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طرح پیشنهاداتی برای بازگشایی 
سفارتخانه های ایران و عربستان

دریادارسیاری:ایران در حال پشت 
سرگذاشتن سخت ترین تحریم های تاریخ 
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رییس کل بانک مرکزی در نشست با اساتید اقتصادی:

 کنترل تورم و تحول نظام بانکی را 
با جدیت پیگیری می کنیم
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سند جامع سالمت استان ها 
تدوین می شود

4

فرماندار رباط کریم :چهل و سومین 
سال شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی با 

محوریت مردم برگزار شود

وزیر کشور: مسئوالن تا حل مشکالت 
سیل زدگان کنار آنها خواهند ماند
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سالجقه: ورود دولت به کاهش آلودگی هوا، 

عملیاتی است 
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بودجه ای بیشتر از مصوب در اختیار 
فدراسیون های ورزشی قرار دادیم
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استان ها 5

استاندار اردبیل: پایداری آب، برق و گاز 

در شرایط سرد یخبندان مدیریت شود
ــن  ــوزه تأمی ــان در ح ــتگاه های خدمات رس ــل از دس ــتاندار اردبی اس
ــا در  ــت ت ــتایی خواس ــهری و روس ــق ش ــرق و گاز در مناط آب، ب
ــت شــود ... ــع مدیری ــن مناب روزهــای ســرد و یخبنــدان تأمیــن ای
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معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش بــا بیــان ایــن کــه ایــران 
در حــال پشــت سرگذاشــتن ســخت ترین و ظالمانه تریــن 

تحریم هــای تاریــخ روابــط بیــن الملــل  ....

فرمانداررباط کریم با برگزاری میزخدمت 
گفت:پیگری  آبشناسان  مردم  درجمع 
مردم  کار  است  جهادی  دولت  دراین 
مشکالت  تا  کنیم  پیگیرمی  راآنقدر 

انباشته حل شود.
با  دوشنبه  شامگاه  احمدی  امید  دکتر 
مسجد  ودر  آبشناسان  محله  در  حضور 
مردم  بین  من  حضور  گفت:  جامع 
هیچ  بدون  آنان  وضعیت  به  ورسیدگی 
جهادی  کار  با  وباید  است  واسطه ای 

مشکالت را برطرف کرد.
و  است  جهادی  من  افزود:نگاه  وی 
تا  کنم  می  پیگیری  آنقدر  را  مشکالت 
مسئولین اداره کالفه وذله شوند ومدیری 
این  در  نبرد  پیش  را  مردم  کار  که 

شهرستان جایی ندارد.
فرمانداررباط کریم گفت : مشکالت محله 
آبشناسان همگی به مرور زمان برطرف 
می شود و یکسری معضالت هم با خود 
مردم قابل حل است که این راه مشارکت 
مردم را می طلبد و مهمترین محور ما 

هم بحث عدالت اجتماعی است.
 وی در پاسخ به یکی از حاضران که ما 
مردم مظلوم هستیم گفت ما به شماها 
مردم  ها  شما  نمی گویم  مظلوم  مردم 
صبور هستید ودر این ۴۴ سال با همه 
تهدیها تحریم ها  بعضا کمبود هایی از 
سوی بعضی از مدیران بی کفایت تحمیل 

شده از خود صبوری نشان دادید.
امید احمدتصریح کرد: یکسری مشکالت 

با خود مردم حل می شود همانطور که 
رئیسی  اهلل  وآیت  رهبری  معظم  مقام 
تاکید دارند که اداره شهر را باید به مردم 
سپرد. و مردم با راه اندازی نگهبان محله 
تامین  محالت  در  را  امنیت  توانند  می 

کنند.

بیان  ادامه  در  کریم  فرمانداررباط 
داشت:درمحله آبشناسان با تشکیل هیت 
توان  می  مشکالت  پیگیری  و  مدیره 
واین هیت مدیره  برداشت  پله قدم  پله 
مسئولین  از  را  کمبودها  و  مشکالت 

مطالبه گری کنند.

فرمانداررباط کریم:کارمردم راآنقدرپیگیرمی کنیم 

تا مشکالت حل شود

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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 رئیسی: روابط ممتاز ایران و روسیه، در مسیر 
مناسبات راهبردی است

دیدار رئیس جمهور و والدیمیر پوتین در مسکو؛

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
برگزاری  دارد  اعتقاد  مجلس  در  شوراها 
فارس  خلج  در  مشترک  دریایی  رزمایش 
بیانگر توان دفاعی باال برای برقراری امنیت 

در این منطقه است.
محمدصالح جوکار ، با اشاره به توان نیروی 
های  رزمایش  برگزاری  برای  ایران  دریایی 
بیانگر  ها  رزمایش  برگزاری  گفت:  دریایی، 
توان  بکارگیری  توانایی  آمادگی،  میزان 
دفاعی در مقابل تهدیدها و اقتدار نیروهای 

رزمی است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و 
دهستان سورک در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه امروزه شاهد حضور قدرت 
های فرامنطقه ای در خلیج فارس هستیم، 
اظهار کرد: با برگزاری چنین رزمایش هایی 
توانایی  و  آمادگی  کشیدن سطح  رخ  به  و 
دفاعی، به کشورهای منطقه اعالم می شود 
برای تامین امنیت نیازی به حضور دیگران 
نیست و همسایگان می توانند با هم افزایی 

با یکدیگر تعامل کنند.
بر  عالوه  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 

در  سریع  واکنش  و  دفاعی  توان  ارزیابی 
برابر تهدیدات احتمالی، موضوع هماهنگی 
و تعامل با دیگر کشورها برای مواقع بحرانی 

نیز سنجیده می شود.
با  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
همواره  آسیا  غرب  منطقه  اینکه  به  اشاره 
ثبات کننده برخی  اقدامات بی  در معرض 
کشورهای فرامنطقه ای قرار دارد، افزود: از 
این رو با برگزاری چنین رزمایش هایی به 
این کشورها اعالم می شود هر نوع اقدام بر 
خالف قوانین بین المللی، می تواند آسیب 

های جدی را دربر داشته باشد.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  شوراها 
مناطق  از  یکی  فارس  خلیج  اینکه  بیان 
زیرا  شود  می  محسوب  دنیا  استراتژیک 
شاهراه ترانزیت انرژی دنیا در این موقعیت 
قرار دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین نیروهای 
باید  منطقه  کشورهای  نظامی  و  دفاعی 
همواره در سطح باالی آمادگی باشند از این 
رو چنین رزمایش هایی منجر به تحقق این 

امر می شود.

ایجاد امنیت در خلیج فارس در گرو هم افزایی دفاعی کشورها



سیاسی
خبر

سفر رئیسی به روسیه نمایانگر تحول 
اساسی دولت درروابط بین الملل است

معاون اول رئیس جمهور گفت: در حال حاضر یک تحول اساسی در 
مناسبات بین المللی در دولت اتفاق افتاد و البته سفر رئیس جمهور 
به روسیه هم یکی از ابعاد تحول اساسی دولت در حوزه روابط بین 

الملل است.
 محمد مخبر در جلسه  هیئت دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه، گفت: سفر رئیس جمهور به کشور روسیه دارای 
اهمیت خیلی زیادی است و روی هم رفته باید بگوییم که در حال 
حاضر یک تحول اساسی در مناسبات بین المللی در این دولت اتفاق 
افتاد و البته سفر او به روسیه هم یکی از ابعاد تحول اساسی دولت در 

حوزه روابط بین الملل است.
وی با اشاره به درخواست های متعدد برای سفر مسئوالن ایرانی به 
سایر کشورها، ادامه داد: در حال حاضر مناسبات با همسایگان بسیار 

خوب پیش می رود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به روز هوای پاک و لزوم 
توجه جدی به این موضوع گفت: تصمیمات خوبی در خصوص مسایل 
البته اجرای  محیط زیستی و هوای پاک در دولت گرفته شده که 
برخی از آن ها ممکن است زمان بر باشد، اما مردم باید بدانند که 
موضوع محیط زیست برای مسئوالن دارای اهمیت است و همواره به 

این مسائل توجه جدی می شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به در پیش بودن میالد 
حضرت زهرا )س( و روز زن اظهار داشت: معاونت زنان و امور خانواده 
ان  و  داده  قرار  کار  را در دستور  بسیار خوبی  اقدامات  ایام  این  در 
شاءاهلل همه دستگاه ها باید کمک کنند تا این موضوع در دولت به 
خوبی پیش برود چرا که دولت رسیدگی به امور زنان و خانواده را از 

اولویت های خود می داند و مقید به این موضوع است.
همچنین اصالح آیین نامه ماده هشت قانون هوای پاک در خصوص 
خودروهای فرسوده و نحوه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پس 
از بررسی های فراوان در کمیسیون تخصصی در هیئت دولت مورد 
بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات اصالحی به زودی تصویب 

می شود.
در ادامه نیز آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی تاالب ها با هدف 
مدیریت صحیح تاالب ها، تعیین مرز بوم شناختی و رعایت حق آبه 
محیط زیستی اصالح شد و امید است با اصالح این آیین نامه بتوان 

روند تخریب تاالب ها را کند و احیای آنها را تسریع کرد.
از  حفاظت  سازمان  تا  شد  مقرر  دولت  هیئت  جلسه  در  همچنین 
محیط زیست هم عضو کمیسیون مربوطه برای تعیین حریم راه های 
حفظ  برای  بیشتری  نظارت  زمینه  این  در  و  گیرد  قرار  روستایی 

جنگل ها و مراتع داشته باشد.

اینکه  به  اشاره  با  امور خارجه  وزیر   
موضوعات متنوع راهبردی در روابط 
تاکید  دارد؛  وجود  مسکو  و  تهران 
از  متفاوت  را  پوتین  روسیه   ما  کرد: 
شوروی سابق دانسته و نگاه راهبردی 
را  خارجی  مناسبات  به  کشور  دو 

نقطه اتکای روابط جدید می دانیم.
رییسی«،  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
به  بنا  کشورمان  جمهوری  رییس 
روسیه   فدراسیون  رسمی  دعوت 
روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ به 
مسکو سفر کرد. این سفر که در ادامه 
به شرق  نگاه  و  راهبرد منطقه گرایی 
انجام خواهد شد، از ابعاد بسیار مهم 
راهبردی به ویژه در حوزه گسترش 
تجاری  همکاری های  همگرایی، 
دسته جمعی  امنیت  و  اقتصادی  و 

برخوردار است.  
در  خارجه  امور  وزیر  راستا  این  در 
این  ابعاد  بررسی  به  گویی  و  گفت 

سفر پرداخته است.
فارس،  خلیج  جمعی  امنیت  طرح 

ارائه شده از سوی روسیه
مفاد طرح امنیت دسته جمعی خلیج 
فارس که از سوی فدراسیون روسیه 
طرح  با  چقدر  چیست؟  شده  ارائه 
تا  و  داشته  تفاوت  ایران  پیشنهادی 
چه میزان ظرفیت کاهش چالش های 
خلیج  منطقه  در  موجود  امنیتی 

فارس را از نظر اجرایی دارد؟
اسالمی  جمهوری  اصولی  موضع 
از سوی  امنیت منطقه  تامین  ایران، 
جمهوری  است.  منطقه  کشورهای 
سیاست  بر  همواره  ایران  اسالمی 
حسن  تقویت  در  خود  اصولی 
گفت  و  اعتمادسازی  همجواری، 
و  داشته  تاکید  همسایگان  با  گو  و 
حصول امنیت پایدار را جز از طریق 
ممکن  صلح  و  مشارکت  همکاری، 

نمی داند.
و  گفت  مجمع  تشکیل  ایده  قبال  ما 
گوی منطقه ای و ابتکار همکاری های 
منطقه  کشورهای  با  را  منطقه ای  
ثبات  حفظ  ما  هدف  کرده ایم.  ارائه 
و امنیت منطقه است. در این راستا 
منظور  به  را  طرحی  روسیه  کشور 
فارس  خلیج  امنیتی  نظام  ایجاد 
حمایت   و  منطقه ای  مشارکت  با 
در  که  داده  ارائه  فرامنطقه ای 
قرار  بازبینی  مورد  دوره های مختلف 

گرفته است.
لحاظ  از  روس ها  شده  ارائه  طرح 
و  مبانی  از  بسیاری  با  نظری 
ابتکارات  در  شده  مطرح  روش های 
جمله:  از  کشورمان  شده  ارائه 
پایبندی به حقوق بین الملل، مبارزه 
با تروریسم، شفافیت نظامی، کنترل 
خاورمیانه  برای  تالش  تسلیحات، 
عاری از سالح های هسته ای بر اساس 
گرفتن  نظر  در  ان.پی.تی،  معاهده 
فرآیند  در  منطقه ای  بازیگران  منافع 
ارزیابی، همکاری اقتصادی در زمینه 
زیرساخت های  یک پارچه  توسعه 
همچنین  و  حمل ونقل  و  انرژی 
گردشگری،  زمینه های  در  تسهیل 
پزشکی، فرهنگی و تعامالت سیاسی 

همخوانی  امنیتی  مسائل  کنار  در 
دارد.

برای  آنها  تالش  از  راستا  همین  در 
در  امنیت  شورای  نشست  برگزاری 
رابطه با امنیت خلیج فارس در تاریخ 
۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ حمایت کردیم. در 
عین حال ارائه هرگونه طرحی برای 
درون زا  باید  منطقه  امنیت  تامین 
منطقه  کشورهای  حضور  با  و  باشد 
با  مرتبط  غیر  مسائل  و  شود  دنبال 
باشد.  بیرون  پردازش  دایره  از  آن 
صهیونیستی  رژیم  مانند  عنصری 
هم برای خاورمیانه و هم برای خلیج 

فارس موجب ناامنی است.
همکاری های بلندمدت ایران وروسیه

با توجه به عبور قابل قبول جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه از 
مرحله مشارکت سیاسی، آیا شرایط 
مرحله  به  کشور  دو  ورود  برای 
اقتصادی در  بلندمدت  همکاری های 
حوزه های انرژی، ترانزیت، حمل ونقل 

و سرمایه گذاری مهیا است؟
در  راهبردی  متنوع  موضوعات 
روابط تهران و مسکو وجود دارد. ما 
شوروی  از  متفاوت  را  پوتین  روسیه  
راهبردی  نگاه  و  دانسته  سابق 
را  خارجی  مناسبات  به  کشور  دو 
می دانیم.  جدید  روابط  اتکای  نقطه 
مدلی  اخیر  سال های  در  سوریه 
دو  منطقه ای  همکاری های  از  موفق 
وجود  با  می آید.  حساب  به  کشور 
تحریم های  از  ناشی  محدودیت های 
جمهوری  علیه  آمریکا  یک جانبه 
اسالمی ایران، تمایل زیادی از سوی 
کشور  دو  دولتی  و  خصوصی  بخش 
و  صادرات  زمینه  در  همکاری  برای 

واردات به روسیه وجود دارد.
روسیه  اقتصادی  مراجع  و  شرکت ها 
خود  مالحظات  به  توجه  با  نیز 
علیه  آمریکا  تحریم های  از  ناشی 
علیه  غرب  تحریم های  و  ایران 
فنی،  مالی،  محدودیت های  روسیه، 
لجستیکی و... و توان مالی طرف های 
ایرانی، همکاری هایی را در حوزه های 
خدمات  و  سرمایه گذاری  بازرگانی، 
قرار  کار  دستور  در  فنی-مهندسی 
داده اند. توسعه همکاری های تجاری 
همکاری های  گسترش  کشور،  دو 
از  موانع  از  برخی  رفع  و  بلندمدت 
منابع  زیرساخت ها،  ضعف  جمله 
برای  مالی و سرمایه گذاری و تالش 

بین المللی  تحریم های  کردن  بی اثر 
در  جدی  طور  به  کشور،  دو  علیه 

دستور کار قرار گرفته است.
توازن در ارتباط با غرب و شرق

کوتاه  مدت  در  سیزدهم  دولت 
در  مهمی  گام های  خود  فعالیت 
و  همسایگان  با  روابط  توسعه  حوزه 
چون  آسیایی  قدرت های  همچنین 
دستگاه  برنامه  است.  برداشته  چین 
به  توازن بخشی  برای  دیپلماسی 
و  غربی  با کشورهای  خارجی  روابط 

شرقی چیست؟
در  سیزدهم   دولت  خارجی  روابط  
چارچوب »سیاست خارجی متوازن، 
تعامل«  و  هوشمند  پویا،  دیپلماسی 
دستورکار  تمرکز  و  شده  طراحی 
فعالیت  آغاز  از  دیپلماسی  دستگاه 
اولویت های سه گانه  بر  دولت جدید، 
»سیاست  همسایه محور«،  »سیاست 
آسیامحور با تأکید بر نگاه به شرق« 
استوار  اقتصادمحور«  »دیپلماسی  و 
سیزدهم  دولت  است.  گردیده 
حوزه  در  قبلی  معضالت  بر  عالوه 
همسایگی، با بحران های جدیدی در 
جنوبی،  قفقاز  و  افغانستان  خصوص 
دریافت  و   ۱۹ کووید  واکسن  تأمین 
که  شد  مواجه  نیز  ارزی  مطالبات 
کوتاه،  مدت  همین  در  خوشبختانه 
دستاوردهای نمایانی در تأمین منافع 
اولویت های  و  اهداف  رهگذر  از  ملی 

