروه تروریستی می تواند رشد کند 
چراکه برای همگان مشخص بود که این اتفاق 

تنها با حمایت آمریکا رخ خواهد داد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با ذکر این 
نکته که در مناظرات گذشته آمریکا کاندیدهای 
داعش  که  داشتند  اذعان  وضوح  با  نتخاباتی  ا

است توطئه خودشان برای برادرکشی و برهم 
زدن امنیت منطقه بود، ادامه داد: پروژه ای که 
پول های نفتی و کثیف پشت آن بود، منطقه ما 
منطقه پیروان ادیان و مذاهب مختلف است و 
تالش استکبار با ایجاد جنگ های مذهبی برای 
بود که  ز بین بردن زیست بوم مردم منطقه  ا
شهید واال مقام حاج قاسم سلیمانی این اقدام 

شیطانی را بر هم زد.
به گفته اسماعیلی منطقه ما سال های زیادی 
است که محل تولد و رشد پیامبران و  پیروان 
آنهاست و دشمن تالش داشت بین ادیان تفرقه 
بیاندازد که حاج قاسم برای از بین بردن این 
واقعی حامیان  وارد میدان شد و چهره  پروژه 
را  آنها  و محاصره رسانه ای  افشا  را  پروژه  ین  ا
اظهار  ادامه  در  هنر  شورای  زد.رئیس  هم  ر  ب
باوجود  آمریکا  وقت  جمهور  رییس  اشت:  د
تروریستی  یک  حرکت  در  بشر  دعای حقوق  ا
میهمان کشور عراق )شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی( را به شهادت رساند.
حاج  بزرگی  و  عظمت  کرد:  تاکید  سماعیلی  ا
استکبار  که  بود  حدی  در  سلیمانی  اسم  ق
نتوانست حضور ایشان در منطقه را تحمل کند 
و به شکلی وحشیانه دست به ترور ناجوانمردانه 

این مرد بزرگ زد.

سانسور  صدد  در  همچنان  غربی  های  سانه  ر
شخصیت حاج قاسم

وی در عین حال تصریح کرد: امروز از یک سو 
همه ادیان و شخصیت ها در حال سخن گفتن 
از شهید حاج قاسم سلیمانی بوده و از سوی 
دیگر رسانه های غربی همچنان در تالش برای 
و  نفاق  هستند،  بزرگ  این شخصیت  سانسور 
دورویی استکبار توسط حاج قاسم افشا شد و 
این  شهید  از شهادت  دو سال  از  مسال پس  ا
این  می درخشد.در  همچنان  خورشید  ین  ا
و  فرهنگی  شخصیت های  بر  عالوه  مایش  ه
سیاسی جمهوری اسالمی ایران، رهبران ادیان 
و  عراق  لبنان،  سوریه،  کشورهای  از  وحیدی  ت
ایران در خصوص نقش سردار دل ها در دفاع از 
حقوق پیروان ادیان و مبارزه با افراطی گری در 
حاشیه  در  کردند.همچنین  سخنرانی  نطقه،  م
سیاسی  نشریات  ویژه نامه های   از  مراسم  ین  ا
آو  زبان عربی، »اکو  به  اجتماعی »الوحده«  ـ 
به  نوین«  »ایران  انگلیسی،  زبان  به  سالم«  ا
زبان اردو و »سخن ایران« به زبان روسی که با 
هدف معرفی ابعاد مختلف »مکتب سلیمانی« و 
نقش آن در دیپلماسی فرهنگی ایران به همت 
مؤسسه فرهنگی و هنری انتشارات بین المللی 

الهدی منتشر شده اند، رونمایی شد.

 وزیر فرهنگ: شهید سلیمانی با هدف 
خنثی سازی توطئه تفرقه افکنان وارد میدان شد

گزارش

مطالبات اهالی سینما بر زمین مانده 
است

 رئیس سازمان سینمایی از گفتگو با کمیسیون های مختلف مجلس شورای 
اسالمی برای جذب منابع و تبیین جایگاه و اهمیت سینما خبر داد و گفت: 
متاسفانه در بودجه سال آینده شاهد افزایش حداقلی و بودجه سینما هستیم، 
بسیار  ایران  نیاز سینمای  مانده و ضریب  بر زمین  در حالیکه که مطالبات 

است.
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور؛ محمد خزاعی با 
بیان اینکه طی روزهای گذشته به صورت پیوسته نشست های متعددی را با 
کمیسیون های اقتصادی، فرهنگی، بودجه، برخی اعضای کمیسیون تلفیق و 
نیز، اعضای هیات رئیسه مجلس داشته است افزود: مهم ترین دغدغه بنده و 
همکارانم این روزها با توجه به اعالم رسمی بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص 

بودجه سینماست.
بودجه  و  افزایش حداقلی  آینده شاهد  بودجه سال  در  متاسفانه  وی گفت: 
سینما هستیم این در حالی است که مطالبات بر زمین مانده و ضریب نیاز 

سینمای ایران بسیار است.
رئیس سازمان سینمایی اشاره کرد: رایزنی ها و تالش های گسترده ای در 
برای  راهبردهای جدید آن  و  برنامه های سازمان سینمایی  راستای تحقق 
جلب حمایت و همراهی مجلس شورای اسالمی انجام دادیم و خوشبختانه در 