اعالمی داشته است.
ایران  اسالمی  جمهوری  نمونه  برای 
توانسته است برای حل مشکل بدهی 
بر  ترکمنستان  به  گاز  دریافت  بابت 
و  تجاری  حوزه  در  همکاری  مبنای 
مورد  در  عراق  با  کند،  تفاهم  انرژی 
تعاملی  رویکرد  به  بدهی ها  وصول 
کشورهای  با  تعامالت  روند  و  برسد 
عمان،  جمله  از  فارس  خلیج  حوزه 
و  امارات  با  همکاری  کویت،  قطر، 
نیز گفت وگوها با عربستان را به فاز 
جدیدی برساند.عالوه بر این دستگاه 
قرارداد  است  توانسته  دیپلماسی 
ایران  ساله   ۲۵ راهبردی  مشارکت 
و  چین را به مرحله اجرایی برساند، 
مقدمات انعقاد پیمان مشابه با روسیه 
با  تجاری  روابط  نماید،  تمهید  را 
ناظر  و عضویت  فعال تر کرده  را  هند 
به  را  شانگهای  همکاری  سازمان  در 
عضویت دائمی تبدیل و پنجره فرصت 
سیاست،  مثلث  روی  بر  را  عظیمی 

تجارت و اقتصاد کشور بگشاید.
به  رئیسی  دکتر  آقای  جناب  سفر 
سیاست  این  در  عطفی  نقطه  روسیه 
حسِن همسایگی و نگاه به شرق است. 
پیش از این نیز سفر دکتر رئیسی به 
هدف  با  ترکمنستان  و  تاجیکستان 
شانگهای  سران  اجالس  در  شرکت 
انجام  دوجانبه  همکاری های  و  اکو  و 

شده است.
مزبور،  های  اولویت  کنار  در  البته 
سیاست خارجی دولت ارکان متوازن، 
بدین  این  دارد.  هوشمند  و  پویا 
روابط  توسعه  چه  اگر  که  معناست 
کردن  فعال  همسایه،  کشورهای  با 
دادن  اولویت  و  اقتصادی  دیپلماسی 
به  خارجی،  تعامالت  در  اقتصاد  به 
از  آسیایی  و  شرقی  شرکای  با  ویژه 
است  دیپلماسی  دستگاه  اولویت های 
خارجی  سیاست  دیگر  معنای  ولی 
است  آن  هوشمند  و  پویا  و  متوازن 
نمی ماند،  متوقف  جهت  یک  در  که 
جغرافیایی  مناطق  سایر  به  توجه  از 
شامل آفریقا، آمریکای التین، اروپا و 
بین الملل  نظام  در  کنشگران  آرایش 
و  ژئوپلیتکی  وزن  نمی شود،  غافل 
بازیگران  و  مناطق  ژئواکونومیکی 
صورت  به  را  بین المللی  عرصه 
روابط  و  می کند  ارزیابی  واقع بینانه 
با آنها را بر اساس وزن راهبردی هر 

یک، تنظیم و بازتنظیم می نماید.
و  پویا  فعال،  خارجی  سیاست 
هوشمند، مستلزم کنش گری فعال در 
از  نمی تواند  و  است  جهان  و  منطقه 
سوی کنش گران جهانی مورد اغماض 
وسیع  حجم  گیرد.  قرار  مسامحه  و 
گفت و گوهای تلفنی رئیس جمهور  و 
وزیر امور خارجه با همتایان خارجی، 
و  سیاسی  عالی  مقامات  از  میزبانی 
اقتصادی سایر کشورها، آغاز مذاکرات 
ظالمانه؛  تحریم های  رفع  برای  ایران 
رایزنی های  و  مالقات ها  سفرها،  و 
امور  وزیر  سیاسی  معاون  گسترده 
خارجی  مقامات  از  طیفی  با  خارجه 
در همین  نیز  اروپایی  غیر  و  اروپایی 
است.ابتکارات،  ارزیابی  قابل  راستا 
در  سیاست ها  و  اقدامات  تالش ها، 
ماهیتی  خارجی  سیاست  حوزه 
زمان  بستر  در  که  دارند  فرآیندی 
نتایج خود را به ظهور می رسانند، لذا 
نتایج عمل سیاسی در بازه میان مدت 

و بلندمدت خود را نشان می دهد.

امیرعبداللهیان: نگاه راهبردی ایران و روسیه به مناسبات 

خارجی، نقطه اتکای روابط جدید دو کشور است

خبر

وزیر کشور: مسئوالن تا حل مشکالت 
سیل زدگان کنار آنها خواهند ماند

وزیر کشور با حضور در مناطق سیل زده کرمان، گفت: مسئوالن 
از ابتدای شروع بحران کنار مردم سیل زده حضور یافتند و تا حل 
مشکالت سیل زدگان، برای ارزیابی خسارات و جبران آنها کنارشان 

خواهند ماند.
اقدامات و کمک رسانی به  احمد وحیدی روز چهارشنبه درباره 
سیل زدگان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: منطقه رودبار یکی 
از سه منطقه ای است که در ریزش باران های چند روزگذشته و به 
ویژه دیروز دچار آبگرفتگی شد. مناطق رودبار، منوجان و زهکلوت 

سه منطقه ای هستند که مردم آن گرفتار آب گرفتگی شده اند.
نهادهای  از  عزیزان  و  هستیم  منطقه  در  امروز  گفت:  وحیدی 
مختلف مشغول کمک هستند. سپاه در منطقه حضور قوی دارد. 
به منطقه گسیل کرده و عزیزان هالل  را  ارتش یگان مهندسی 
احمر هم که همیشه در همه صحنه ها حضور دارند در این صحنه 
هم برای کمک به مردم حضور یافته اند. عزیزان ما در سازمان های 
مختلف از جمله ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برای کمک به مردم اعالم آمادگی 

کرده و به منطقه آمده اند.

دیدار رئیس جمهور و والدیمیر پوتین در مسکو؛

رئیسی: روابط ممتاز ایران و روسیه، در مسیر 
مناسبات راهبردی است

رئیس جمهور با اشاره به نقش تاثیرگذار دو قدرت ایران و روسیه در منطقه و جهان 
گفت: هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با روسیه نداریم و روابط ممتاز تهران-مسکو 

در تراز مناسبات راهبردی است و ارتقا نیز خواهد یافت.
رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر  با  روز چهارشنبه  رئیسی عصر  ابراهیم  آیت اهلل سید 

فدراسیون روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد.
آیت اهلل رئیسی در این دیدار ادراک مشترک دو کشور در مسائل منطقه ای و بین المللی 
مسیر  در  روسیه  و  ایران  روابط  گفت:  و  خواند  مشترک  همکاری های  زمینه ساز  را 

مناسبات راهبردی قرار دارد.
دکتر رئیسی تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و هم پیمان را جزو اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد: تقویت همکاری های 
دوجانبه ایران و روسیه، موجب رونق اقتصاد دو کشور و باعث افزایش امنیت منطقه 

و جهان خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همکاری ایران با دولت های مستقل، فارغ از تحوالت 
بین المللی گسترش می یابد، مبارزه با تروریسم و قاچاق سازمان یافته مواد مخدر را از 
محورهای همکاری مشترک دانست و گفت: تجربه موفق همکاری علیه تروریسم در 

سوریه می تواند در قفقاز و افغانستان هم به کار گرفته شود.
رئیس جمهور با تاکید بر تغییرناپذیری مرزها در قفقاز و حاکمیت ملی و ژئوپلتیک 
نفوذ  اشاره کرد و گفت:  اقتصادی منطقه  برای توسعه  به ضرورت همکاری  منطقه، 
ناتو با هر پوششی در قفقاز و آسیای مرکزی تهدید کننده منافع مشترک کشورهای 

مستقل است.
آیت اهلل رئیسی تنها راه ثبات و امنیت پایدار در افغانستان را تشکیل دولت فراگیر با 
حضور همه اقوام و گروهها دانست و خطاب به همتای روس خاطرنشان کرد: ما از ۴۰ 

سال گذشته همانند شما در برابر آمریکا ایستاده ایم.
رئیسی، همکاری ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه را یک تجربه موفق 
خواند و ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارزی سوریه گفت: حاکمیت کامل دولت مرکزی 
بر همه سرزمین و مرزهای بین المللی سوریه، تنها راه تامین امنیت در سوریه است 

و چرخه باطل جابه جایی اشغالگر با تروریست و بالعکس در سوریه باید متوقف شود.
رئیس جمهور روند آستانه را چارچوب مناسبی برای حل دیپلماتیک مسئله سوریه 

توصیف کرد.
در این دیدار طرفین تاکید کردند که مشکل اصلی جهان، دوری از معنویت است.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در صدر یک هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به مسکو 
سفر کرده است. رییس جمهور کشورمان در بدو ورود به پایتخت روسیه، در فرودگاه 
این شهر مورد استقبال »نیکوالی شولگینوف« وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه و »ایگور مارگولوف« معاون وزیرخارجه 

روسیه قرار گرفت.

سفر رئیس جمهور به روسیه عمدتا 
ماهیت اقتصادی دارد

با اشاره به سفر رئیس جمهور  کارشناس ارشد مسائل بین الملل 
به روسیه گفت: این سفر بیشتر ماهیت اقتصادی دارد تا ماهیت 

امنیتی یا سیاسی.
زارعی   با اشاره به سفر آیت اهلل رییسی به روسیه اظهار کرد: روابط 
روند  پوتین  والدیمیر  جمهوری  ریاست  دوره  در  روسیه  و  ایران 
افزایشی داشته و در این مقطع  روابط بسیار خوبی بین رهبران دو 

کشور وجود داشته است.
توافقات  ویژه،  نمایندگان  فرستادن  و  ارتباطات  کرد:  اضافه  وی   
جزو  منطقه ای  مسائل  در  راهبردی  همکاری های  و  استراتژیک 
خصوصیات روابط متقابل ایران و روسیه طی دوره ریاست جمهوری 
آقای پوتین بوده است.  این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید 
تاریخی  عطف  نقطه  یک  مسکو  به  رئیس جمهور  سفر  اینکه  بر 
سفر  یک  این سفر  افزود:  می شود،  دو کشور محسوب  روابط  در 
و  ایران  بین روسای جمهور  تنظیمات مشترک  با  است که  ویژه 
روسیه، طراحی شده و موضوعات بسیار اساسی و راهبردی را شامل 
می شود که این مسئله به خصوص در حوزه اقتصادی بسیار تعیین 

کننده است.
زارعی خاطرنشان کرد: انتظار می رود که سفر آقای رئیسی به مسکو 
منجر به انعقاد قراردادهای اساسی طوالنی مدت با حجم باال بین 

دو کشور شود.
ایران و  یادآور شد: آن چیزی که مربوط به همکاری های  زارعی 
روسیه برای بهبود شرایط امنیتی می شود، به دلیل اینکه در گذشته 
هم وجود داشته و ساز و کار خاص خود را پیدا کرده و ستادهایی 
نیز تشکیل شده و همکاری ها بین دو کشور، طی حداقل ۶ سال 
گذشته جریان پیدا کرده است، بنابراین موضوع بکری نخواهد بود.

توافقات  بر  تاکید  افزود:  بین الملل  مسائل  ارشد  کارشناس  این 
تاکید روسای  به  نیاز  این زمینه  فعال سازی بخش هایی که در  و 
و  می گیرد  قرار  بحث  مورد  سفر  این  در  باشد،  داشته  جمهوری 
علی االصول این سفر بیشتر ماهیت اقتصادی دارد تا ماهیت امنیتی 

یا سیاسی.  
وی همچنین با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات وین، تصریح کرد: 
مذاکرات هسته ای ایران قالب خاص خود را دنبال می کند و در این 
بین روسیه برای رساندن طرف های مذاکره کننده به توافق، تاکید 
زیادی دارد و تقریباً تمام ساز و کارها و ظرفیتهای خودش را برای 
دستیابی به توافقی که  آثار عینی داشته باشد به کار می بندد.زارعی  
اظهار کرد: روس ها تالش می کنند محدودیت هایی که در تجارت 
با ایران وجود دارد برداشته شود تا بتوانند با دغدغه کمتر، روابط 
اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند و این مهم ترین خصوصیات 

رفتاری روس ها در مذاکرات وین است.
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بیان  با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
در حال پشت سرگذاشتن  ایران  که  این 
تحریم های  ظالمانه ترین  و  سخت ترین 
تاریخ روابط بین الملل است، گفت: اگرچه 
برقراری  در  تحریم ها مشکالتی  به خاطر 
معتقدیم  اما  داریم،  همسایگان  با  روابط 
قابل  گفت وگو  و  تعامل  با  مشکالت  این 
حل خواهد بود و نیازی به کمک بیگانگان 

نیست.
دریادار  امیر  دفاع پرس،  از  نقل  به  
وابستگان  با  دیدار  در  سیاری  حبیب اهلل 
اسالمی  جمهوری  مقیم  خارجی  نظامی 
ایران در تاالر سعدی برج میالد تهران، با 
تبیین چرایی تقابل نظام سلطه با انقالب 
جمهوری  داشت:  اظهار  ایران  اسالمی 
ایران در حال پشت سرگذاشتن  اسالمی 
تحریم های  ظالمانه ترین  و  سخت ترین 
اگرچه  ما  و  است  بین الملل  روابط  تاریخ 
برقراری  در  تحریم ها مشکالتی  به خاطر 
معتقدیم  اما  داریم،  همسایگان  با  روابط 
قابل  گفت وگو  و  تعامل  با  مشکالت  این 
حل خواهد بود و نیازی به کمک از طرف 

بیگانگان نیست.
روابط  گسترش  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری  با  همسایگان  با  همه جانبه 

مقیم  خارجی  نظامی  وابستگان  تک تک 
در کشور میسر می شود، تصریح کرد: اگر 
تعامل با همسایگان عمیق تر شود، منافع 
اقتصادی کالن تر نصیب منطقه غرب آسیا 

خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: همه 
است  الزم  حساس  و  مهم  کشورهای 
طریق  از  کشورشان  پیشرفت  به دنبال 
مشکالتی  رفع  و  مشترک  اختالفات  رفع 
انسانی در  ازجمله خشکسالی، مخاطرات 
قالب پناه جویی و قاچاق انسان، مشکالت 
واگیردار،  بیماری های  زیست محیطی، 

افراط گرایی و تروریسم باشند.
اسالمی  جمهوری  افزود:  سیاری  دریادار 
بوده  منطقه  ملت های  یاور  همواره  ایران 
و به حقوق آن ها تجاوز نکرده و استقالل 
همه کشورها را به رسمیت شناخته است.

وی گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران 
برادری  و  دوستی  همسایگان  قبال  در 
هیچ  به  طمع  چشم  کشور  این  است؛ 
آموزه های  براساس  و  نداشته  سرزمینی 
جمعی  امنیت  و  مشترک  منافع  اسالم، 
کشورهای  حضور  بدون  را  منطقه ای  و 
می داند.  آسیا  غرب  در  فرامنطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران با اکثر کشورهای 

منطقه ای ارتباط مناسبی دارد و آن ها نیز 
با  از ظرفیت اسالمی و حسن همجواری 

ایران بهره زیادی می برند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران با دستیابی به توان 
خودکفایی و ملی از توان علمی بویژه در 
تسلیحات  و ساخت  نظامی  قدرت  زمینه 
مدرن و جدید برخوردار است، تصریح کرد: 
ایران ضمن ارتباط روزافزون با کشورهای 
مختلف با برخی از آن ها همکاری نظامی 
فناوری های  که  دارد  تمایل  و  دارد  نیز 
علمی و پیشرفته نظامی را در اختیار سایر 
دهد،  قرار  همسایه  و  دوست  کشورهای 
بایستی به ماهیت  نیز  کشوهای همسایه 
اقتدار ایران پی ببرند؛ زیرا ثبات و امنیت 
منطقه براساس اقتدار و تعامالت دو طرفه 

شکل می گیرد.
هرج  از  خروج  راه  گفت:  سیاری  دریادار 
گام  بی حاصل  منازعات  و  داخلی  مرج  و 
و  پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  برداشتن 
در نهایت رسیدن به ثبات و امنیت تنها 
از طریق تعریف منافع مشترک و امنیت 

منطقه ای و دسته جمعی می باشد.
جمع  در  هم  مراسم  این  حاشیه  در  وی 
خبرنگاران گفت: در این نشست حدود ۳۵ 

وابسته نظامی از کشورهای مختلف جهان 
حضور داشتند و موضوعات امنیت منطقه 
و نگاهی به وضعیت حال و آینده کشور 
قرار  توجه  بسیار هم مورد  افغانستان که 

گرفت، مطرح شد.
افزود: نظر  معاون هماهنگ کننده ارتش 
با  ارتباط  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان  کشور  آینده  و  فعلی  وضعیت 
با  ارتباط  در  همه  نقش  از  و  شد  مطرح 
کمک ها، مذاکرات و تعامالتی که تالکنون 
برای کشور افغانستان انجام گرفته، صحبت 
شد و انتظارات جمهوری اسالمی ایران از 
بحث تشکیل دولت فراگیر و همه جانبه 

در افغانستان مورد توجه قرار گرفت.
دریادار سیاری با اشاره به تدابیر فرماندهی 
بر  مبنی  العالی(  )مدظله  قوا  کل  معظم 
تعامل و همکاری جمهوری اسالمی ایران 
با همه کشورهای جهان به جز رژیم غاصب 
صهونیستی و نظام سلطه جهانی، تصریح 
کرد: اینگونه جلسات باعث می شود ارتباط 
نزدیکتری با جهان داشته باشیم و تبادل 
نظر، تجربه، اطالعات و آشنایی بیشتری 
اسالمی  جمهوری  ارتش  در  عزیزان  بین 
ایران و وابستگان نظامی کشورهای جهان 

به وجود آید.

دریادارسیاری:ایران در حال پشت سرگذاشتن سخت ترین تحریم های تاریخ است
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 فضای خوبی برای صادرات  آبزیان به 
چین وجود دارد

با اشاره به برگزاری جلسه ستاد  امور خارجه  اقتصادی وزیر  معاون 
گفت:  آزاد،  مناطق  موضوع  با  خارجی  اقتصادی  روابط  هماهنگی 
تولید و  باالیی در جهت صادرات،  ارزی  آزاد می تواند منبع  مناطق 

صدور خدمات مهندسی به شمار برود.
ستاد  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  گفت وگویی  در  صفری  مهدی 
با موضوع مناطق آزاد و بررسی  اقتصادی خارجی  هماهنگی روابط 
سرمایه گذاری و چالشهای آن در مناطق آزاد اظهار کرد: مناطق آزاد 
می تواند منبع ارزی باالیی در جهت صادرات، تولید و صدور خدمات 
مهندسی به شمار برود اما مشکل اساسی این است که بسیاری از 

قوانین مناطق آزاد ما مخدوش شده است.
تشویق  را  می کنند  زندگی  خارج  در  که  افرادی  امروز  گفت:  وی   
می کنیم تا در این مناطق سرمایه گذاری کنند. پیش از این مناطق 
اما االن تالش ما در این جهت است که  انجام می داد،  آزاد واردات 

تولید در این مناطق انجام شود و آن تولیدات را صادر کنیم.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه تصریح کرد: براساس گزارش آقای 
محمد، در مناطق آزاد و به موازات آن در وزارت امورخارجه، گام های 

خوبی در زمینه صادرات برداشته شده است.
با کشورهای همسایه  ما همکاری  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  صفری 
است، گفت: هفت کشور غیرهمسایه از کشورهای هدف ما محسوب 
اما  باشند.  داشته  آزاد  مناطق مشترک  اینکه  به خصوص  می شوند؛ 
تا طرفین  کنیم  ایجاد  این کشورها  با  مشترک  باید شرکت های  ما 
بتوانند به طور مشترک فعالیت کنند. در نتیجه می توانیم با استفاده 
از ماشین آالت و تکنولوژی، محصوالت را به جای وارد کردن، صادر 

کنیم.
وی تصریح کرد: اغلب کشورها به دنبال خودکفایی هستند و خودشان 
تمایل به تولید کاال دارند و می گویند اگر می خواهید صادراتی انجام 

دهید، باید در کشور ما حضور داشته باشید.



اقتصاد
اخبار

شبکه توزیع کاالهای اساسی باید 
اصالح شود

قرمز  گفت:خط  کشور  کل   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
نمایندگان برای تصمیم گیری در مورد عدم اختصاص  ارز دولتی 
تامین  دامی  و  کشاورزی  های  نهاده  جمله  از  کاالها  برخی  برای 
معیشت مردم است و دولت تاکنون برنامه دقیقی برای جبران تورم 
احتمالی این تصمیم ارائه نکرده و از طرفی هم شاهد نوعی چند 

صدایی میان مسئوالن دولت در اعالم برنامه های جبرانی هستیم.
علی حدادی  گفت: نکات خوبی در کلیات الیحه بودجه وجود دارد 
جهت گیری کلی دولت در الیحه ۱۴۰۱ امیدوار کننده است اما 
بین  در  تومانی  ارز ۴2۰۰  در خصوص  ویژه  به  نیز  هایی  نگرانی 

نمایندگان مطرح است.
به  از فرار مالیاتی و توجه  برای ممانعت  افزود: رویکرد دولت  وی 
این رویکرد  باید توجه کرد  اما  باشد  تواند مطلوب  مالیات ها می 
به  باید  کار  این  اجرای  چگونگی  و  نشود  صنایع  بر  فشار  موجب 
درستی ترسیم شود، ما ساالنه حجم زیادی فرار مالیاتی داریم که در 
مقابل کارگران و کارمندان با درآمد های پایین مجبور به پرداخت 

مالیات هستند و این مسیر باید اصالح شود.
شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  و  ساوجبالغ  مردم  نماینده 
اسالمی تصریح کرد: خط قرمز نمایندگان برای تصمیم گیری در 
مورد عدم اختصاص  ارز دولتی برای برخی کاالها از جمله نهاده 
های کشاورزی و دامی تامین معیشت مردم است و دولت تاکنون 
برنامه دقیقی برای جبران تورم احتمالی این تصمیم ارائه نکرده و از 
طرفی هم شاهد نوعی چند صدایی میان مسئوالن دولت در اعالم 

برنامه های جبرانی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: شبکه توزیع کاالهای اساسی باید اصالح شود 
و حمایت های کاملی از مصرف کنندگان صورت بگیرد به نحوی 
که توان خرید مردم حفظ شود تا تولیدکننده و مصرف کننده هیچ 
از  را  اگر مردم قدرت خرید خود  کدام دچار زیان نشوند چرا که 

دست بدهند تولیدکنندگان نیز خسارت خواهند دید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
فارس  خلیج  هلدینگ  واگذاری  گفت: 
عدم  به  منجر  خصوصی،  بخش  به 
پتروشیمی  صنعت  مطلوب  توسعه 
حوزه  این  در  بومی  دانش  توسعه  و 
خواهد شد، زیرا بخش خصوصی حاضر 
به قبول ریسک استفاده از دانش بومی 

نخواهد بود.
کمیسیون  سخنگوی  خضریان،  علی 
نامه  به  اشاره  با  مجلس،   ۹۰ اصل 
۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور 
واگذاری  از  جلوگیری  درخصوص 
خلیج  هلدینگ  سهام  درصدی   ۱8
گفت:  خصوصی،  بخش  به  فارس 
صنایع  جمله  از  پتروشیمی  صنعت 
صنعت  این  است،  بر  سرمایه  و  پایه 
به  وابستگی  دلیل  به  استراتژیک 
همچون  زیرساخت هایی  خوراک، 
انسانی  نیروی  اسکله،  فرودگاه، 
نیاز  و  مناسب  مالی  تامین  متخصص، 
ایفای  به  نیاز  خاص،  فناوری های  به 

نقش پررنگ دولت دارد.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
در  اخیر  سال های  در  افزود:  اسالمی 
صادرات  درصد   ۳۰ از  بیش  حالی 
مادر  صنعت  این  برای  ایران  غیرنفتی 
بیش  گذشته  دهه های  در  که  است 
می دهد  نشان  و  بوده  درصد   ۴۰ از 
خصوصی سازی این صنعت در شرایط 
فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در 

صادرات غیرنفتی شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس 
شده  انجام  ارزش گذاری  کرد:  اضافه 
برای بلوک ۱8 درصدی این هلدینگ 
بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام 
شده است و زیر 2 میلیارد دالر برآورد 
می شود، این ارزش گذاری در شرایطی 
در  بورس  بازار  که  است  افتاده  اتفاق 
و  می برد  سر  به  شدید  افت  و  رکود 
دولت می تواند این سهام را در شرایط 
دیگر  سوی  از  و  کند  واگذار  بهتری 

نظر  در  و  انجام شده  محاسبات  طبق 
پروژه های  و  امالک  دارایی ها،  گرفتن 
هلدینگ،  این  مجموعه  زیر  نیمه کاره 
ارزش این سهام چندین برابر تخمین 

زده می شود.
ادامه  در  یازدهم  مجلس  نماینده  این 
درصدی   ۱8 سهم  واگذاری  با  گفت: 
تحت  حاضر  حال  در  که  دولت 
ملی  شرکت  و  نفت  وزارت  مدیریت 
ابزار  عمال  است،  پتروشیمی  صنایع 
نقش حاکمیتی شرکت  و  توسعه گری 
ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و 
می رود  سوال  زیر  آن  وجودی  فلسفه 
صنعت  در  دولت  توسعه گری  نقش  و 
شد  خواهد  حذف  کامال  پتروشیمی 
در  که  پتروشیمی  صنعت  توسعه  و 
استراتژیک  و  خاص  موارد  برخی 
سرمایه گذاران  برای  جذابیتی  و  بوده 
به  نیازمند  ندارد،  خصوصی  بخش 
دولت  جدی  حضور  و  سرمایه گذاری 
و  ارزش  مهم  زنجیره  تکمیل  برای 
به  خصوصی  بخش  کردن  متمایل 

مشارکت در این سرمایه گذاری ها دارد.
بیان  با  نود  سخنگوی کمیسیون اصل 
این نکته که واگذاری این هلدینگ به 
بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه 
توسعه  و  پتروشیمی  صنعت  مطلوب 
دانش بومی در این حوزه خواهد شد، 
قبول  به  حاضر  خصوصی  بخش  زیرا 
ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد 
از  نامی  فقط  البته  کرد:  عنوان  بود 
واگذاری  این  در  خصوصی  بخش 
وجود دارد و بیش از 8۰ درصد صنعت 
صندوق های  اختیار  در  پتروشیمی 
واگذاری  این  که  است  بازنشستگی 
انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد 

کرد.
 ۱8 سهام  واگذاری  با  افزود:  خضریان 
نهادهای  نظارت  درصدی دولت، عمال 
خواهد  قطع  مجموعه  این  بر  نظارتی 
حاضر  حال  در  که  مفاسدی  و  شد 
چندین  هستیم،  مواجه  آن  با  هم 
بیت المال  حقوق  و  می شود  برابر 
درصد   ۴۰ زیرا  شد،  خواهد  تضییع 

سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به 
از  مهمی  سهم  و   است  عدالت  سهام 
باقیمانده سهام مربوط به صندوق های 

بازنشستگی است.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه حدود ۴۰ 
قالب  در  هلدینگ  این  سهام  درصد 
شده  واگذار  مردم  به  عدالت  سهام 
سهم،  این  اصلی  بازیگران  اما  است، 
به  توجه  با  لذا  هستند.  خصولتی ها 
هلدینگ  مدیریتی  ترکیب کرسی های 
می تواند  واگذری  این  فارس  خلیج 
پتروشیمی  صنعت  در  انحصار  باعث، 

شود. 
صورت  در  گفت:  پایان  در  خضریان 
اصرار به واگذاری سهام این شرکت ها 
شرکت های  سهام  از  می تواند  دولت 
واگذاری  برای  خود  اهمیت تر  کم 
بیشتر  واگذاری  با  یا  و  کند  استفاده 
سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم، 
می توان با تقویت شفاف سازی، از فساد 
ناشی از آن، که از سیاست های اصلی 

دولت مردمی است، جلوگیری کرد.

واگذاری هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی، 
منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی می شود

گزارش

موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با 
واردات ۵۰ هزار خودرو در سال آینده

اعضای  گفت:  مجلس  بودجه سال ۱۴۰۱  تلفیق  کمیسیون  عضو 
واردات ۵۰ هزار عدد  با  تلفیق در نشست  کمیسیون  کمیسیون 
کشور  به  سنگین  آالت  ماشین  عدد  هزار   ۱۰ و  سواری  خودرو 

موافقت کردند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
خصوص  در  خود  پیشنهاد  با  نمایندگان  موافقت  از  کشور،  کل 
واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت 
سنگین به کشور در سال آینده در نشست امروز صبح کمیسیون 
قرار  دولت  برعهده  وارداتی  تعرفه  میزان  و گفت:  داد  تلفیق خبر 
داده شد و 6۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل 
و نقل ریلی و توسعه راه ها خواهد شد. وی ادامه داد: به موجب این 
مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه 
راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، 
تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل  و  شهری  قطار  سریع السیر،  برقی، 
نقل  و  فرهنگ حمل  توسعه  و  راه سازی  بخش  ریلی،  در خطوط 
با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نقاط حادثه خیز در 
جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به 
واردات خودرو سواری با رعایت سیاست های کالن نظام جمهوری 
اسالمی، از محل ارز غیر صادراتی)خود یا دیگران( با نظارت بانک 

مرکزی اقدام کند.
میرتاج الدینی تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی 
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار 
عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت سنگین معادن و 
بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی  اتوبوس  راه سازی، کامیون، 
یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب 
هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا 6۰۰ 

هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

سوخت توزیعی کشور در ۴ مرحله مجزا 
کنترل می شود

گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  توزیع  و  تامین  مدیر   
مجزا  مرحله  چهار  در  کشور  سطح  جایگاه های  در  توزیعی  سوخت 
کشور  سوخت  جایگاه  های  در  توزیعی  بنزین  و  می شود  کنترل 

استاندارد است.
»جعفر  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  از  نقل  به  
ساالری نسب« در این باره افزود: سوخت توزیعی در جایگاه های کل 
کشور در چهار مرحله پس از تولید در پاالیشگاه، در مخازن، هنگام 
تحویل خط و در مرحله آخر هم در مخزن جایگاه های نمونه گیری 

و کنترل می شود.
وی با اشاره به اخبار برخی رسانه ها درباره مطابق نبودن بنزین توزیعی 
در سطح شهر تهران با استانداردهای یورو ۴ به دلیل مخلوط شدن با 
دیگر فرآورده ها در تانکرهای نفتکش، گفت: سیستم توزیع سوخت 
در کشور کاماًل مکانیزه است و فرآورده های مختلف در انبارهای نفت 

در خط های مختلف و کاماًل مجزا توزیع و بارگیری می شود.
درباره  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  توزیع  و  تامین  مدیر 
این  خاطرنشان کرد:   نفتکش ها  طریق  از  سوخت  توزیع  سیستم 
مخصوص  حمل  کارت  نفتکش   هر  و  است  مکانیزه  کاماًل  سیستم 
برای  خود را دارد که نوع فرآورده توزیعی در آن قید شده است و 
مثال نفتکشی که نفت کوره حمل می کند، سیستم به آن اجازه حمل 
فرآورده دیگری را نخواهد داد و در موارد استثنا و ویژه نیز باید کاماًل 
مخزن و تانکر نفتکش  شست شو و مخزن دوباره کنترل شود، سپس 

فرآورده جدید را بارگیری کند.
ساالری نسب تاکید کرد: در هر انبار فرآورده یک واحد کنترل کیفیت 
وجود دارد که این واحد وظیفه کنترل استانداردهای محموله فرآورده 

نفتکش ها را پس از حرکت به عهده دارد.
از  تحویل  هنگام  کشور  سطح  در  توزیعی  فرآورده  تصریح کرد  وی 
پاالیشگاه نیز تحت بررسی های الزم قرار می گیرد و در صورتی که 
استانداردهای الزم را داشته باشد، تحویل گرفته شده و برای ارسال 

به مخزن مبدا در انبار، ارسال می شود.
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین 
مجزا  کاماًل  نیز  کوره  نفت  و  نفت  انتقال  خطوط  اینکه  بر  تاکید  با 
اگر  محدود  مواردی  در  گفت:  است،  رنگی  فرآورده های  خطوط  از 
بخواهیم از یک خط نفت سفید، بنزین و گازوئیل منتقل کنیم، ابتدا 
است،  روشن  ماده ای  که  سفید  نفت  می شود، سپس  نفت گاز حمل 
به خط تزریق می شود و خط از این طریق کاماًل شسته شده و پس 
بنزین ارسال می شود که در این مرحله نیز کیفیت بنزین به طور کامل 

کنترل می شود.
و  کوره  نفت  عنوان خطوط  هیچ  به  اینکه  به  اشاره  با  ساالری نسب 
و  معمولی  بنزین  درباره  افزود:  نیستند،  یکسان  بنزین  فرآورده های 
بنزین یورو نیز این حساسیت وجود دارد و »اینترفیس« )الیه  بین 2 
فرآورده در خط لوله( خط طوری تنظیم می شود که این دو فرآورده 

با یکدیگر مخلوط نشود.
تهران،  شهر  و  کالن شهرها  در  توزیعی  بنزین  کیفیت  درباره  وی 
تولیدی در سطح  گازوئیل  و  بنزین  گفت: طبق مصوبه دولت، همه 
کالن شهرها و حوزه تهران، دارای استاندارد یورو ۴ است و با بهترین 
کیفیت و مطابق استانداردهای روز اروپا در پاالیشگاه ها تولید و در 

سطح جایگاه ها توزیع می شود.
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معاون بانک تجارت: هدایت منابع بانکها 
در مسیر هدفمند 

در واقع می توان گفت تامین مالی زنجیره تولید هم به نفع بانکها و هم به 
نفع تولید کننده و مصرف کننده است. با امضای تفاهمنامه طرح تأمین مالی 
زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و 
هفت بانک کشور، انتظار می رود تا از این پس منابع بانکها هدفمند تر از 
به  بانک تجارت  قرار گیرد.حضور  تولید  از  واقعی  همیشه در مسیر حمایت 
عنوان یکی از بانکهای امضا کننده این تفاهمنامه بهانه ای شد تا در گفت و 
گو با حمیدرضا امین زارع معاون مدیر عامل در امور اعتباری اهداف و چند و 

چون این طرح را جویا شویم:
در ابتدا توضیحات کلی درباره طرح تامین مالی زنجیره تولید ارائه فرمایید

یکی از مواردی که اخیرا مقامات عالی کشور و مدیران ارشد بانک روی آن 
تاکید ویژه دارند موضوع SCF یا تامین مالی زنجیره تولید است که اهمیت 
زیادی دارد. به دلیل شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه است از جمله 
موضوع نقدینگی، نرخ تورم، محدودیت منابع سیستم بانکی و ... همه دستگاه 
مالی  تامین  و  برای حمایت  راهکار  ارائه  درصدد  نوعی  به  باید  متولی  های 

زنجیره تولید باشند تا بتوانیم از شرایط رکود تورمی خارج شویم.
SCF یکی از راهکارهای تامین مالی واحد های تولیدی است بدون آن که 
در پایه پولی و نقدینگی کشور تغییر زیادی ایجاد شود. معنای تامین مالی 
زنجیره ای را می توان با یک مثال تعریف کرد. مطابق برآورد انجام شده برای 
تولید یک خودرو در کشور به طور متوسط 7 مرتبه تامین مالی انجام می شود.