عزیزان مجلس هم این نگاه حمایتی حس می شود.
و  پیشرفت  کلید  عنوان  به  فرهنگی  و محصوالت  اینکه سینما  بیان  با  وی 
فراگیرتری است خاطر  نگاه  و  تر  نیازمند حمایت گسترده  پیشران توسعه  
مجلس  محترم  نمایندگان  با  نشست  نیازهای  پیش  از  یکی  ساخت:  شان  ن
شورای اسالمی تبادل نظر، هم فکری و طرح و تشریح  نقاط قوت  سینمای 

پس از انقالب اسالمی بوده است.
رئیس سازمان سینمایی گفت: جایگاه سینماگران کشور به عنوان گنجینه و 
سرمایه های انسانی، ملی راهبردی است و نیاز است دستاوردهای سینمای 

ایران در دنیا و منطقه برای نمایندگان مجلس تبیین و گزارش می شد.
و  فضاها  ایجاد  و  تکنولوژی  رشد  و  تقویت  لزوم  سینمایی،  سازمان  ئیس  ر
ظرفیت های جدید در حوزه تولید، عرضه و تقاضا بویژه در حوزه سینمای 
مناطق و شهرستان ها را از جمله سرفصل های مهم گفتگو با نمایندگان و 
تامین  افزود:  و  کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسالمی عنوان کرد 
منابع اقتصادی و پشتوانه های اعتباری برای تقویت و ارتقای سینما با توجه 
به مباحث مربوط به بودجه و افزایش حداقلی آن برای سال آینده، از دیگر 

مباحث گفتگوی بنده در مجلس بوده است.

7 سال چهارم - شماره   110سه شنبه 14   دی  1400

مفقودی کارت هوشمند خودرو
پالک: شماره   2123362 شماره  به  ولوو  کشنده  تریلی  ناوگان  هوشمند  ارت   ک

 21 ایران 845 ع 24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی مدارک خودرو
، کارت ماشین و کارت سوخت سواری سمند به شماره  برگ سبز ، برگ کمپانی 
شماره  و   14791006494 موتور:  شماره  و   14 ب   143 ایران   66 الک:  پ
از درجه  و  نژاد مفقود گردیده  تقی  بنام هاجر    NAACJ1JC3CF113186:شاسی

اعتبار ساقط است.

مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز سواری پراید مدل 1388 شماره پالک : 21 ایران 687 ج 26 و شماره 
موتور: 3015389 و شماره شاسی:S1412288003275  بنام علی مختاری حسن 

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز و برگ کمپانی سواری ام وی ام هاچ بک مدل 1396 قرمز متالیک شماره 
و شماره   MVM477FJAH059242:موتور و شماره  م 84  ایران 826  الک: 78  پ
شاسی:NATFBAMD8H1047247  بنام فرامرز اجاقی قره شیران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای امیر کیخسروی بوکالت از مالک برابر وکالتنامه شماره 52304 
مورخ   12367 شماره  وکالتنامه  کریم  رباط   52 دفتر   1400/06/28 ورخ  م
مورخ   12218 شماره  بواره  تقاضای  طی  و  کریم  رباط   8 دفتر   1400/09/1 7
دفتر  در  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  2برگ  ارائه  ضمن  و   1400/08/3 0
اسناد رسمی 52 رباط کریم مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 800 متر مربع قطعه 32 تفکیکی به شماره پالک 560 فرعی از 161 
اصلی واقع در حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 1359 صفحه 133 دفتر 16 به 
نام محمد آقا عاشوری فرزند مرحوم محمد حسن ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 
345444 صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 
2588 مورخه 51/02/30 دفترخانه 17 رباط کریم به آقای علی اکبر استادی فر 
انتقال قطعی یافته است سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 1637 مورخ 
71/02/31 به سه قطعه تفکیک گردیده که قطعه سوم تفکیکی برابرسند قطعی 
شماره 8345 مورخه 75/12/20 دفتر خانه 12 رباط کریم به آقای علی حسین 
محمودی انتقال یافته که در صفحه 2 جلد 266 بنامش ثبت و صادر گردیده و قطعه 
دوم تفکیکی برابر سند قطعی شماره 8344 مورخه 75/12/20 دفتر خانه 12 
رباط کریم به آقایان حسین نصیرزاده نوشهر و محمد کاظمی نوشهر انتقال یافته 
که در صفحات 74 و 78 دفتر جلد 266 بنامشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
با بررسی دفتر امالک برای قطعه اول پالک 7036 اختصاص داده شده است بنابر 
گواهی بایگانی و دفتر امالک سابقه ای از صدور سند بنام کسی بدست نیامد.که 
سند مالکیت فوق دچار آتش سوزی گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی با ارائه اصل سند مالکیت 
جهت تنظیم سند به آن دفتر خانه مراجعه نمود متقاضی را به همراه مستندات 

تنظیم سند به این اداره راهنمایی نمایید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – بابک احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک2929 فرعی از 168 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم
با  عبدالرحیم  فرزند  مهرجردی  فالح  علی  محمد  آقای  اینکه  به  ظر  ن
شماره تحت  فروش  وکالت  سند  بموجب   4489675267 ملی  ماره   ش