از  اعتباری برخوردار است و  از حدود  بانک  اول شرکت خودرو ساز که نزد 
تسهیالت ریالی در قالب سرمایه در گردش، اعتبار اسنادی داخلی،حواله ارزی، 
ضمانتنامه و ... استفاده می کند. این میزان تامین مالی در شرایط طبیعی باید 
نیاز مالی شرکت را مرتفع کند ولی به دلیل عدم ثبات شرایط این تامین مالی 
تکافوی نیاز شرکت را نمی کند و ناچار است مجددا تامین مالی را از بخش 

های دیگر هم انجام دهد.
از طرف دیگر شرکت زیر مجموعه و تامین کننده قطعات مورد نیاز شرکت 
اصلی از کارخانجات داخلی یا از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را 
تامین می کند و این شرکت هم به طور مجزا از بانک تسهیالت و تعهدات 
اشاره شده را طلب می کند. شرکت های داخلی هم که تامین کننده قطعات 
هستند به صورت مجزا از بانک منابع مالی دریافت می کنند و برای خرید مواد 
اولیه همان فرآیند طی می شود. بانک تجارت با شرکت تامین کننده قطعات 
اولیه  مواد  کنندگان  تامین  به  را  این شرکت  بدهی  که  دارد  ای  تفاهمنامه 

پرداخت کند و شرکت اقساط این تسهیالت را به بانک برگرداند.

 رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل 
تورم گفت: اصالح قوانین و مقررات 
بانکی در راستای تسهیل دسترسی 
مردم به خدمات بانک ها در دستور 

کار جدی بانک مرکزی است.
اولین  در  آبادی«  صالح  »علی   
با صاحبنظران  اندیشی  نشست هم 
موضوع  با  که  اساتید  و  اقتصادی 
ثبات  و  تورم  کنترل  راهکارهای 
هدایت  شد،گفت:  برگزار  ها  قیمت 
تسهیالت بانکی به سمت بخش های 
اولویت  اقتصادی؛  حوزه  در  مولد 
با  و  باشد  باید  بانکی  شبکه  کنونی 
اصالح نظام بانکداری و ایجاد تحول 
اصول  به  بیشتر  توجه  نیز  و  در آن 
بانکداری اسالمی باید در این مسیر 

گام برداریم.
رییس  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
تسهیل  خصوص  در  جمهوری 
بانکی،  خدمات  به  مردم  دسترسی 
خرد  تسهیالت  پرداخت  داد:   ادامه 
و  اعتبارسنجی  اساس  بر  مردم  به 
نیاز کمتر به طی تشریفات موجود 

توسط بانک ها باید انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: کفایت سرمایه بانک ها، اصالح 
ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت 
بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر 
مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی 
با  بانکی  نظام  اصالح  راستای  در 
هدف کنترل خلق پول و نقدینگی 

است.
این  بانک مرکزی نیز در  قائم مقام 

نشست با بیان اینکه ریشه تورم در 
تقاضای  و  عرضه  در  تعادل ها  عدم 
سیستم  عملکرد  نیز  و  اقتصاد 
بانکی است، گفت: بازتعریف اقتصاد 
اصالح  و  بانکی  بخش  در  مقاومتی 
نظام بانکی در راستای رفع ناترازی 
بانک ها و اصالح روند چرخش پول 
در سیستم بانکی برای کنترل تورم 

ضروری است.
نیز  نشست  در  حاضر  صاحبنظران 
به ارائه دیدگاهها و پیشنهادات خود 
بانکی  نظام  رفع مشکالت  مورد  در 

پرداختند.
مدیریت ریسک یکپارچه در بانکها، 
بر  مرکزی  بانک  هوشمند  نظارت 
سیستم بانکی، لزوم ورود ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشورو 
راهکارهای موجود، تعریف ابزارهای 
جدید در سیستم بانکی، لزوم توجه 
عدم  بر  تاکید  و  ریال  حکمرانی  به 
از  بانک مرکزی  از  استقراض دولت 
شده  مطرح  موارد  مهمترین  جمله 
در  اقتصادی  صاحبنظران  توسط  

این جلسه بود.
رئیسی،  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
هفته  این  دوشنبه  رییس جمهور 
دولت  اقتصادی  تیم  با  نشستی  در 

و مدیران عامل بانک های خصوصی 
و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران 

نظام بانکی صادر کرد.
مقررات  و  نظامات  در  بازنگری 
بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت 
رییس جمهور  دستورات  جمله  از 
از  که  بود  بانکی  ارشد  مدیران  به 
پایان سال  تا  آنها خواست حداکثر 
در  بازنگری  به منظور  کارگروهی 
توسط  بانکی  مقررات  و  نظامات 
اعالم  و  تشکیل شود  مرکزی  بانک 

نتیجه کند.
بدحساب های  بر  سخت گیری 
وام  پرداخت  تسهیل  حرفه ای، 
ارائه  در  اعتبارسنجی  و  مردم  به 
به جای  آنها  به  ُخرد  تسهیالت 
بنگاه های  واگذاری  ضامن،  و  وثیقه 
تولیدی تملیک شده توسط بانک ها 
سریع  واگذاری  یا  راه اندازی  و 
از  تولیدی  شده  تملک  واحدهای 
این  در  رییس جمهور  فرامین  دیگر 

نشست بود.
آیت اهلل رئیسی همچنین به مدیران 
بدهکاران  به  کرد  تأکید  بانک ها 
اسامی  و  ندهند  میدان  بدحساب 
از  را  دست شان  و  منتشر  را  آنها 

منافع عمومی قطع کنند.

رییس کل بانک مرکزی در نشست با اساتید اقتصادی:

 کنترل تورم و تحول نظام بانکی را 
با جدیت پیگیری می کنیم

سال چهارم - شماره  112پنجشنبه 30  دی  1400

آگهی فقدان سند مالکیت 
بواره  تقاضای  طی  محمدی  مصطفی  آقای  اینکه  به  نظر 
شماره 8201 مورخ 1400/06/23 و ضمن ارائه دوبرگ 
استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی 23 
 54525 شماره  وکالت  تفویض  به  استناد  با  کریم  رباط 
 53879 و  تهران   439 دفتر   1400/05/12 مورخ 
مورخ   44297 و  6بروجرد  دفتر   1399/05/28 مورخ 
مورخ   99807 و  تهران   439 دفتر   1393/07/10
سند  است  مدعی  تهران   404 دفتر   1387/05/03
مالکیت 215/40 متر مربع مشاع از اعیانی ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 5000 متر مربع قطعه  سوم تفکیکی 
پالک 352 فرعی از 156 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
20 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه سفیدار رباط کریم 
ذیل ثبت 55602 صفحه 62 دفترامالک جلد 231 بشماره 

چاپی 638526 به نام خانم سلمه رضائی تیرآبادی فرزند 
مالکیت فوق  که سند  گردیده  تسلیم  ثبت صادرو   جعفر 
سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  احتیاطی  بی  بعلت 
تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  نموده است  المثنی  مالکیت 
یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
به پالک  انجام معامله نسبت  تا چنانچه کسی مدعی  گردد 
مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر 
به ضمیمه  کتبا  را  اعتراض خود  آگهی ظرف مدت ده روز 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
انقضای مدت و نرسیدن واخواهی  از  اینصورت پس  غیر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – بابک 
احمدی

مفقودی مدارک خودرو
 1390 مدل  سفید  رنگ   131 پراید  سواری  سبز  برگ 
موتور:  شماره  و   19 ق   416 ایران   21 پالک:  شماره  به 
 S3412290954050 شاسی:   شماره  و   4234581
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اهدای 1۰۰ دستگاه تبلت توسط بانک ملی 

ایران به دانش آموزان استان زنجان 
اجتماعی  های  مسئولیت  انجام  راستای  در  زنجان  استان  در  ایران  ملی  بانک 
خود، اقدام به اختصاص بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بالعوض 
نیازمند و تحت  به دانش آموزان  اهدای آن  و  تبلت  جهت خرید ۱۰۰ دستگاه 
 ، ایران  ملی  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  کرد.  استان  امداد  کمیته  حمایت 
این ۱۰۰ تبلت طی مراسمی با حضور مسئوالن استانی به دانش آموزان استان 

زنجان اهدا شد.
دراین مراسم که  با حضورآیت اله خاتمی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در 
استان، محسن افشارچی استاندار زنجان و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته 
برگزار  محلی  و  استانی  مسئوالن  از  چند  تنی  کشورو  خمینی)ره(  امام  امداد 
شد، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خدمات انجام شده توسط خیرین و 
مراکزنیکوکاری با محوریت کمیته امداد را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت 
: امروزه بالغ برشش هزاردانش آموز نخبه تحت پوشش این نهاد با حمایت های 
مردمی مدیریت می شوند و بسیاری از این افراد به مدارج علمی درخشان دست 
یافته اند و مراحل کسب علم و معنویت را در پیش گرفته اند که این دستاورد 
ملی  بانک  و  بوده  بخشنده  های  انسان  های  و حمایت  مردمی  مدیون حرکت 
ایران نیز در نقاط مختلف کشور توانسته است به عنوان یار دیرین کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در تامین نیازمندی های اقشار کم درآمد جامعه نقش بسزایی 

داشته باشد.



اجتماعی
خبر

سند جامع سالمت استان ها 
تدوین می شود

 رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با بیان 
اینکه وظیفه این شورا هماهنگی، سیاستگذاری و مبدل سازی 
از تهیه و تدوین سند جامع سالمت  باالدستی است،  تکالیف 
استان ها خبر داد.محمد اسماعیل مطلق اظهار داشت: تهیه و 
استراتژی  عنوان  به  باید  استان ها  سالمت  جامع  سند  تدوین 
مداخالت اثرگذار و اولویت بندی شده برای دانشگاه های علوم 
هر  در  سند  این  باید  الزاماً  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  پزشکی 
برای  امنا  هیات  کار  دستور  در  ماه  سه  مدت  ظرف  دانشگاه 
تصویب درون بخشی و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
برای تصویب بین بخشی قرار گیرد.وی ادامه داد: شورای سالمت 
و امنیت غذایی به عنوان نماد حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی 
کالن در رصد و دیده بانی کارکردهای نظام ارائه خدمات سالمت 
و حوزه های اثرگذار در نظام سالمت ایفای نقش می کند. این 
تکالیف  سازی  مبدل  و  سیاستگذاری  هماهنگی،  نقش  شورا 
باالدستی به برنامه های کالن برای حوزه های اجرایی و چیدمان 
برنامه ها و فعالیت های ملی را برای هدایت فرایندهای اجرایی 
از طریق کارگروه های تخصصی بر عهده دارد.مطلق خاطرنشان 
کرد: نظام سالمت در کشور به عنوان مهمترین حوزه اثرگذار 
آن  کارکردهای  و  است  حکمرانی  نظام  اجتماعی  بخش  در 
بسیار  سازی  اعتماد  و  اجتماعی  حوزه  بخشی  مشروعیت  در 
استراتژیک است.  رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی افزود: شورای سالمت و امنیت غذایی در کشور باالترین 
اجرایی  سیاست های  و  روش ها  اتخاذ  در  تصمیم گیری  سطح 

سالمت با مسئولیت ریاست جمهوری است.
در  ارزشمند  پتانسیل های  دارای  شورا  این  شد:  یادآور  وی 
سطح ملی برای مقبولیت و حمایت طلبی سیاست هایی است 
که در فراهم آوردن شاخص های اثرگذار در عدالت در سالمت، 
کاهش فقر و نابرابری، ارتقای شاخص های بهره مندی عادالنه 
مردم از خدمات پایه، می تواند بسیار اثرگذار باشد.مطلق درباره 
سرفصل برنامه های آتی این شورا گفت: با عنایت به سیاست 
وزارت بهداشت مبنی بر اولویت بهداشت بر درمان باید از طریق 
بازنگری در سطوح پیشگیری نسبت به تعیین کننده های اثرگذار 
بر سالمت توجه جدی کرد. در این خصوص مولفه های مرتبط 
بر سالمت  اثرگذار  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  و  پیشگیری  با 
SDH می تواند ترجمان روشنی از مفاهیم پایه برای مداخالت 
سالمت باشد.  رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
نیاز  مورد  سیاست های  و  تصمیم  اتخاذ  اظهارداشت:  غذایی 
شورای سالمت و امنیت غذایی مبتنی بر شواهد و مستنداتی 
است که باید از اعتبار، ارتباط، اختصاصی بودن، توام با زمانبندی 
مناسب در اجرا برخوردار باشد بنابراین ضمن تاکید بر اصالح 
فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری، انتظار داریم روسا و تیم 
مدیریتی دانشگاه ها تعهد و توجه الزم به این موضوع مهم داشته 

باشند.

احمر گفت: جمعیت هالل   رئیس جمعیت هالل 
زمینه  ارتش جمهوری اسالمی در  با  بزودی  احمر 
عادی،  مواقع  و  بحران  در  دوجانبه  همکاری های 

تفاهمنامه امضا خواهد کرد.
 پیرحسین کولیوند روز دوشنبه در جلسه شورای 
معاونین این جمعیت با اشاره به قدردانی رئیس ستاد 
نیروهای مسلح کشور از خدمات هالل احمر در ارائه 
آموزش های امدادی به سربازان وظیفه خاطرنشان 
و  تعامالت  گسترش  دنبال  به  جمعیت  این  کرد: 
کیفی  ارتقای  برای  ارگان ها  همه  با  همکاری خود 
به زودی  اساس  برهمین  و  است  مردم  به  خدمات 
با ارتش جمهوری اسالمی در زمینه همکاری های 
دوجانبه در بحران و مواقع عادی، تفاهمنامه امضا 

خواهد کرد.
و مدیران عامل  تعامل همه مسئوالن  لزوم  بر  وی 
به  منظور کمک  به  نمایندگان مجلس  با  استان ها 
وظایف  بر  بنا  اعتبارات هالل احمر  افزایش  موضوع 
گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  جمعیت  این  حاکمیتی 
دغدغه من بیشتر از خود امدادگران است و به  شکل 
مشکل  رفع  برای  راه حلی  پیگیر  مستمر  و  روزانه 
از  چه  هالل احمر  امدادگران  استخدام  و  دریافتی 
از طریق  استخدامی و چه  و  اداری  طریق سازمان 
مجلس و سایر صاحبان نفوذ و منابع قدرت هستیم 
اما این مشکل باید از طرف خود امدادگران در سطح 
استان ها و از طریق مکاتبه با نمایندگان مجلس هر 
شهر و استان نیز پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب 

و مورد انتظار برسد و این دغدغه جمعی رفع شود.
محالت  در  فعالیت  برای  هالل احمر  استراتژی 

کم برخوردار تببین شود
تبیین  بر  همچنین  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
و  مناطق  در  خدمت  برای  هالل احمر  استراتژی 
تهران  هرندی  محله  ازجمله  کم برخوردار  محالت 
از  یکی  عنوان  به  هالل احمر  افزود:  و  کرد  تاکید 
محالت  توانمندسازی  طرح  در  دخیل  ارگان های 
کم برخوردار، باید براساس یک استراتژی مشخص، 

خدمت مستمر و موثر ارائه دهد.
طریق  از  امدادی  آموزش های  ارائه  ضرورت 

رسانه های نوین
کولیوند در این جلسه با معرفی مجتبی کشاورز به 
عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی هالل احمر 
با  هالل  زیرمجموعه  تعامالت  و  ارتباطات  گفت: 

روابط عمومی باید در سطح عالی انجام و خدمات 
در  مناسبی  انعکاس  سطوح،  همه  در  هالل احمر 
صدا  ظرفیت  از  همچنین  باشد.  داشته  جامعه 
برای  اینستاگرام  جمله  از  مجازی  فضای  و  وسیما 
آموزش  و  بشردوستانه  خیرخواهانه،  خدمات  نشر 
این  ارائه  شود.  مناسبی  استفاده  اولیه،  کمک های 
نوین،  رسانه های  و  صداوسیما  طریق  از  آموزش ها 
سطح اطالعات و آگاهی جامعه را در برابر حوادث 
باال می برد و در نتیجه خسارات جانی و مالی ناشی 

از حوادث و بحران ها کاهش می یابد.
باید  استان ها هم  افزود: حوزه اطالع رسانی در  وی 
همه  از  خوبی  رصدخانه  ستاد،  در  و  شود  تقویت 
برنامه ها و فعالیت های اجرایی هالل احمر در اقصی 

نقاط کشور داشته باشیم.
لزوم اصالح ساختار انسانی جمعیت

اینکه  بر  تاکید  با  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
در همه  فعالیت های هالل احمر  شفافیت، سرفصل 
از  باالتر  حمایتی  هیچ  گفت:  بود،  خواهد  زمینه ها 
نام هالل احمر بر شرکت های تابعه  جمعیت نیست 

ارتقا  این سرمایه حفظ شود و  باید تالش کنیم  و 
یابد. برای فعالیت های سه ماه آینده جمعیت نیز باید 
برنامه ریزی داشته و پس از سه ماه، گزارش عملیاتی 

از برنامه های اجرایی ارائه شود.
کولیوند ادامه داد: برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
نیز با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر »تمدن 
نوین اسالمی« باید از ظرفیت حضور جوانان مومن 
و انقالبی در هالل احمر استفاده کنیم تا در مسیر 

درست گام برداریم.
انسانی  ساختار  اصالح  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
هالل احمر  کارکنان  و  نیروها  افزود:  هم  جمعیت 
نیروی کار  به  فعالیت در بخش هایی که  به سمت 

بیشتری نیاز دارد، هدایت شوند.
بازگشت ۲ فرزند مفقود پس از حدود ۴۰ سال به 

آغوش مادر
بشردوستانه  حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
هالل  احمر نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد 
و  تالش ها  از  گذشته،  هفته  یک  در  معاونت  این 
فرزند  بازگرداندن ۲  برای  انجام شده  پیگیری های 

به آغوش مادرشان پس از حدود ۴۰ سال خبر داد.
منصوره خرم باقری گفت: اوایل انقالب این دو فرزند 
توسط پدر خود از کشور خارج شده بودند که مادر 
در هالل احمر  خانواده  بازپیوند  اداره  از طریق  آنها 

پیگیر محل اقامت فرزندان خود می شود.
وی افزود: پس از حدود ۴۰ سال و با تالش و پیگیری 
هالل احمر و همچنین همکاری جمعیت های صلیب 
فرانسه  در  خانواده  این  پای  رد  کشور،  چند  سرخ 
پیدا شد و این مادر توانست با فرزندان خود پس از 

سال ها دیدار کند.
گزارش  هالل احمر،  معاونین  شورای  جلسه  در 
و سازمان های جمعیت در یک  معاونت ها  عملکرد 
هفته گذشته و همچنین گزارشی از خدمات امدادی 
هالل احمر در مناطق دچار سیل و برف و کوالک 
موسسات  و  شرکت ها  ساختاری  تحلیل  شد.  ارائه 
و  پیشرفت  پیشگامان  طرح  هالل احمر،  به  وابسته 
خدمت در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب و 
فعالیت های جمعیت در حوزه بین الملل نیز در این 

جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هالل احمر و ارتش تفاهمنامه همکاری 
امضا می کنند

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به کمبود نیروی 
انسانی و پایین بودن سطح پرداختی ها در 
دستگاه قضایی گفت: مجدانه درصدد رفع 
ارائه خدمات قضایی  اینکه  اما  آنها هستیم 
به  شود،  مواجه  تاخیر  و  خلل  با  مردم  به 
شأن  با  مغایر  و  نیست  پذیرفته  وجه  هیچ 
و جایگاه واالی مسئوالن و کارکنان قضایی 

نزد مردم است.
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم   
ادامه  در  چهارشنبه  روز  اژه ای  محسنی 
مراکز  و  مراجع  از  میدانی خود  بازدیدهای 
قضایی، از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۲ تهران مستقر در سعادت آباد به صورت از 
نزدیک  از  و  کرد  بازدید  نشده  اعالم  پیش 
در جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی 
قضایی  واحد  این  در  مراجعان  و  مردم  به 

قرار گرفت.
و  قضات  با  نشست  در  قضاییه  قوه  رئیس 
ناحیه  انقالب  و  دادسرای عمومی  کارکنان 
مربوطه  متصدیان  و  مسئوالن  از  تهران   ۲
موجودی  رسیدگی،  فرایند  خصوص  در 
و  کرد  مطرح  را  سواالتی  پرونده ها،  نوع  و 
توصیه هایی را خطاب به آنها درباره ارتقای 
مراجعه کنندگان  به  خدمت رسانی  کیفیت 

اظهار داشت.
در  آمارگیری  بیشتر  اتقان  »ضرورت 
است  موضوعی  قضایی«  پرونده های  مورد 
جلسات  و  بازدیدها  در  عدلیه  رئیس  که 
و  داشته  آن  بر  مؤکدی  تاکید  خود  اخیر 
به  خطاب  راستا  همین  در  را  دستورهایی 
است؛  کرده  قضا صادر  اول دستگاه  معاون 
از  امروز  بازدید  بر همین اساس در جریان 
قضائیه  قوه  رئیس  نیز   ۲ ناحیه  دادسرای 
درباره  مربوطه  قضایی  واحد  مسئوالن  از 
این واحد  از پرونده ها در  فرایند آمارگیری 
سؤاالتی را مطرح کرد و در همین زمینه نیز 

توصیه ها و دستورهایی صادر کرد.  
ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مسن

نشست  این  جریان  در  قضاییه  قوه  رئیس 
معوقه  و  مسن  پرونده های  بررسی  ضمن 
شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی 
بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مسن 
پرونده های  که  شعبی  افزود:  و  کرد  تاکید 
مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص 
کردن دالیل و آسیب شناسی آن اقدام و به 
سرعت این پرونده ها را تعیین تکلیف کنند.

بخش  مسئول  از  همچنین  اژه ای  محسنی 
ناحیه  انقالب  ارجاعات دادسرای عمومی و 
۲ تهران به واسطه اعمال دقت و سرعت در 
ارجاع پرونده های کیفری به شعب مربوطه 
مناسب  سازکار  ایجاد  بر  و  کرد  قدردانی 
برای تناسب بخشی به مقوله ارجاع پرونده ها 
و ثبت همه پرونده ها بالفاصله پس از ارجاع 

به شعب تاکید کرد.
از  کثیراالشاکی  پرونده های  به  رسیدگی 

اولویت ها است

میزان  از  اطالع  ضمن  عدلیه  رئیس 
دادسرای  در  کثیرالشاکی  پرونده های 
عمومی و انقالب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی 
سریع و دقیق به این قبیل پرونده ها را در 

زمره اولویت ها دانست.
کارکنان  و  قضات  در جمع  اژه ای  محسنی 
اصلی  سرمایه  را  انسانی  نیروی  قضایی، 
دانست  قضاییه  قوه  ویژه  به  دستگاهی  هر 
و  عادل  انسانی  نیروی  داشت:  اظهار  و 
باانگیزه از زمینه ها و دالیل اصلی پیشرفت 
و پیشبرد امور در قوه قضاییه است بنابراین 
باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه های 
را  خود  مجدانه  اقدامات  قضایی،  همکاران 

استمرار دهیم.  
دالیلی  و  علل  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
سایر  و  قضات  کار  سنگینی  و  صعوبت  که 
کارکنان دستگاه قضایی را علی رغم کمبود 
و  بیشتر  امکانات،  دیگر  و  انسانی  نیروی 
مضاعف می کند، یکی از این علل و دالیل را 
تعدد و تراکم و بعضاً تالقی عناوین مجرمانه 
در نظام جرم انگاری کشور دانست که سبب 
افزایش و کثرت ورودی پرونده ها به دستگاه 

قضایی می شود.
ضرورت تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی

محسنی اژه ای با اشاره به دستگاه هایی که 
وظایف و مسئولیت های پیشگیرانه و نظارتی 
خود را به درستی و در زمان مناسب انجام 
موجب شکل گیری  امر  و همین  نمی دهند 
و  زیاد  کیفری  و  حقوقی  دعاوی  و  جرایم 
سرریز پرونده ها به دستگاه قضایی می شود، 
بخش های  و  دستگاه ها  همه  باید  گفت: 
کشور با هم افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد 
پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده ها 
به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی 
و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما، 

جلوگیری کنند.   
انسانی  نیروی  کمبود  مشکل  رفع  ضرورت 

در دستگاه قضا
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع 
دستگاه  در  انسانی  نیروی  کمبود  مشکل 
شکل گیری  موجد  خود  نوبه  به  که  قضا 
و  دادرسی ها  اطاله  جمله  از  آسیب هایی 
در  افزود:  است،  معوق  پرونده های  انباشت 
برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص 
قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ 
جمله  از  دالیلی  به  امر  این  که  بود  شده 

محدودیت های منابع مالی محقق نشد.
رئیس عدلیه در عین حال با تاکید بر اینکه 
مشکالت موجود نباید کوچکترین خللی در 
به  قضایی  ارائه خدمات مخلصانه همکاران 
اینکه  گفت:  کند،  ایجاد  مراجعان  و  مردم 
از  اعم  موجود  مشکالت  برخی  واسطه  به 
کمبود نیروی انسانی یا پایین بودن سطح 
پرداختی ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم 
ارائه  آنها می باشیم،  و مجدانه درصدد رفع 
خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل 

و تاخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته 
واالی  جایگاه  و  شأن  با  مغایر  و  نیست 
مسئوالن و کارکنان قضایی نزد مردم است.

محسنی اژه ای در جمع کارکنان دادسرای 
ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران 
جهات  به  که  مشکالتی  و  خود  قضاوت 
مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با 
آنها مواجه بود پرداخت و تمسک به صبر و 
است  الهی  ودیعه ای  که  را  آن  از  استعانت 
گره گشا  بسیار  نیروبخش،  قوه ای  عنوان  به 

دانست.
آمارهای  ارتقا  تخصصی  بررسی  ضروروت 
در  آمار  مقوله  شناسی  آسیب  و  قضایی 

عدلیه
رئیس قوه قضاییه در راستای دستور اخیر 
بر  مبنی  قضا  دستگاه  اول  معاون  به  خود 
قضایی  آمارهای  ارتقا  تخصصی  بررسی 
عدلیه  در  آمار  مقوله  شناسی  آسیب  و 
بر  ناظر  آمارهای  تدوین  و  تهیه  گفت:  
منظور  به  قضایی  رویه های  و  پرونده ها 
بودجه ها  و تخصیص  برنامه ریزی ها  تکمیل 
راستای  در  اما  است  و ضروری  الزم  امری 
رویکردهای تحولی دستگه قضا در نظر داریم 
تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکاالت 
کنیم.محسنی  اصالح  را  آمارها  در  موجود 
مقوله  به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  اژه ای 
پرونده های  آمارگیری  فرایند  در  کیفیت 
قضایی تصریح کرد: در دوران قضاوتم، در 
پرونده هایی  سایر  استثنای  به  سال  طول 
پرونده   ۱۰ می کردم،  رسیدگی  آنها  به  که 
را  تمرکز خود  بیشتر  داشتم که  نیز  اصلی 
پرونده ها  این  تکلیف  تعیین  و  بر رسیدگی 
آثار  و  بازدارندگی  کنم  تاکید  باید  داشتم؛ 
نتیجه  به  منتج  که  پرونده ها  این  از  ناشی 
پرونده  صد  چند  اندازه  به  شاید  می شدند 
اساس  همین  بر  قضا  دستگاه  رئیس  بود. 
به  و  تهران   ۲ ناحیه  دادسرای  کارکنان  از 
طور کلی همه کارکنان بخش های مختلف 
قضایی خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی 
خود برای ساماندهی آمارگیری در فرایندها 

و پرونده های قضایی ارائه دهند.  
اژه ای، کار و خدمت در دادسراها  محسنی 
بر ضرورت  و  دانست  پرمشقت  و  را سخت 
استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات 
و بازپرسی ها در مرحله دادرسی پرونده های 

کیفری در دادسراها تاکید کرد.
مصادیق  از  بالوجه  یا سخت گیری  اغماض 

ترک فعل مشهود است
مسئوالن  اساس  همین  بر  عدلیه  رئیس 
دادسراها را در فرایند دادرسی پرونده های 
یا  و  بی جهت  اغماض های  از  کیفری 
و  داشت  برحذر  بی مورد،  سخت گیری های 
این امر را برای آحاد جامعه آسیب زا دانست 
سخت گیری  یا  و  اغماض  اعمال  گفت:  و 
بالوجه در رسیدگی به پرونده ها از مصادیق 
که  می شود  محسوب  مشهود  فعل  ترک 

گریبانگیر  آسیب  این  داد  اجازه  نباید 
مسئوالن قضایی شود.

محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی 
در  ها  فعل  ترک  روشن  مصادیق  به 
دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال 
رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس 
نبوده ولی موجب ضرر و زیان  قانون جرم 
است باید بررسی شود که چه آسیب ها و به 
چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده 

است که این کار زمانبر است.
این  خود  داد:  ادامه  قضا  دستگاه  رئیس 
چه  دهد  تشخیص  کسی  چه  که  مسئله 
خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به 
وجود آمده خیلی مهم است که این را باید 
کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد 
و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا 
بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی 

منطقی رسیدگی کنیم.
درباره  واصله  گزارش های  به  رسیدگی  در 

افراد نهایت دقت انجام شود
محسنی اژه ای با اشاره به تاکیدهای خود به 
دستگاه های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت 
واصله  گزارش های  به  رسیدگی  در  دقت 
صرف  به  نباید  کرد:  تصریح  افراد  درباره 
وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در 
پرونده افراد کرد بلکه در این رابطه ضروری 
است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید 
تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.

دادگستری  کل  رئیس  القاصی مهر  علی 
کارکنان   جمع  در  نیز  تهران  استان 
دادسرای ناحیه عمومی و انقالب ۲ تهران، 
این دادسرا را از جمله دادسراهایی دانست 
تاخیر  پرونده ها  به  رسیدگی  در  هم  که 
ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از 

آن باالست.
انقالب  و  عمومی  دادستان  صالحی  علی 
تهران هم گفت: حضورهای میدانی پی در 
پی رئیس دستگاه قضا در مراجع و محاکم 
قضایی، مسئولیت ما را در خدمت رسانی به 

مردم سنگین تر می کند.
دادسرای  سرپرست  مهبودی  اهلل  ولی 
کاهش  از  نیز   ۲ ناحیه  انقالب  و  عمومی 
به  مربوط  پرونده های  درصدی  هفت 
جرایم کالهبرداری و کاهش پنج درصدی 
پرونده های مربوط به جرایم سرقت در این 
دادسرا در سال جاری خبر داد و گفت: در 
دادسرای  در  ما  همکاران  نیز  کرونا  دوران 
تهران، یک روز  ناحیه ۲  انقالب  و  عمومی 
روزه  همه  و  نگذاشتند  زمین  را  کار  هم 
به  خالصانه  خود،  کار  محل  در  حضور  با 
حضور  حاشیه  در  کردند.  خدمت  مردم 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲ تهران، 
تعدادی از مراجعه کنندگان و وکالی حاضر 
در این دادسرا مسائل و مشکالت خود را با 

رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.