 94547 – 1398/09/09 دفتر اسناد رسمی شماره 370 شهر تهران بوکالت 
ازآقای محمد حسن فالح مهرجردی فرزند عبدالرحیم با شماره ملی 4489400543 
اسناد رسمی شماره 29  تایید شده توسط دفتر  ارائه 2برگ استشهادیه  ضمن 
المثنی بوارده شماره 5758  شهرستان رباط کریم متقاضی صدور سند مالکیت 
مورخ 1400/05/04 اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1000 متر مربع قطعه 1033 تفکیکی تحت پالک 2929 فرعی از 168 
اصلی حوزه ثبتی رباط کریم با شماره سریال 870480ذیل ثبت 59428 صفحه 
158 دفتر جلد 243 بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده است .لذا مراتب دراجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون 
ثبت یک نوبت منتشر تا چنانچه هر شخص از وجود آن نزد خود یا دیگران مطلع 
باشد از تاریخ انتشار به مدت 10 روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم 
به این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت اداره ثبت وفق 
مقررات اقدام خواهد نمود و فقط اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی 

می باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم- بابک احمدی

تاریخ: 1400/10/15          شماره: 1278/1/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
نام: صندوق قرض الحسنه خیبر با مدیرعاملی محرم زمهریری نژاد و به نمایندگانی 

مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – سعید جاللی 2 – رحمت اله فتاحی                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1120 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط کریم 
استان....   نظر  تجدید  دادگاه  دادنامه شماره.... شعبه ---  وفق  که  اول  عبه  ش
قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد دادنامه در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.
شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1276/1/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
نام: صندوق قرض الحسنه خیبر با مدیرعاملی محرم زمهریری نژاد و به نمایندگانی 

مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – حسین بروشی 2 – محمد عزت پور                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1122 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  ریم  ک
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 

مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1273/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  ام:  ن

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – امیر آقاجانی 2 – ابوالفضل رحیمی                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1124 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  ریم  ک
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت و 
اجرای مفاد دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 

مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ:1400/10/15      شماره:1269/1/98
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
به  و  نژاد  زمهریری  محرم  مدیرعاملی  با  خیبر  الحسنه  قرض  صندوق  ام:  ن

نمایندگانی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – سیده مریم حمیدی 2 – عبدالحمید معلومی                                      

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-1112 مورخ 98/11/5 شورای حل اختالف رباط 
نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه  شماره....  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  ریم  ک
استان....  قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به اجرای مفاد 

دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
و  باشد  از آن میسر  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
از دارایی خود بدهید بنحوی که  یا صورت خالف واقع  خود را معرفی نکنید 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 
آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل 

نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم



سه  شنبه     14        دی          1400 -   سال چهارم- شماره           110    -  8 صفحه   

 دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از بیانیه 
مشترک رهبران پنج کشور هسته ای در مورد 
جلوگیری از جنگ هسته ای و دوری از رقابت 
تسلیحاتی، بر نابودی تمامی تسلیحات هسته ای 

در جهان تاکید کرد.
به نقل از تارنمای سازمان ملل، آنتونیو گوترش از 
اقدام رهبران این کشورها به دلیل تاکیدشان بر 
لزوم تبعیت از تعهدات مربوط به منع گسترش 
به  مربوط  توافقات  و  کشتارجمعی  تسلحیات 

کنترل تسلیحات و خلع سالح تقدیر کرد.
این  تعهد  که  کرد  عنوان  همچنین  گوترش 
کشورها برای اتخاذ تدابیر الزم در جلوگیری از 

وقوع جنگ هسته ای  اقدامی مفید است.
فرصت  این  از  که  گفت  ملل  سازمان  دبیرکل 
برای بازگو کردن مسئله ای که پیشتر بارها به 
آن اشاره کرده، استفاده می کند: اینکه تنها راه 

نابودی  تمامی خطرات هسته ای،  بردن  بین  از 
همه تسلیحات هسته ای است.

کشورهای  با  همکاری  برای  ادامه  در  گوترش 
در  ملل  سازمان  اعضای  تمامی  و  ای  هسته 
ابراز  هدف  این  به  سریعتر  چه  هر  دستیابی 

تمایل کرد.
گوترش  سوی  از  حالی  در  موضع گیری  این 
مطرح شده که  چند روز گذشته رهبران پنج 
بر  مشترکی  بیانیه  صدور  با  ای  هسته  کشور 
جلوگیری از جنگ هسته ای و دوری از رقابت 

تسلیحاتی تاکید کردند.
چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا به اضافه 
ایرلند شمالی در این بیانیه جلوگیری از جنگ 
و  ای  هسته  سالح  به  مسلح  کشورهای  بین 
کاهش خطرات راهبردی را مهمترین مسئولیت 

خود برشمردند.

تاکید گوترش بر نابودی تمامی تسلیحات 

هسته ای در جهان
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: 
جهشی  و  یکباره  افزایش  صورت  در 
بسیار  آسیب  کشاورزان  تراکتور  قیمت 

زیادی را متحمل می شوند.
تشریح  در  عسکری  محمدجواد 
ماه  دی   13 دوشنبه   ( روز  نشست 
منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون   )
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای 
معدن  صنعت،  وزیر  حضور  با  اسالمی 
تراکتور  شرکت  مدیرعامل  و  تجارت  و 
قیمت  افزایش  بحث  گفت:در  سازی، 
دارند  گالیه هایی  تراکتور،کشاورزان 
حوزه  در  داریم  اعتقاد  راستا  این  در  و 
کمک  کشاورزان  به  باید  مکانیزاسیون 
کرد و کمیسیون کشاورزی تمام تالش 