در حاشیه بازدید از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲ تهران؛

رییس عدلیه: خلل و تاخیر در ارائه خدمات قضایی به مردم پذیرفته نیست

 عضو هیات علمی جامعه المصطفی 
سالمندی  خطرات  گفت:  العالمیه 
امروز  برای جامعه  باید  را  جمعیت 
و  تبیین  جوان  نسل  به خصوص 

تشریح کرد.
ناصر  حجت االسالم والمسلمین 
اجرای  استانی  نشست  در  رفیعی  
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون 
پردیس  مجتمع  در  جمعیت 
سالن  قم-  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفته  افزود:  یخچالی،  شهید 
کاهش  کنونی  روند  اگر  می شود 
سال   ۳۰ یابد،  ادامه  جمعیت 
کشور  جمعیت  درصد   ۳۰ دیگر 
باید  بنابراین  بود،  خواهند  سالمند 
ریشه های عدم ازدواج و فرزندآوری 
را به درستی شناخت، مورد تحلیل 
برای  راهکار  و  داد  قرار  بررسی  و 

رفع آن ها ارائه کرد.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب 
ازدواج  مساله  بر  بارها  اسالمی 
آسان تاکید کرده اند، موضوعی که 
افزایش  و  فرزندآوری  به  می تواند 

جمعیت منجر شود.
و  رسم  کاهش  این که  بیان  با  وی 
ازدواج  زمینه  در  بیهوده  رسومات 
برای  گفت:  است،  ضروری  امری 
اقدامات  باید  هم  طالق  کاهش 
صورت  کافی  اجتماعی  و  فرهنگی 

بگیرد و از ظهور فرهنگ های غلطی 
و  طالق  جشن  برگزاری  همچون 

زندگی مجردی جلوگیری کرد.
تمایل  کاهش  داد:  ادامه  رفیعی 
دیگری  مشکل  فرزندآوری  به 
آن  شاهد  ازدواج  از  بعد  که  است 
فکری  آن  برای  باید  که  هستیم 
اقتصادی  ارتقاء  زمینه های  و  شده 

خانواده ها فراهم شود.
فرزندآوری  موانع  دیگر  به  وی 
ابراز  و  اشاره  جمعیت  افزایش  و 
کرد: اشتغال و تحصیل بانوان مانع 
فرزندآوری و تربیت کودک نیست، 
برقرار  آن  بین  تعادلی  باید  بلکه 
شود و زنان همه  وقت خود را برای 

تحصیل و کار اختصاص ندهند.
روایات  و  آیات  کرد:  اضافه  وی 
و  ازدواج  مورد  در  فراوانی 
فرزندآوری وجود دارد و مسلمانان 
به  که  شده اند  نهی  نگرانی  این  از 
آوردن  از  اقتصادی،  مسائل  خاطر 
فرزند جلوگیری کنند.رفیعی ایجاد 
مذهبی  به  توجه  با  دینی  انگیزه 
از  یکی  را  ایران  جامعه  بودن 
راهکارهای افزایش جمعیت دانست 
باید  مساله  این  کنار  در  گفت:  و 
هم  رفاهی  و  اقتصادی  مشوق های 
مادران  به خصوص  خانواده ها  برای 

در نظر گرفت.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی 
طوالنی  مرخصی  افزود:  العالمیه 
مردان،  و  زنان  برای  زایمان  مدت 
پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  در 
و عالوه  گرفته شده  نظر  در  غربی 
فرزندآوری  کمک هزینه  این  بر 
اختصاص  خانواده ها  به  هم 
و  مبلغان  داد:  ادامه  می یابد.وی 
زمینه  در  باید  مذهبی  سخنرانان 
و  ازدواج  برای  فرهنگ سازی 
فرزندآوری به هنگام پیشگام باشند 
نیز  امر  آن ها، مسئوالن  کنار  در  و 
وضعیت  ارتقاء  و  اقتصادی  توسعه 
رفاهی جامعه را مدنظر قرار دهند.

وی تاثیر سریال های تلویزیونی در 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  جامعه 
گفت: در فیلم ها و آثار نمایشی باید 
و  ازدواج  مساله  به  ویژه ای  اهتمام 
فرزندآوری صورت بگیرد، چه اینکه 
می بینیم در سینمای هالیوود، این 
مذهبی،  مسائل  و  رعایت  را  نکته 
را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
مخاطب  به  فیلم هایشان  قالب  در 
کرد:  تصریح  می کنند.رفیعی  القا 
رسانه ها  دیگر  از  باید  همچنین 
به خصوص شبکه های اجتماعی هم 
سالمندی  خطرات  و  کرد  استفاده 
امروز  جامعه  برای  را  جمعیت 
و  تبیین  جوان  نسل  به خصوص 

برجسته  نقش  به  کرد.وی  تشریح 
دانشگاه های  مجموعه  و  پزشکان 
جمعیت  افزایش  در  پزشکی  علوم 
بهداشت  توسعه  ابراز کرد:  و  اشاره 
به  خدمات  ارائه  و  درمان  و 
اقصی  در  مردم  مختلف  اقشار 
زمینه ساز  می تواند  کشور،  نقاط 
ادامه  شود.وی  بیشتر  فرزندآوری 
مادری  جایگاه  برجسته سازی  داد: 
برای زنان، یکی دیگر از راهکارهای 
به  جمعیت  افزایش  برای  اساسی 
همایش  نخستین  می رود.  شمار 
و  خانواده  از  حمایت  قانون  اجرای 
استان  میزبانی  به  جمعیت  جوانی 
یخچالی  شهید  سالن  در  قم 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  پردیس 
شد؛  برگزار  مجازی  به صورت  و 
حیدری  کمال  نشست  این  در 
بهداشت،  وزارت  بهداشتی  معاون 
دفتر  مدیرکل  برکاتی  حامد  سید 
و  خانواده  و  جمعیت  سالمت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مدارس 
آموزش پزشکی، امیرحسین بانکی 
مشترک  کمیسیون  رییس  پور 
از  و حمایت  جوانی جمعیت  طرح 
اسالمی  شورای  مجلس  خانواده 
پیوسته  عضو  سیم فروش  ناصر  و 
فرهنگستان علوم پزشکی سخنرانی 

خواهند کرد.

خطر سالمندی جمعیت 
برای جامعه تبیین شود

خبر

سالجقه: ورود دولت به کاهش آلودگی 
هوا، عملیاتی است 

حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
وارد  عملیاتی  سیزدهم  دولت  گفت:  محیط زیست 

موضوع کاهش آلودگی هوا شده است. 
علی سالجقه روز چهارشنبه در مراسم روز ملی هوای 
پاک افزود: سقفی باالی سر ما است که از رسیدن ۲۰ 
که  کند  می  جلوگیری  زمین  به  سنگ  انواع  میلیون 
با  موضوع  این  اما  باشیم  آن  مواظب  باید  ما  پایین  از 

اقدامات بشر با مشکل مواجه شده است. 
برای  را  خود  عزم  سیزدهم  دولت  داشت:  اظهار  وی 
کاهش آلودگی هوا جزم کرده، از این رو کاهش آلودگی 
هوا در تهران و کالنشهر ها در پیش گرفته شده است. 

سالجقه ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تهران 
در  داشته  ناسالم  هوای  روز  تاکنون ۶  ابتدای سال  از 
حالیکه این عدد در سال قبل ٩ روز بوده است. شهرهای 
اراک و کرج شرایط چندان مطلوبی ندارند که آنها هم 

مدیریت می شوند تا هوا بهبود یابند. 
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: اگر کمتر حرف می 
زنیم برای این است که می خواهیم بیشتر بر روی اجزا 

تمرکز کنیم و مردم نتایج را ببینند. 
سالجقه به روز ملی هوای پاک اشاره کرد و گفت: روز 
۲٩ دی سال ۱۳٧۴ آلوده ترین روز در طول سال بود 
بر این اساس این روز را به عنوان روز ملی هوای پاک 
نامگذاری کردند؛ البته این روز از سال ۱۳٧۶ به رسمیت 
شناخته شد و در این روز سازمان حفاظت محیط زیست 
برنامه های متنوعی را در سراسر کشور برگزار می کند. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست به اقدامات مثبت 
و  کرد  اشاره  هوا  آلودگی  کاهش  زمینه  در  دولت  در 
اول  معاون  و  کشور  وزیر  با  ی  متعدد  جلسات  گفت: 
نتایج بسیار خوبی به  رییس جمهوری برگزار شد که 
همراه داشت که یکی از آنها احکام ۶۲ گانه است که 
بر اساس آن اعتبار رفع آلودگی و زمان اجرای آن به 

تفکیک مشخص و تامین می شود. 
این  به  را  هوا  که  کشید  طول  سالها  کرد:  تاکید  وی 
وضعیت رساندیم و حاال رسیدن به شرایط مطلوب هم 
نیازمند زمان است که خوشبختانه دستگاههای اجرایی 
اعالم آمادگی کردند که برای کاهش آلودگی در کنار 

سازمان حفاظت محیط زیست هستند. 
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با  کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
تاکید بر تامین فوری آمبوالنس برای 
خروج  از  کشور،  در  رسانی  خدمت 
بیش از سه هزار آمبوالنس از ناوگان 

اورژانس در سال آینده خبر داد.
اورژانس کشور،  از سازمان  نقل  به  
جعفر میعادفر با بیان اینکه سازمان 

دستگاه   ۵۵۰۰ فقط  اورژانس 
گفت:  دارد،  اختیار  در  آمبوالنس 
باالی  دستگاه  هزار  سه  عمر حدود 
از رده  ۱۴ سال است که سال آتی 

خارج می شوند.
وی افزود: عمر حدود ۲۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنس دیگر نیز بین ۵ تا ۱۰ سال 

است و روز به روز فرسوده می شوند. 
میعاد فر ضمن اشاره به پر مخاطره 
بودن کشور در حوادث و بالیا و نقش 
کلیدی خدمات اورژانس در اینگونه 
در صورتی  کرد:  نشان  موارد خاطر 
برای  آینده  سال  در  ای  بودجه  که 
آن  تجهیزات  و  آمبوالنس  تامین 

اورژانس  خدمات  نشود  بینی  پیش 
شد  خواهد  مواجه  جدی  چالش  با 
که با توجه به رایگان بودن خدمات 
مردم  قطع  بطور   ۱۱۵ اورژانس 
مناطق محروم و افراد کم بضاعت و 
اورژانس محروم  از خدمات  نیازمند 

می مانند.

رییس سازمان اورژانس:  اورژانس کشور نیاز فوری به آمبوالنس دارد



اخبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

آلودگی هوا در کشور به یک اپیدمی تبدیل 
شده است

با  شرقی  آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بیان این که اکنون به دلیل بی توجهی به مسایل زیست 
تبدیل  اپیدمی  به یک  در کشور  هوا  آلودگی  محیطی، 
طبیعی  عوامل  هوا،  آلودگی  عوامل  گفت:  است،  شده 
نیست بلکه درصد زیادی از آن مربوط به عوامل انسانی 
بروز  شاهد  غیراصولی  سازهای  و  ساخت  با  که  است 

پدیده ی وارونگی دما شده ایم.
حسن عباس نژاد در همایش هوای پاک، با بیان این که 
در دنیا از سه منبع به عنوان منابع اصلی و ثروت نام می 
برند، گفت: منابع انسانی، طبیعی و ذخایر ژنتیکی جزو 
منابع مهم است که این سه منبع در بستر حیات باید به 

تعادل برسند.
وی با بیان این که طبق روایات دینی، زمین مادر حیات 
محیط  کرد:  اظهار  کنیم،  حفاظت  آن  از  باید  و  است 
زیست به معنای این نیست که دور برخی از منابع حصار 
از  است  این معنی  به  آن  از  بلکه حفاظت  کشی کنیم 

ظرفیت قابل قبول منابع خود استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بشر در قرن گذشته و جاری نشان داد که 
به دلیل عدم توجه به محیط زیست با انبوهی از مشکالت 
گرفتار شده است و در برخی موارد حیات بشر نیز مورد 

تهدید قرار گرفته است.
این که  بیان  با  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
آلودگی هوا عامل و پدیده ای زاینده است که عالوه بر 
در  افزود:  دارد،  بر  در  هم  را  اقلیمی  تغییرات  تخریب، 
هرجای دنیا تغییر اقلیمی به صورت طبیعی اتفاق می 
نقش  آن  در  انسان  دخالت  که  اقلیمی  تغییر  اما  افتد 
داشته باشد، قطعا اثرات مخربی خواهد داشت و این امر 

بسیار نگران کننده است.
وی با بیان این که پدیده ی خشک شدن دریاچه ی ارومیه 
و اکثر تاالب ها پدیده ی انسان ساخت است، گفت: این 
امر تبعات و اثرات مخربی به دنبال دارد و قطعا منجر به 

تخریب محیط زیست می شود.
و  تبخیر  افزایش  آب،  زیاد  مصرف  دما،  افزایش  وی 
و  عنوان کرد  اقلیم  تغییر  اثرات مخرب  از  را  ریزگردها 
گفت: در بحث آب جزو کشورهایی هستیم که با کمبود 
فیزیکی آب مواجه هستیم به طوریکه اکنون نمی توانیم 
از میاندوآب آب بیاوریم چرا که میاندوآب خود آبی ندارد.

عباس نژاد با بیان این که باالی ۴۰ کانون گرد و غبار در 
کشور وجود دارد که کالنشهرها را تحت تاثیر قرار می 
دهد، گفت: این تعداد نیز در حال افزایش است، ساالنه 
چیزی در حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی 
خود را از دست می دهیم و این اراضی به کویر و کانون 
های گردو غبار تبدیل می شود و شهرهای کشور را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
وی بیان کرد: ۷۰ درصد آلودگی ها صرفا مربوط به وسایط 
نقلیه است، دو استاندارد حاکم بر سوخت های فسیلی 
و خودروها عوامل تشدید کننده ی آلودگی هواست در 
بحث خودروها به شدت مشکل داریم، خودروسازان را 

باید ملزم به رعایت استانداردها کنیم.

استاندار گیالن، به امیدآفرینی و اعتمادسازی 
موفقیت  انجام  نیز  و  کرونا  با  مقابله  در  دولت 
آمیز واکسیناسیون عمومی اشاره و تصریح کرد: 
ایجاد  اساسی،  کاالهای  مناسب  ذخیره سازی 
ثبات در نرخ تورم و... از کشور از جمله اقدامات 
مهم دولت سیزدهم برای رفع مشکالت مردم 

است.

فرهنگ  شورای  جلسه  در  عباسی  اسداهلل 
عمومی گیالن که در دفتر نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه رشت و با حضور اعضای 
این شورا برگزار شد، با اشاره به روی کار آمدن 
دولت مردمی و انقالبی با اراده مردم به عنوان 
بهترین فرصت برای کاهش فاصله بین مردم و 
ایجاد  فاصله  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مسئوالن 

های  سال  طی  مسئوالن  و  مردم  بین  شده 
گذشته و از سوی دیگر تالش معاندان نظام و 
انقالب برای کاهش اعتماد عمومی، مدیران باید 
همراه مردم باشند به گونه ای که آحاد جامعه 

هیچ شکافی بین خود و آنان احساس نکنند.
وی ادامه داد: دشمنان با ایجاد فاصله بین مردم 
و مسئوالن و نیز فراهم سازی فضای ناامیدی 
بردن  پیش  و  استفاده  سوء  دنبال  به  یاس،  و 
فضایی  در چنین  و  اهداف شوم خود هستند 
این  فرهنگی  مهندسی  آفرینی  نقش  با  باید 

تهدید به فرصت تبدیل شود.
و  انسجام  بر ضرورت  تاکید  با  استاندار گیالن 
مردم  بین  فاصله  کاهش  برای  رسانه ای  اتحاد 
و مسئوالن و همچنین تقویت امید در جامعه 
معظم  رهبر  تاکیدات  وجود  با  کرد:  تصریح 
ایشان؛  سوی  از  راه  نقشه  ترسیم  و  انقالب 
متاسفانه در سال های گذشته به بیراهه رفته ایم 
و شورای فرهنگ عمومی می تواند در راستای 
انسجام ملی و استفاده شایسته از فرصت ها و 

ظرفیت ها گام بردارد.
عباسی، با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای 
و  فرهنگی  منسجم  مدیریت  برای  تبلیغاتی 
تقویت مساجد ادامه داد: همه مسئوالن اجرایی 
راهبردی  شعار  تحقق  راستای  در  باید  استان 
تقویت  و  جلب  برای  انقالبی  و  مردمی  دولت 

اهتمام  امید بخشی در جامعه  و  اعتماد مردم 
ورزند.

دولت  اعتمادسازی  و  امیدآفرینی  به  وی 
آمیز  موفقیت  انجام  نیز  و  کرونا  با  مقابله  در 
کرد:  تصریح  و  اشاره  عمومی  واکسیناسیون 
ایجاد  اساسی،  کاالهای  مناسب  ذخیره سازی 
صادرات  شرایط  تسهیل  و  تورم  نرخ  در  ثبات 
جمله  از  کشور  از  خارج  به  تولیدی  کاالهای 
اقدامات مهم دولت سیزدهم بوده و دولت در 
تالش برای رفع مشکالت معیشتی مردم است.

قوای  هماهنگی  و  انسجام  به  گیالن،  استاندار 
سه گانه در رفع مشکالت کشور نیز اشاره کرد و 
گفت: دولت سیزدهم در خصوص خنثی کردن 
و رفع تحریم ها تا کنون عملکرد موفقیت آمیزی 
و  روسیه  به  جمهوری  رئیس  سفر  و  داشته 
همچنین حضور در اجالس شانگهای به عنوان 
اقدامات با اهمیت در این راستاست که باید به 

مردم اطالع رسانی شود.
فراهم سازی  لزوم  بر  تاکید  با  عباسی، 
مردم  مشارکت  و  حضور  برای  الزم  بسترهای 
با هماهنگی همه  اجتماعی  در مسئولیت های 
نهادها و دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: 
به  خدمتگزاری  برای  ظرفیت ها  همه  از  باید 
از  امید  اعتماد سازی و تقویت روحیه   ، مردم 

طریق رفع دغدغه های فرهنگی اقدام شود.

استاندار گیالن عنوان کرد

امیدآفرینی و اعتمادسازی دولت در مقابله با کرونا

اخبار

ظرفیت های گردشگری کردستان 
به روش هنرمندانه معرفی شود

استاندار کردستان تاکید کرد که ظرفیت ها و پتانسیل های 
گردشگری استان باید به بهترین نحو ممکن در سطح 

کشور معرفی شود.
اسماعیل زارعی کوشا در اولین جلسه ستاد ساماندهی 
توسعه  راه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  نوروزی  سفرهای 
استان توجه به موضوع گردشگری و مسائل پیرامونی آن 
است، اظهار کرد: هنوز در سطح کشور و حتی در خود 
استان نیز شناخت چندانی از توانمندی های گردشگری 
این  که  شود  تالش  باید  بنابراین  ندارد،  وجود  استان 

توانمندی ها به درستی معرفی شوند.
معنوی  از ظرفیت های  را  نوازی  مهمان  و  مهربانی  وی 
افزود: سرمایه های معنوی مردم  مردم استان دانست و 
این دیار باید توسط هنرمندان و رسانه ها انعکاس داده 
شود و در این راه باید از توان بخش خصوصی و تشکل 

های غیر دولتی هم استفاده کرد.
اصحاب  و  دانشگاهیان  ایده های  به  توجه  کوشا  زارعی 
فن در توسعه گردشگری و به فعل رساندن ظرفیت های 
مغفول این بخش را یادآوری و عنوان کرد: منافع بخش 
گردشگری به دلیل گستردگی آن به همه مردم استان 
می رسد، بنابراین باید با تبلیغات درست از طریق رسانه ها 

و فضای مجازی به این مهم جامه عمل پوشاند.
متنوع ترین  و  بهترین  کرد:  تصریح  کردستان  استاندار 
این  در  و  شود  برگزار  کردستان  در  باید  امسال  نوروز 
راه باید همه توان خود را به میدان بیاوریم و با حفظ 
ارزش های اسالمی نسبت به توسعه ی نشاط اجتماعی 
و زنده نگه داشتن آداب و رسوم دیرینه این دیار اهتمام 

بورزیم.
وی اضافه کرد: دستگاه های متولی حوزه گردشگری باید 
آسیب ها و نواقص سالیان گذشته را آسیب شناسی کنند 

و در جهت رفع کاستی ها تالش کنند.
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معاون فنی و عمرانی مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

مصوبات شورای فنی بعد از ابالغ 
الزم االجراست

معاون فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل گفت: مصوبات شورای فنی بعد ازز ابالغ الزم االجرا بوده 

و دستگاه های اجرایی موظف به عملیاتی کردن آن هستند.
علی اسالمی در جلسه شورای فنی استان اردبیل اظهار کرد: 
پیمان  نظیر  فنی  زیرمجموعه شورای  مصوبات کارگروه های 
مطرح شده و بعد از تائید برای اجرا به دستگاه های مختلف 

عمرانی ابالغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نحوه محاسبه پرداختی به 
پیمانکاران  با پیش پرداخت 2۵ درصد مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و قرار شد بعد از استعالم از سازمان برنامه و بودجه 
و نظام فنی و اجرایی کشور عملیاتی شدن این مصوبه را در عقد 

قرارداد با پیمانکاران شاهد باشیم.
معاون فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و  عمرانی  مختلف  های  زمینه دستگاه  این  در  گفت:  اردبیل 
اجرایی پیشنهادات خود را ارائه کردند که در نهایت با تاکید 
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل قرار شد این مصوبه بعد از 
تائید کشوری الزم االجرا بوده و مفاد آن مورد توجه قرار گیرد.

اسالمی بیان کرد: شورای فنی استان براساس قوانین حق ورود 
و نظارت بر عقد قرارداد و اجرای پروژه های فنی و عمرانی را 
در ابعاد گسترده استانی دارد و از همین روی سرکشی به پروژه 

های عمرانی استان از اولویت های این شوراست.
های  پروژه  از  برخی  مشکالت  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
عمرانی در حوزه راهداری و احداث بندهای انحرافی در برابر 
سیالب و طرح های آبخیزداری مطرح شد تا در زمینه ادامه 

اجرای این پروژه ها و یا قطع پیمان تصمیم گیری شود.
معاون فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل در موررد کمربندی سرعین و ابهام به وجود آمده در 
قرارداد این پروژه بین پیمانکار و شهرداری سرعین اظهار کرد: 
3۵ میلیارد تومان تفاوت قیمت عقد قرارداد با مطالبه پیمانکار 
مطرح شد که با تاکید اعضا قرار شد از این پروژه بازدید و بعد 

از بررسی فنی تصمیم گیری در این زمینه انجام شود.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  ماشین آالت  فرسودگی  شرقی،  آذربایجان 
پایین بودن سطح فناوری صنایع را از مشکالت 
گفت:  و  کرد  عنوان  استان  اقتصاد  اصلی 
بهره مندی صنایع از فناوری های پیشرفته تنها 

راه توسعه و رشد اقتصادی استان است.
محمد کالمی در نشستی با مدیران پارک علم 
کرد:  خاطرنشان  شرقی،  آذربایجان  فناوری  و 
بسیاری از صنایع استان که در سال های قبل 
از صنایع مهم کشور به شمار می رفتند به علت 
عدم بهره گیری از نوآوری و فناوری های جدید، 
افزایش  و  رقابت  توان  و  تولید  کاهش  دچار 

هزینه های تمام شده محصوالت خود شده اند.
می توانند  فناور  صنایع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شوند،  استان  اقتصاد  بهره وری  افزایش  موجب 
گفت: ارزش افزوده باال، کمبود رقبا و بهره گیری 
از  فناوری  واسطه  به  اولیه  مواد  از  بهینه 

مزیت های صنایع دانش بنیان است.

نیازهای  از تمام صنایع استان خواست  کالمی 
را  خدمات  و  کاال  حوزه های  در  خود  فناورانه 
و  علم   پارک  در  از طریق شرکت های مستقر 

فناوری تامین کنند.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
آینده  برای سال  کرد:  اظهار  آذربایجان شرقی 
استان  اقتصاد  درصدی   ۸ رشد  دنبال  به 
طریق  از  میزان  این  از  درصد   2.۷ و  هستیم 
تولید  ظرفیت  افزایش  و  سرمایه گذاری  رشد 
بهره مندی  باید توسط  فراهم می شود و مابقی 
و  فناور  صنایع  و  محصوالت  از  حداکثری 

دانش بنیان محقق شود.
آذربایجان  استاندار  ویژه  تاکید  به  اشاره  با  وی 
شرقی بر استفاده از توانمندی های شرکت های 
و  علم  پارک  در  مستقر  دانش بنیان  و  فناور 
استان،  آماربیکاری  هم اکنون  گفت:  فناوری، 
تحصیل کرده  افراد  باالی  تعداد  نشان دهنده 
بیکار است و برای رفع این مشکل، توسعه کمی 

و کیفی شرکت های فناور و دانش بنیان در سطح 
استان ضروری است.

کالمی افزود: از تمامی شرکت ها که برای افراد 
حمایت  دهند  انجام  اشتغال زایی  تحصیل کرده 

ویژه خواهد شد.
مشکل صدور کارت بازرگانی برای شرکت های 

فناور و دانش بنیان حل خواهد شد
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
آذربایجان شرقی نیز گفت: مشکل صدور کارت 
دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  برای  بازرگانی 
و  شده  مطرح  استان  گفت وگوی  شورای  در 
مشکل  این  ذی ربط  دستگاه های  پیگیری  با 

برطرف خواهد شد.
مشکل  حل  وعده  همچنین  راستی  غالمعلی 
صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های فناور 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  دانش بنیان  و 
استعالمات  گفت:  و  داد  را  شرقی  آذربایجان 
از  کشور  به  محصوالت  واردات  مجوز  صدور 

و  می شود  انجام  ایران"  "توان  سامانه  طریق 
دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  که  درصورتی 
کنند  ثبت  سامانه  این  در  را  خود  محصوالت 
از ورود کاالی مشابه خارجی آن کاال به کشور 

جلوگیری می شود.
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  واعظی،  عبدالرضا 
آذربایجان شرقی هم با ارائه گزارشی از اقدامات 
این  فناوری  شاخص های  رشد  به  انجام یافته، 
پارک در سه سال گذشته اشاره و مشکالت و 

موانع توسعه آن را تشریح کرد.
 به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان 
از  برخی  مدیران  نشست  این  در  شرقی، 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت های 
مشکالت و چالش های خود را مطرح کردند که 
دریافت پروانه ساخت، دریافت کارت بازرگانی، 
مشکالت مربوط به معافیت های مالیاتی ، تامین 
در  بروکراسی  و  فعالیت  توسعه  مالی  منابع 

سازمان ها عمده این مشکالت بود.

رشد اقتصادی آذربایجان شرقی در گرو بهره مندی از 
فناوری های پیشرفته است

استاندار اردبیل از دستگاه های خدمات رسان 
مناطق  در  گاز  و  برق  آب،  تأمین  در حوزه 
روزهای  در  تا  خواست  روستایی  و  شهری 
منابع مدیریت  این  تأمین  یخبندان  و  سرد 

شود.
سید حامد عاملی در جلسه ستاد مدیریت 
روز  تعطیلی  به  اشاره  با  اردبیل  در  بحران 
پنجشنبه و تالش مجموعه شهرداری در 2 
روز تعطیل برای پاکسازی و برف روبی اظهار 
کرد: انتظار می رود با همکاری ماشین آالت و 
تجهیزات سایر دستگاه ها شرایط عادی را در 

شهر اردبیل شاهد باشیم.
شرایط  از  بعد  الهی  رحمت  بارش  به  وی 
سخت خشکسالی و تنگناهای معیشتی مردم 
اشاره کرد و گفت: باید قدر این نعمت الهی 
را بدانیم چرا که بارش رحمت الهی به تولید 

اسباب  و  شده  منجر  کشاورزی  محصوالت 
بهبود معیشت را در مناطق مختلف فراهم 

می آورد.
وجه  هیچ  به  کرد:  تصریح  اردبیل  استاندار 
وضعیت بحرانی در شهر اردبیل نداریم بلکه 
با همکاری و همراهی شهروندان به راحتی 
معابر  در  ترددی  سخت  وضعیت  می توان 
فرصت  اولین  در  و  کرده  رفع  را  و کوچه ها 
را مهیا  این وضعیت سخت  از  شرایط عبور 

کرد.
ارتباط  است  بهتر  شهرداری  افزود:  عاملی 
نزدیکی را با مردم داشته و اهالی اردبیل را 
میدان  به  بیشتر  و مشارکت  برای همکاری 
مستمر  و  مناسب  ارتباط  یک  با  و  بکشند 
عملیات  در  را  خود  مطالبات  و  درخواست 
مردم  اطالع  به  معابر  و  کوچه ها  برف روبی 

برسانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر 
از ظرفیت رسانه ها به ویژه  باید  نشان کرد: 
کانال های  و  خبرگزاری ها  سیما،  و  صدا 
زمان  از  اطالع رسانی  جهت  در  مختلف 
به  مختلف  معابر  و  کوچه ها  در  برف روبی 
اطالع مردم برسد تا آنها نزدیکترین تعامل را 
داشته و نسبت به ممانعت از پارک خودروها 

در کوچه ها و خیابان ها خودداری کنند.
عاملی اضافه کرد: با تاکید دادستان اردبیل 
قرار شد خودروهای متوقف در کنار کوچه ها 
پارکینگ  به  جرثقیل  توسط  خیابان ها  و 
در  سریع  برف روبی  امکان  تا  شده  منتقل 

سطح شهر فراهم آید.
وی بیان کرد: در نقاطی که شرایط سخت 
از  باید  می شود،  مشاهده  مردم  تردد 
ماشین آالت و تجهیزات دستگاه ها و نهادهای 
و  راه  مسکن،  بنیاد  سپاه،  همچون  انقالبی 
بهبود  به سمت  استفاده کرده و  شهرسازی 

شرایط حرکت کرد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  عاملی 
از ظرفیت بخش  زمینه  این  اظهار کرد: در 
خصوصی و دستگاه ها و ماشین آالت فعال در 
بخش معادن نیز می توان استفاده کرد تا در 
کوتاهترین زمان عملیات برف روبی به انجام 

برسد.
تردد  در  محدودیت ها  موقع  به  اعالم  وی 
کوالک  با  مسیرهای  در  ویژه  به  خودروها 

شدید و گردنه های صعب العبور را به راهداری 
این  است  بهتر  کرد:  تصریح  و  شد  یادآور 
اعالم  سرعت  به  ترددها  و  سفر  ممنوعیت 

شده تا مردم در جریان این امر قرار گیرند.
گاز،  برق،  آب،  شرکت  مدیران  از  عاملی 
نفت و مخابرات خواست تا در اولین فرصت 
مناطق  خاموشی  در  احتمالی  مشکالت 
روستایی و قطعی احتمالی برق را رفع کرده 
ضروری  مایحتاج  سایر  و  نان  تأمین  در  و 

روستاییان نیز اقدام مؤثری را انجام دهند.
استاندار اردبیل با قدردانی از ابتکار بهزیستی 
عنوان  به  شماره 123  راه اندازی  در  اردبیل 
فاقد  افراد  اسکان  برای  اجتماعی  اورژانس 
سرپناه گفت: شهرداری نیز باید گرم خانه های 
خود را در پذیرایی از این افراد فاقد سرپناه 

فراهم کند.
در  مدارس  و  ادارات  تعطیلی  مورد  در  وی 
هفته آینده اعالم کرد که با تصمیم مدیریت 
انجام  اطالع رسانی  زمینه  این  در  بحران 

می شود.
سرد  روزهای  این  در  را  کار  سختی  عاملی 
و یخبندان و بارش سنگین برف یادآور شد 
و افزود: قطعا با صبر و حوصله می توان قدر 
این نعمت الهی را بیشتر دانست چرا که ما 
با این نذورات جوی در سال آینده از لحاظ 
تأمین آب شرب و کشاورزی مشکلی نداشته 
و از وضعیت بحرانی خشکسالی عبور خواهیم 

کرد.

استاندار اردبیل: پایداری آب، برق و گاز در شرایط 
سرد یخبندان مدیریت شود

پنجشنبه 30  دی  1400

کسب رتبه اول اشتغال کشور توسط کمیته 
امداد آذربایجان شرقی در ۹ ماهه نخست 

سالجاری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( آذربایجان شرقی از 
کسب رتبه اول اشتغال کشور توسط این نهاد در ۹ ماهه 

نخست سالجاری خبر داد.
با اشاره به  با خبرنگاران  غالمعلی مالمهدی، در گفت وگو 
نخست  ماهه  در ۹  فرصت شغلی  و ۵2۷  هزار  ایجاد 1۰ 
گفت:  شرقی  آذربایجان  امداد  کمیته  توسط  سالجاری 
معاونت اشتغال این استان با ارائه طرح های متعدد توانست 
بین  اشتغال  ایجاد  سرآمد   1۴۰۰ سال   مذکور  مدت  در 

ادارات کل کمیته امداد سایر استان ها شود.
همواره  اخیر  سال های  در  استان  امداد  کمیته  افزود:  وی 
به عنوان دستگاه برتر استان در ایجاد اشتغال انتخاب شده 
است و در سفر اخیر به تهران نیز ریاست کمیته امداد کشور 
قدردانی  اشتغالزایی  حوزه  در  استان  درخشان  عملکرد  از 

کرد.

رویکرد دولت تمرکززدایی از 
بودجه های فرهنگی است

دولت  اینکه  بیان  با  اسالمی گیالن،  ارشاد  مدیرکل 
اقصی نقاط  در  را  فرهنگی  عدالت  تا  آمده  مردمی 
این  رویکردهای  از  یکی  افزود:  کند،  پیاده  کشور 
از  تمرکززدایی  هنر  و  فرهنگ  در  عدالت محوری 

فعالیت ها، برنامه ها و بودجه های فرهنگی است.
رضا ثقتی در آیین بازگشایی مجدد مجتمع فرهنگی و 
هنری امام رضا)ع( کیاشهر، با اشاره به سابقه فرهنگی 
فرهنگ خیز  استان  از  منطقه  این  مردمان  هنری  و 
گیالن، اظهار کرد: گفتمان فرهنگی دولت سیزدهم 

براساس عدالت فرهنگی نهادینه شده است.
عدالت  تا  آمده  مردمی  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  کند،  پیاده  کشور  اقصی نقاط  در  را  فرهنگی 
یکی از رویکردهای این عدالت محوری در فرهنگ و 
هنر تمرکززدایی از فعالیت ها، برنامه ها و بودجه های 
فرهنگی است، زیرا گیالن فقط رشت نیست و اتفاقات 
و رویدادهای استانی و ملی عالوه بر رشت، باید در 

سایر شهرها نیز رقم بخورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، از کیاشهر 
به عنوان شهری اصیل و فرهنگی یاد کرد و گفت: 
نیز  منطقه  این  مدیریت شهری  فضای  خوشبختانه 
همراه و همگام با فعالیت های فرهنگی و هنری است.