خود را به کار گرفته است.
در  زرین دشت  و  داراب  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
تراکتور  قیمت  مرحله   3 گذشته  سال 
در  داد:  ادامه  است،  داشته  افزایش 
نشست امروز خطاب به وزارت صمت و 
شرکت تراکتورسازی اعالم شد که فعال 
کشاورزی  بخش  مشکالت  به  توجه  با 
نشود  داده  افزایش  محصوالت  قیمت 

تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
از  بازدید  اینکه در  بر  تاکید  با  اسالمی 
این  ظرفیت های  تبریز  سازی  تراکتور 
مشاهده  نزدیک  از  را  تولیدی  واحد 
تولید  میزان  کرد:  عنوان  کردیم، 
و  دارد  افزایش  قابلیت  سازی  تراکتور 
بر این موضوع تاکید شد زیرا 30 هزار 

قرار  خرید  صف  در  تراکتور  متقاضی 
آنها حدود  تولید ساالنه  دارند و میزان 
افزایش  که  است  دستگاه ها  هزار   20
به  را  خرید  صف  در  متقاضیان  تعداد 

همراه دارد.
کمیسیون  اینکه  بیان  با  عسکری 
است  داده  پیشنهاد  مجلس  کشاورزی 
الیحه  به  الحاقی  بندی  قالب  در  تا 
به  دولتی  اعتبارات  1401از  بودجه 
تراکتورسازی برای افزایش تولید کمک 
بهره  با  تسهیالت  آن  کنار  در  و  گردد 
پرداخت  تولید  واحد  این  به  نیز  کم 
شود، تصریح کرد: باید بخشی از سهم 
محل  از  کشاورزی  حوزه  درصدی   30
تولید  افزایش  برای  یارانه ها  هدفمندی 
تراکتور در اختیار شرکت تراکتور سازی 

قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در کنار حمایت از 
کشاورزان باید از بروز مشکل در صنعت 
تراکتورسازی جلوگیری شود، افزود: در 
صورت افزایش یکباره و جهشی قیمت 
زیادی  بسیار  آسیب  تراکتور کشاورزان 

را متحمل می شوند.
آب،  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
نشستی  کرد:  عنوان  اسالمی،  شورای 
جهاد  وزرای  حضور  با  اختصاصی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  کشاورزی، 
یارانه ها  هدفمندی  سازمان  مسئولین 
قیمت  حوزه  در  متولی  دستگاه های  و 
قیمت  تعیین  زمینه  در  گذاری 
و  کشاورزان  تا  می شود  برگزار  تراکتور 

تراکتورسازان آسیب نبینند.

گرانی تراکتور زیان کشاورزان را به 

همراه دارد

خبرنوشتار

باید افراد جدیدی را کنار بزرگان سینما 
تربیت کرد

نوشتار

جشنواره  چهلمین  انتخاب  هیات  عضو 
برای  باید  گفت:  فجر  فیلم  بین المللی 
انتقال و آموزش تجربه بزرگان سینما به 
نسل های بعدی برنامه ریزی شود تا بتوان 
تا  تربیت کرد  آنها  را کنار  افراد جدیدی 
بتوان افراد جدیدی را کنار بزرگان سینما 

تربیت کرد.
فیلم  روابط  عمومی جشنواره  از  نقل   به 
بزرگان  گفت:  زندباف  حسین  فجر، 
مسیر  در  که  آنهایی  و  ما  سینمای 
بسیاری  زحمات  سینما  و  فیلمسازی 
می شود  تمام  عمرشان  وقتی  کشیده اند، 
باید  می برند.  خود  با  هم  را  دانششان 
افراد  این  دانش  که  کرد  عمل  گونه ای 
این  کنار  از  و  شود  سینما  رشد  باعث 

بزرگ تر  که  شوند  پدیدار  کسانی  آدم ها، 
و با دانش بیشتری باشند.

هم  هنوز  تدوین  زمینه  در  افزود:  وی 
روح اهلل  زنده یاد  که  فیلم هایی  وقتی 
امامی تدوین آنها را انجام داده می بینیم، 
است.  تکان دهنده  و  جذاب  همچنان 
کسی  چه  بود؟  شاگردش  کسی  چه  اما 
دست پرورده او یا موسی افشار و آدم های 
در  متاسفانه  است؟  زمینه  این  در  بزرگ 
موضوعات دیگر هم همین مشکل وجود 

دارد.
افزود:باید  سفید  مرگ  فیلم  کارگردان 
برای انتقال و آموزش تجربه به نسل های 
افراد  بتوان  تا  شود  برنامه ریزی  بعدی 
تربیت  سینما  بزرگان  کنار  جدیدی 

تقوایی، داریوش  ناصر  از کنار  شود. مثال 
مهرجویی یا مسعود کیمیایی چه کسی را 
کسانی  حتی  ببرید؟  نام  که  می شناسید 
داشتیم  را  کیارستمی  عباس  مانند 
بود.  مطرح  بین المللی  سطح  در  که 
عباس  که  سفر  فیلم  برای  دارم  به خاطر 
کیارستمی نویسنده آن بود، به جشنواره 
آنجا  در  و  بودیم  رفته  سن سباستین 
کیارستمی  آمد، کسی  اسم عباس  وقتی 
نمی نشست و همه او را تشویق می کردند. 
آن لحظه نمی دانید چه احساس عجیبی 
به ما دست داده بود که عباس کیارستمی 

را داریم.
از کنار شهدای ما، انسان های فرهیخته و 

بزرگی پدیدار شدند
و  تجربه ها  انتقال  بر  تأکید  با  زندباف 
از  که  ما  شهدای  همانند  گفت:  دانش ها 
بزرگی  و  فرهیخته  انسان های  آنها  کنار 
دانش  انتقال  در  متأسفانه  پدیدار شدند، 

این گونه نیستیم و از ابتدا هم نبوده ایم.
فاصله  به  تاریخ  در  مثال  گفت:  وی 
حافظ،  مثل  شاعرانی  زیادی  سال های 
آنها  نظیر  که  داریم  فردوسی  سعدی، 
ارتباطی نبوده  ابزارهای  نیست. آن زمان 
زیادی  ارتباطی  ابزار  ما  اکنون  اما  است 
باشد.  کمک کننده  می تواند  که  داریم 
موضوع  این  برای  هم  کسی  متاسفانه 
هم  مسئوالن  و  نمی کند  برنامه ریزی 

احمد  مثال  می کنند.  برخورد  سلیقه ای 
که  داشتیم  حاتمی  علی  کنار  را  بخشی 
سینما  الزمه  نداریم.  خبری  او  از  اکنون 
این است، سینما باید مسیر خود را طی 
کند و شرایط به گونه ای باشد که آدم ها 
کنند.  رشد  بزرگ  سینماگران  زیردست 
جهان  سینمای  مقایسه  با  تدوین گر  این 
نسل های  تجربه  انتقال  بحث  در  ایران  و 
در  گفت:  جدید  نسل  به  سینما  قدیم 
سینماگران،  از  بسیاری  جهان  سینمای 
دستیار سینماگران پیش از خود بوده اند 
ما  کشور  در  متأسفانه  کرده اند.  رشد  که 
برنامه ریزی برای این موضوع وجود ندارد. 
از  متشکل  که  سینما  خانه  همین  مثال 
صنوف مختلف است، باید افراد را معرفی 
در  دارم  به خاطر  کند.  حمایت  آنها  از  و 
ایرانی  صدابردار  یک  دنبال  به  فرانسه 
بودیم که کار ما را انجام دهد، او گفت من 
نمی توانم به شما کمک کنم چرا که فرد 
شما  که  دارد  وجود  من  از  پیش  بهتری 
باید به او مراجعه کنید. این نشان دهنده 
است.  یکدیگر  از  آنها  حمایت  و  پیوند 
همچنین مسئولیت کار آنها با صنف شان 
شما  کند،  پیدا  ایرادی  کاری  اگر  است. 
که  شد  خواهید  صنفی  دامن  به  دست 
او کارت و مجوز  به  او را معرفی کرده و 
فعالیت داده است. در این مورد نیز باید از 

بزرگان سینما استفاده شود.

در  لنگرود  مردم  نماینده 
وضعیت  از  انتقاد  با  مجلس 
و  پرورش  و  آموزش  نامناسب 
استفاده بی حد و اندازه از علوم 
آموزشی  مراکز  گفت:  نظری 
تجهیزات  فاقد  هنرستان ها  و 
اندوزی  مهارت  برای  الزم 

است.
محله  محمدنژادقاضی  پرویز   
در جلسه علنی  مجلس شورای 
اسالمی در تذکر شفاهی گفت: 
جناب آقای رئیسی، مشکالت 
و مسائل امروز جامعه را مردم 
می کنند  تحلیل  هوشمندانه 
سواالتی  لذا  می پرسند،  و 
مطرح  نماینده ها  طرف  از  که 
مردم  افکار  عصاره  می شود 
این  هوشمندانه  و  است 
بررسی  باید  را  موضوعات 
وزرا  با  من  صحبت  کنید. 
سبد  است؛  محترم  دولت  و 
به سبد  امروز نسبت  هزینه ها 
است  یافته  افزیش  سرمایه ای 
سرمایه های  به  توجهی  اگر  و 
کارسازی  حوزه  در  که  عظیم 
سرمایه ای  بنگاه های  ایجاد 
سال  چند  طی  نشود  هست، 
آینده به عنوان کشور هزینه ای 
مطرح و تمام درآمدها به این 

سمت کشیده می شود.
در  لنگرود  مردم  نماینده 
خطری  این  افزود:  مجلس 

را  ما  کشور  امروز  که  است 
است  الزم  و  می کند  تهدید 
الزم  دقت  هزینه ها  حوزه  در 
صورت گیرد و آن را به عنوان 
آورده، درست و بهینه مصرف 
وزیر  به  تذکری  در  کنیم.وی 
صنعت، معدن و تجارت یادآور 
در  ملت  سرمایه های  شد: 
شهرک های  نام  به  دره هایی 
است،  گرفته  قرار  صنعتی 
دیگر  کلیدهای  بر  کلیدی 
قفل های  بتوان  که  است  نیاز 
امروز  تا  کرد،  باز  را  دیروز 
زمینه  این  در  الزمی  تدبیر 
صورت نگرفته است.محمدنژاد 
به  تذکری  در  محله  قاضی 
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 

امروز به یک مبتالبه در کشور 
از  استفاده  آن  و  شدیم  دچار 
اندازه  و  بی حد  نظری  علوم 
نظام  در  مهارت آموزی  است. 
آموزشی ما به فراموشی سپرده 
و  هنرستان ها  تمام  و  شده 
تجهیزات  فاقد  دانش  مراکز 
الزم برای مهارت آموزی است 
در حالی که تا مهارت اندوزی 
نشود  آموزشی  عرصه  وارد 
و  آموزش  هزینه های  تمام 
پرورش بیهوده مصرف خواهد 
حال  به  فکری  باید  لذا  شد 

مهارت اندوزی کرد.
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  خطاب  تذکری  در  یازدهم 
اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر 

کرد: یکی از مزیت های استان 
گردشگری  لنگرود  و  گیالن 
دسترسی  قابل  صنعت  است. 
مناسب  راه های  طریق  از  که 
آن  به  می توان  قبول  قابل  و 
متأسفانه  اما  کرد  پیدا  دست 
راه های  درصد   75 امروز 
گردشگری  مراکز  به  ارتباطی 
صنعت  دومین  عنوان  به  که 
از  است،  مطرح  دنیا  پولساز 
برخوردار  نامناسبی  وضعیت 
هکتار  هزار   5 حدود  است. 
چمخاله  و  چاف  زمین های 
مردم  اختیار  در  سال ها  که 
تملک  در  بوده  زحمتکش 
و  راه  وزارت  محاصره  و 

شهرسازی قرار گرفته است.

مراکز آموزشی و هنرستان ها فاقد تجهیزات 
الزم برای مهارت اندوزی است

خبر
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سرپرست گمرک اعالم کرد:

شتاب ترخیص کاالهای اساسی و کاهش دپو در 
گمرکات در دولت سیزدهم

نوشتار

 سرپرست گمرک ایران گفت: در ۹ 
ماهه امسال بیش از 23 میلیون تن 
کاالی اساسی به ارزش 14 میلیارد 
گمرکات  از  دالر  میلیون   13۹ و 
اجرایی کشور ترخیص شده که 20 
میلیون و 17۶ هزار تن آن به ارزش 
و ۶70  میلیون  و 14۶  میلیارد   11
هزار دالر کاالهای اساسی شامل ارز 

ترجیحی بوده است.
»علیرضا  گمرک،  از  نقل  به  
از  یکی  داشت:  اظهار  مقدسی« 
تامین  سیزدهم  دولت  های  اولویت 
بی وقفه کاالهای اساسی برای مردم 
است که در این راستا سرعت واردات 
و ترخیص کاالهای اساسی از بنادر و 

گمرکات کشور افزایش یافته است.
وی افزود: از 23 میلیون و 54 هزار 
و 131 تن کاالی اساسی وارد شده، 
به ارزش 14 میلیارد و 13۹ میلیون 
و 404 هزار و 247 دالر، 10 میلیون 
و 35۸ هزار و ۸35 تن به ارزش ۶ 
میلیارد و 145 میلیون و 1۶۸ هزار و 
23۹ دالر قبل از نیمه مرداد )چهار 
و نیم ماه نخست سال( از گمرکات 
یعنی  مابقی  و  شد  ترخیص  کشور 
 2۹7 و  هزار   ۶۹5 و  میلیون   12
 ۹۹4 و  میلیارد  هفت  ارزش  به  تن 
دالر  هشت  و  هزار   23۶ و  میلیون 
در چهار و نیم ماه دوم و در دولت 
این  که  شده  ترخیص  سیزدهم 

 23 اساسی  کاالهای  واردات  میزان 
درصد در وزن و 30 درصد در ارزش 

بیشتر از دولت قبل است.
مقدسی در خصوص کاالهای اساسی 
شامل ارز ترجیحی گفت: 20 میلیون 
و 175 هزار و ۶۶۶ تن کاالی اساسی 
وارد شده در ۹ ماه امسال  به ارزش 
 ۶۹۹ و  میلیون   14۶ و  میلیارد   11
هزار و 7۹۸ دالر کاالهایی بوده که 
شامل گروه یک ارزی یا به اصطالح 
ارز ترجیحی بودند که در این مدت 
از  به مدت مشابه 3۶ درصد  نسبت 
لحاظ  از  درصد   ۸3 و  وزنی  لحاظ 

ارزش رشد داشته است.
 252 و  میلیون   ۹ کرد:  تاکید  وی 
پنج  ارزش  به  کاال  تن  و 570  هزار 
میلیارد و 2۸ میلیون و 332 هزار و 
۹2۸ دالر مربوط به چهار و نیم ماه 
اول سال و دولت دوازدهم بوده و 10 
کاال  تن   ۹۶ و  هزار  و ۹23  میلیون 
میلیون  و 11۸  میلیارد   ۶ ارزش  به 
و 3۶۶ هزار و ۸70 دالر نیز مربوط 
دولت  و  بعدی  ماه  نیم  و  چهار  به 
سیزدهم است که رشد 1۸ درصدی 
را  ارزش  در وزن و 22 درصدی در 
نسبت به این بازه زمانی شاهد بودیم.

واردات  میزان  خصوص  در  مقدسی 
ارز  شامل  اساسی  کاالی  قلم  هفت 
با  ذرت  کرد:  خاطرنشان  ترجیحی 
هفت میلیون و 52 هزار و ۶32 تن 

میلیون  و 434  میلیارد  ارزش 2  به 
صدر  در  دالر   3۹2 و  هزار   244 و 
کاالهای وارد شده، اساسی با کاهش 
 35 افزایش  و  وزن  در  درصدی  سه 
روغن  دارد،  قرار  ارزش  در  درصدی 
های خوراکی یا یک میلیون و 52۹ 
هزار و 152 تن به ارزش 2 میلیارد 
و ۸1 میلیون و 775 هزار و 37 دالر 
و رشد 102 درصدی در وزن و 231 
دوم  جایگاه  در  ارزش  در  درصدی 
هزار   1۸ و  میلیون  پنج  با  گندم  و 
و  میلیارد  ارزش یک  به  تن  و 25۹ 
 420 و  هزار   15۸ و  میلیون   712
وزن  در  درصدی   101 رشد  و  دالر 
نسبت  ارزش  در  درصدی   147 و 
به مدت مشابه در جایگاه سوم قرار 

دارد.
وی افزود: دارو تجهیزات و ملزومات 
با 1۶ هزار و 274  پزشکی  ضروری 
 ۶7۶ و  میلیارد  یک  ارزش  به  تن 
و  و 43۸ دالر  هزار  و ۹۸0  میلیون 
رشد 42 و 3۶ درصدی وزن و ارزش، 
انواع دانه های روغنی با یک میلیون 
و ۹۹0 هزار و 335 تن به ارزش یک 
میلیارد و 3۹4 میلیون و 30۶ هزار و 
22۶ دالر و رشد هشت درصدی در 
وزن و 47 درصدی در ارزش، کنجاله 
و  هزار   ۹5۸ و  میلیون  یک  با  سویا 
7۸1 تن به ارزش یک میلیارد و 7۹ 
و  دالر  و 2۶7  هزار  و 70۹  میلیون 
 134 و  وزن  در  درصدی   77 رشد 
درصدی در ارزش و جو با 2 میلیون 
ارزش  به  تن   232 و  هزار   ۶10 و 
7۶7 میلیون و 52۶ هزار و 1۸ دالر 
و رشد ۹4 درصدی در وزن و 135 
اساسی  کاالهای  ارزش  در  درصدی 
ترخیص شده از گمرکات اجرایی تا 

پایان آذرماه بودند.
سایر  خصوص  در  گمرک  سرپرست 
و  میلیون   2 گفت:  اساسی  کاالهای 
۸7۸ هزار و 4۶5 تن کاال به ارزش 2 
میلیارد و ۹۹2 میلیون و 704 هزار 
ترخیص  مدت  این  در  دالر   44۸ و 
شده 1۸ قلم از 25 قلم گروه کاالی 
اساسی هستند که از سال گذشته از 

شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند.
واردات  میزان  خصوص  در  وی 
ارز  غیر  اساسی  کاالهای  ۹ماهه 
با  برنج  گفت:  )نیمایی(  ترجیحی 
ارزش  به  تن   ۹04 و  هزار   ۹5۸
 102 و  هزار   ۸1۸ و  میلیون   ۸1۸
و رشد 23 درصدی در وزن و  دالر 
با  15 درصدی در ارزش، شکر خام 
تن  و 350  هزار   4۸ و  میلیون  یک 
هزار  و ۹0۹  میلیون  ارزش 4۶۶  به 
در  درصدی   ۶ رشد  و  دالر   35۹ و 
وزن و 31 درصدی در ارزش، ماشین 
با  اساسی  کاالی  تولید  برای   آالت 
ارزش 314  به  32 هزار و 402 تن 
و  و 221 دالر  هزار  و 304  میلیون 
کاهش چهار درصدی وزن و ارزش، 
الستیک سنگین با ۶3 هزار و ۸4۹ 
 ۶34 و  میلیون   22۹ ارزش  به  تن 
و 11  و رشد 12  و ۸02 دالر  هزار 
کودهای  ارزش،  و  وزن  در  درصدی 
 7۸5 و  هزار   152 با  شیمیایی 
 ۶۶0 و  میلیون   107 ارزش  به  تن 
و   27 کاهش  و  دالر   417 و  هزار 
سموم  ارزش،  و  وزن  درصدی   13
هزار  هشت  با  شیمیایی  تکنیکال 
و  میلیون   71 ارزش  به  تن   127 و 
3۹7 هزار و 5۸2 دالر و رشد 41 و 
22 درصدی وزن و ارزش و داروهای 
ارزش  به  تن  با 375  دامی ضروری 
 ۸10 و  هزار   33۹ و  میلیون   3۸
وزن  در  درصدی  پنج  رشد  و  دالر 
ارزش، به  و کاهش 1۸ درصدی در 
ارز  با  اساسی  ترتیب عمده کاالهای 
امسال  نیمایی هستند که در ۹ماه  
شدند.   ترخیص  اجرایی  گمرکات  از 
کل  گمرک،  اعالم  آخرین  اساس  بر 
تجارت خارجی کشور تا پایان آذرماه 
کاال  تن  هزار   500 و  میلیون   122
به ارزش 72 میلیارد و 100 میلیون 
 ۹2 صادرات  سهم  که  بود  دالر 
میلیون و 300 هزار تن به ارزش 35 
میلیارد و 100 میلیون دالر و سهم 
واردات 30 میلیون و 100 هزار تن 
کاال به ارزش 37 میلیارد دالر بوده 

است.

دو  در  فرهادی  اصغر  کارگردانی  به  فیلم »قهرمان«   
مستقل  منتقدان  جوایز  از  دوره  ششمین  از  شاخه 

شیکاگو نامزد دریافت جایزه شد.
ریل شیکاگو  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
)reelchicago(، منتقدان مستقل شیکاگو فهرست 
نامزدهای ششمین دوره از جوایز خود را اعالم کردند 
و فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون با کسب ۹ 
نامزدی در شاخه هایی چون بهترین کارگردان، بهترین 
مرد،  اول  نقش  بازیگر  بهترین  و  اقتباسی  فیلمنامه 
با کسب ۸  نیز  پیشتاز این جوایز شد. فیلم تل ماسه 
نامزدی در رتبه دوم بیشترین تعداد نامزدی ها ایستاد. 
در این بین فیلم قهرمان از اصغر فرهادی نیز در دو 
و  زبان(  )غیرانگلیسی  خارجی  فیلم  بهترین  شاخه 
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی نامزد دریافت جایزه شد. 

این فیلم درام برای کسب جایزه بهترین فیلم خارجی 
با فیلم هایی چون بندتا، ماشینم را بران، فرار و مادران 
موازی رقابت می کند و برای رسیدن به جایزه بهترین 
از سد رقبای قدری چون  باید  فیلمنامه غیراقتباسی 
گزارش فرانسوی ساخته وس اندرسن، پیتزا لیکوریس 
از پل توماس اندرسن، ۹ روز از ادسون اودا و خوک 

ساخته مایکل سارنوسکی عبور کند.  
از  ایران در نودوچهارمین دوره  این فیلم که نماینده 
جوایز اسکار نیز هست با بازی امیر جدیدی، محسن 
تنابنده، فرشته صدر عرفایی، سارینا فرهادی و جمعی 
از بازیگران بومی شیراز تصویری پرجنب و جوش از 
شهر شیراز به نمایش می گذارد و آن را با نقد اجتماعی 
حکایت  یک  فیلم،  این  در  فرهادی  می کند.  همراه 

اخالقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق می کند.

»قهرمان« چشم منتقدان مستقل 
شیکاگو را هم گرفت

نوشتار

دولت سیزدهم در کاهش هزینه ها موفق بوده است نوشتار

شورای  مجلس  در  زنجان  مردم  نماینده 
به کاهش 15 درصدی  اشاره  با  اسالمی 
بودجه1401 گفت:  هزینه های دولت در 
باید در سال های آینده هم همین مسیر 

دنبال شود.
زنجان و طارم در مجلس  نماینده مردم 
در  سیزدهم  دولت  عملکرد  از  تشکر  با 
واکسیناسیون عمومی گفت: امروز مردم 
و  کار  و  کسب  عادی،  نسبتا  زندگی  با 
یادمان  می دهند،  انجام  را  اموراتشان 
دو  تعطیالت  با  گذشته  سال  نمی رود 
کارها  و  ای کسب  هفته  یک  و  هفته ای 
و  دیدند  غیرقابل جبران می  آسیب های 
به  امورات  واکسیناسیون  برکت  به  امروز 

خوبی انجام می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
اشاره به مذاکرات وین برای رفع تحریم ها 
به  را  اقتصاد  است  توانسته  دولت  گفت: 
خوبی  هماهنگی  و  نزند  پیوند  مذاکرات 
نفع  به  مذاکرات  هم  تا  گرفته  شکل 
امورات  و  برود  پیش  اسالمی  جمهوری 
پیش  زیادی  حدود  تا  هم  اقتصادی 

می رود.
تغییرات  زمان  اکنون  افزود:  طاهری 
مدیرانی  انتخاب  امروز  است،  مدیریتی 
که کارآمد و شایسته باشند مطرح است 
وضع  بانیان  از  که  کسانی  تغییر  امروز   .
موجود هستند و نمی خواهند و نمی توانند 

و  درست  دهند،  ادامه  را  موجود  شرایط 
متذکر  باید  که  آسیبی  اما  جاست،  به 
شد، انتخاب افراد چاپلوس به جای افراد 

شایسته است.
رئیس  یک  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
است  خطرناک تر  جاسوس  از  چاپلوس 
زیرا جاسوس چهره خود را می پوشاند و 
چاپلوس چهره واقعیت را. چاپلوس مزاج 
پنهانی  خواسته های  دل  و  است  شناس 
رئیس را استخراج می کند و بر آن لعاب 
حقیقت می زند و تحویل رئیس می دهد، 
از این رو رئیس ها باید مزاج خود را به 
مزاج های شیرین عادت ندهند و از زبان 

های پرچرپ پرهیز کنند.

و  تورم شد  مهار  وی همچنین خواستار 
گفت: خط مشی که دولت برای مهار تورم 
بودجه  کسری  مدیریت  گرفته  پیش  در 
است، در بودجه 1401 ما شاهد کنترل 
کسری بودجه هستیم به طوری که تراز 
میلیارد  هزار   4۶4 منفی  از  را  عملیاتی 
توانسته  و  داده  کاهش   300 به  تومان 
هزینه های خود را منهای بحث حقوق، 

15 درصد کاهش دهد.
اضافه  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
توانسته فروش  این دولت  بر  کرد: عالوه 
اقدامات  اینها  دهد.  کاهش  را  اوراق 
باید در   خوبی هستند که همین مسیر  

سال های مختلف طی شود.
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