کمبود  اعتباری،  مشکالت  نقش  به  اشاره  با  ثقتی، 
مجتمع  تعطیلی  در  کرونا  شیوع  و  انسانی  نیروی 
خاطرنشان  کیاشهر،  رضا)ع(  امام  هنری  فرهنگی 
ارشاد  میان  تفاهم نامه  یک  قالب  در  زودی  به  کرد: 
از  مشترکی  و  جدید  فصل  شاهد  شهرداری  و 
حمایت های فرهنگی و هنری برای اهالی این منطقه 

خواهیم بود.
و  ارشاد  مشترک  فعالیت  الگوی  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  گیالن  شهرستان های  همه  در  شهرداری 
سینمایی،  موفق  رویدادهای  کرد:  عنوان  می شود، 
برش  صورت  به  را  استان  و...  تئاتری  موسیقی، 
خواهیم  نیز  کیاشهر  در  رشت  بر  عالوه  شهرستانی 
تجدیدنظر  از  گیالن،  اسالمی  ارشاد  مدیرکل  دید. 
هنری  و  فرهنگی  بودجه های  توزیع  چگونگی  در 
استان خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم از امروز شاهد 
فعالیت بدون وقفه این مجتمع به عنوان ویترینی از 

رویدادهای فرهنگی و هنری کیاشهر باشیم.



ورزشی
خبر

در واکنش به صحبت های اخیر دبیر؛

پیمان فخری: برخی دیالوگ ها در 
مورد کشتی تغییر کرده است

به  آسیایی  بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست   
فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا  اخیر  صحبت های 

کشتی واکنش نشان داد.
پیمان فخری در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس 
طاهره طاهریان که  در آکادمی ملی المپیک برگزار 
شد در خصوص برنامه ستاد عالی و بررسی وضعیت 
گفت:  آسیایی  بازی های  به  اعزام  برای  رشته ها 
جلسات ستاد عالی با تاکید وزیر ورزش هر دو هفته 
یکبار برگزار می شود. در هر نشست در مورد وضعیت 

رشته ها تصمیم گیری می شود.
فخری در مورد ستاد برگزاری انتخابات کمیته ملی 
هیات  آتی  نشست  در  اینکه  بر  تاکید  با  المپیک 
اجرایی در این زمینه قرار بر بحث و بررسی است، 
گفت: این موضوع در حیطه اختیارات هیات اجرایی 

است.
که  آسیایی  بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست 
انجام  صحبت  طبق  بود  کرده  عنوان  این  از  پیش 
تیم اصلی خود در  با  با علیرضا دبیر، کشتی  شده 
به  واکنش  در  می کند  شرکت  آسیایی  بازی های 
متفاوت  صحبت های  و  دبیر  علیرضا  اخیر  صحبت 
مطرح شده توسط او گفت: صحبتی که بنده مطرح 
کردم بر اساس نشست با آقای دبیر و توافقات صورت 
گرفته با او بود، اما اتفاقاتی افتاد و برخی دیالوگ ها 
تصمیم  ببینیم  هستیم  منتظر  است.  کرده  تغییر 

ایشان چیست.
وی در همین زمینه و در پاسخ به پرسش خبرنگار 
را  نبایدهایی  باید و  آیا کمیته  اینکه  بر  مهر مبنی 
به  داد:  ادامه  نمی کند؟  تیم ها مشخص  اعزام  برای 
هیچ  نیستیم.  روند  این  به  عالقمند  عنوان  هیچ 
از ١٨  که  کرده  اعالم  دبیر  ندادیم.  نشان  واکنشی 

اسفندماه به بعد کارش را با کمیته دنبال می کند.
فخری در مورد عملکرد تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
سابر در مسابقات جام جهانی گرجستان خاطرنشان 
کرد: به نظرم شرایط این تیم رفته رفته بهتر می شود. 
در بخش انفرادی نقطه اتکا به من بود که باید کنار 
بگذارند. اینکه تیم پنجم شدیم افتخار بزرگی است.

میراسماعیلی: با جودو خصومت شخصی 
دارند

خبر

برنامه ای برای ریاست کمیته المپیک 

ندارم
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درخواست  ورزش  وزیر  از  گفت:  والیبال  فدراسیون  رئیس   
کردم امکان اعزام تیم های والیبال، هندبال و بسکتبال زنان 

به بازی های آسیایی فراهم شود.
برای  ارومیه  شهرداری  میزبانی  درباره  داورزنی  محمدرضا   
خدمت  را  نامه ای  گفت:  آسیا،  باشگاه های  جام  مسابقات 
مربی  و  بازیکن  به چند  را  مبلغی  که  بودیم  نوشته  دوستان 
خودشان بدهکار هستند و باید تعیین تکلیف کنند. بر اساس 
نامه فدراسیون جهانی، این باشگاه به خاطر اینکه درخواست 
میزبانی مسابقات باشگاهی آسیا را داشته است، باید تکلیفش 

را مشخص کند تا به اصطالح پنجره اش باز شود.
رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: این تیم از میزبانی محروم 
است و قرار بود تا آخر دی ماه تکلیف را روشن کنند. معموالً 
دو ماه قبل از شروع مسابقات باید وضعیت میزبان، هتل، سالن 
و سایر موارد مشخص شود. مجدداً دیروز به اداره کل ورزش 
ندهد محل  اتفاق رخ  این  اگر  اعالم کردیم  آذربایجان غربی 
میزبانی را تغییر می دهیم چون نمی توانیم این شانس را برای 

ایران از دست بدهیم.
داورزنی تاکید کرد: انتظار داریم استاندار و شورای شهر ارومیه 
اقدام  برای تعیین تکلیف بدهی  باشگاه شهرداری سریع تر  و 
کند. قلبا دوست داریم میزبانی در ارومیه باشد ولی اگر اقدام 

نکنند چاره ای جز تغییر محل میزبانی نداریم.
والیبال  تیم  اعزام  احتمال  درباره  والیبال  فدراسیون  رئیس 
بانوان به بازی های آسیایی تاکید کرد: یکی از اولویت های ما 
آسیایی شرکت  بازی های  را در  زنان  ملی  تیم  این است که 
بازی های  ستاد  باید  را  موضوع  این  گفت:  بدهیم.داورزنی 
آسیایی تصویب کند. هم از وزیر ورزش و هم از کمیته ملی 
المپیک درخواست کردم. البته درخواست ما فقط مربوط به 
والیبال نیست. درست است که رئیس فدراسیون والیبال هستم 
ولی درخواست کردم این امکان برای سایر رشته های گروهی 
مثل هندبال، بسکتبال و فوتبال هم فراهم شود و این اتفاق 

خوب برای زنان بیافتد.
برای ریاست کمیته  آیا  این سئوال که  به  پاسخ  داورزنی در 
المپیک یا هیات اجرایی این کمیته هم برنامه ای دارد؟ تاکید 

کرد: خیر، فعاًل به فدراسیون والیبال فکر می کنم.
رئیس فدراسیون والیبال درباره احتمال عقد قرارداد با مدرس 
خارجی که به زودی به ایران می آید، گفت: عقد قراردادی با 

این مدرس نداریم و فقط برای کارهای آموزشی می آید.

فدراسیون های  بودجه  خصوص  در  سعیدی  کیکاوس 
ورزشی گفت: صد درصد تعهدمان به فدراسیون ها را انجام 

دادیم.
به نقل از کمیته ملی المپیک، دبیرکل کمیته ملی المپیک 
گفت: هم اکنون روزهای پرکاری را پشت سر می گذرانیم و 
روز ١۷ اسفند مجمع کمیته انتخاباتی کمیته ملی المپیک 
را پیش رو داریم، همچنین سال آینده نیز سه رویداد مهم 
در پیش داریم که از جمله بازی های کشورهای اسالمی 
که مرداد ماه با حضور ۵۵ کشور مسلمان در قونیه برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: در شهریور ماه نیز بازی های آسیایی را در 
هانگژو چین پیش رو داریم که برای حضوری موفق در این 
رویداد ستاد عالیه بازی ها با حضور وزیر و مقامات مرتبط 
تشکیل شده است و شرایط حضور و سیاست گذاری های 
الزم در این ستاد بررسی می شود، همچنین بعد از هانگژو 
نیز، بازی های آسیایی جوانان را در چین داریم که این سه 

رویداد برای کشورمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سعیدی درباره میزبانی چینی ها در چند رویداد پیش رو 
تاکید کرد: چین به دلیل داشتن زیر ساخت های مناسب 
و رعایت پروتکل های بهداشتی توانسته است میزبانی های 

خوبی را بگیرد.
مجری  سوال  به  پاسخ  در  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
از  کرد:  اظهار  المپیک  ملی  کمیته  بودجه  درباره  برنامه 
منظر قانون ما نهادی مستقل عمومی غیردولتی هستیم، 
یعنی دستگاه مستقلی هستیم و در قانون فهرست نهادهای 

عمومی غیردولتی کشور ذکر نام شده است.
وی گفت: تصمیم جدید برای بودجه کمیته ملی المپیک 
و  نظارتی  جنبه  از  که  بود  کشور  بودجه ای  نهاد  تصمیم 
با  این است که  اما مسئله مهم  شفاف سازی بوده است، 
توجه به تمام رویدادهایی که ما پیش رو داریم اگر تأمین 
منابع مالی، ارزی و ریالی وجود نداشته باشد دچار مشکل 
قرار می گیرد،  ما  مقابل  در  ایستگاه  یعنی یک  می شویم، 
بسیار  تعامل  ما  نیست  جوانان  و  ورزش  وزارت  ما  بحث 
خوبی با هم داریم، اما بحث این است که این یک ایستگاه 
چراکه  کند  مخاطره  دچار  را  ما  است  ممکن  اضافی 
اولویت های هر دستگاه با هم فرق می کند، به هر حال هر 
دستگاهی دلسوزسازمان خودش ودر پی به انجام رساندن 

ماموریت هایش به نحو احسن است و لذا 
به  مستقیم  دسترسی  عدم  است  ممکن 
بودجه برنامه های ما وحتی بازی ها را دچار 
چالش کند تاجاییکه نتوانیم تیم ها را اعزام 

کنیم.
وی افزود: به هر حال سال آینده ما حدود 
کادر  و  مربی  ورزشکار،   ١۴۰۰ تا   ١۳۰۰
اعزام  بزرگ  رویدادهای  به  را  سرپرستی 
کنیم و بایستی منابع مستقیم و مستقل 
داشته باشیم، البته نگاه دولت مثبت است 
همین  و  است  کرده  کمک  ورزش  به  و 
 ٨۰ و  می شود  قهرمانان  از  که  تجلیلی 
میلیارد جوایز به ورزشکاران پرداخت کرده است از جمله 

آنهاست.
سعیدی اضافه کرد: چشم امید ما به مجلس است، مجلس 
کمیسیون  و  ورزش  فراکسیون  بویژه  اسالمی  شورای 
فرهنگی همیشه یار و یاور ورزش بوده است، به هر حال 
هر تصمیمی مجلس بگیرد ما تابع آن هستیم و انتظار و 
خواسته مان به همراه ادله مناسب به مجلس ارسال کردیم.

وی در خصوص سوال مجری درباره بودجه کشتی گفت: 
در مورد کشتی باید بگویم که ورزش اول ماست و همیشه 
در ادوار المپیک بهترین نتیجه را گرفته است و ما در هیئت 
اجرایی به این جمع بندی رسیدیم که باید به کشتی بیشتر 
برسیم و حمایت مالی، مدیریتی و معنوی بیشتری داشته 

باشیم که البته این مهم انجام شده است.
نظر  در  برای کشتی  بودجه ای که  امسال  افزود:  سعیدی 
گرفتیم ۴ میلیارد تومان بود، اما بیش از ٨ میلیارد تومان 
به کشتی پول دادیم چرا که نگاه ما این بود که کشتی باید 
بیشتر حمایت شود و از طرفی از سایر منابعی که دولت 
اعزام های  از  بعضی  داد،  ما  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
کشتی مثل بلیت های پروازی آنان را کمیته ملی المپیک 
تقبل کرد، یعنی در کل نزدیک به ١۷ میلیارد تومان که 
البته ٨ میلیارد تومان آن از سهمیه بوده است و در واقع دو 
برابر بودجه مصوبه آن پرداخت کردیم؛ به هرحال ظرفیت 
مالی کمیته مشخص است و من فکر می کنم به کشتی 
کمک های خوبی شده است و باز هم کمک هایی خواهیم 
کرد چراکه کشتی ورزش قهرمانی ماست و دوستان زحمت 
می کشند و امیدواریم در بازی های آسیایی هم مدال خوش 

رنگی بگیریم.
و  جودو  خصوص  در  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
واقع  در  شد:  یادآور  میراسماعیلی  آرش  صحبت های 
به ورزش  معتقدیم که  ما  و  واقع شد  ما مظلوم  جودوی 
جودوی ما ظلم شد؛ سیاست ما حمایت از جودو کشورمان 
است و سیاست قطعی ما این است و ما می خواهیم از این 
عزیزان حمایت کنیم ما سال گذشته کل بودجه جودو را 
صد درصد پرداخت کردیم، امسال هم حدود ۵۰ درصد را 

همان ابتدای سال پرداخت کردیم.
وی افزود: بر اساس گزارش خزانه دار ابهاماتی وجود داشت 

کند  را حل  ابهامات  آن  که  خواستیم  فدراسیون  از  ما  و 
که  کمکی  راستای  در  باید  حال  هر  به  دهد،  گزارش  و 
گزارش  جودو  فدراسیون  بگیریم  نیز  را  گزارش  می کنیم 
پرداخت  هم  بودجه  بقیه  انشااهلل  کند  ارسال  را  مکتوب 

خواهد شد ولی سیاست کلی ما حمایت از جودو است.
نیز گفت:  سعیدی در خصوص بودجه سایر فدراسیون ها 
١۰۰ درصد تعهد مان را انجام دادیم، در اردیبهشت ماه 
۹۰ درصد فدراسیون ها به خاطر بازی های المپیک توکیو 
دریافتی داشتند و بودجه ۴۷ فدراسیون پرداخت گردید و 
١۰ درصد را نیز ماه گذشته پرداخت کردیم یعنی ١۰۰ 
درصد بودجه ها پرداخت شده است و عالوه بر آن میانگین 

هر فدراسیون ١۲۰ درصد از ما دریافت کردند.
وی ادامه داد: بیش از تعهداتمان به فدراسیون ها پرداخت 
داشتیم و اگر منابع دیگری در اختیار ما قرار گیرد باز هم 
تا پایان سال به فدراسیون هایی که شرایط خاص داشته اند، 

کمک خواهیم کرد.
 ١۷ انتخابات  خصوص  در  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
مجمع  برگزاری  کرد:  اظهار  المپیک  ملی  کمیته  اسفند 
آن  زمان  اجرایی  هیئت  در  که  دارد  مقدماتی  انتخاباتی 
برگزاری  برای  کردیم؛ شرایط  اسفند مشخص  را هفدهم 
انتخابات فراهم است و هم اکنون ستادی با مسئولیت من 
تشکیل شده است و شرایطش را انشااهلل فراهم می کنیم که 

تکلیف انتخابات هم مشخص شود.
سعیدی درخصوص حضور کشورمان در المپیک پاریس و 
بازی های آسیایی نیز تصریح کرد: خوشبختانه هم افزایی 
خوبی در حال حاضر بین ارکان عالی ورزش کشور از جمله 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک 
و فدراسیون ها وجود دارد و هدف اصلی ما در حال حاضر 
بازی های آسیایی هانگژو است و باید بتوانیم جایگاه مان 

را ارتقا دهیم.
رشته های جدید  هانگژو  آسیایی  بازی های  در  وی گفت: 
اضافه شده است، همانند بازی های الکترونیک و شطرنج که 
ما پتانسیل خوبی در این رشته ها داریم، این موضوعات به 
صورت کالن و کلی سیاست هایش در ستاد عالی بازی ها در 
حال بررسی است و نگاهمان این است که برای بازی های 
آسیایی هانگژو یک پله ارتقا جایگاه داشته باشیم البته این 
توانمندی در ورزش قهرمانی ما وجود دارد به شرطی که 
آن زیرساخت ها و منابع مالی در اختیار ما قرار بگیرد و 

بتوانیم شرایط را مهیا کنیم.
سعیدی در خصوص تیم ملی فوتبال امید کشورمان نیز 
اظهار کرد: ما در خصوص امور فنی و تصمیمات مدیریتی 
فدراسیون ها هیچ دخالتی نداریم بلکه ما نظارت می کنیم و 
حمایت حداکثری خواهیم داشت. در بحث تیم ملی فوتبال 
و  تدارکات  بازی ها،  نحوه  سرمربی،  انتخاب  در  نیز  امید 
اردوها اختیار با فدراسیون است، اما ما کمک می کنیم تا ان 
شاء اهلل فوتبال نیز این دوره به المپیک راه پیدا کند البته 
فدراسیون فوتبال هم کارش را خوب شروع کرده است و 

امیدواریم که انشااهلل بتوانند موفق شوند.

بودجه ای بیشتر از مصوب در اختیار 
فدراسیون های ورزشی قرار دادیم

رییس فدراسیون جودو با تاکید براینکه این 
گفت:  دارد  مسووالن  حمایت  به  نیاز  رشته 
جودو  با  المپیک  ملی  کمیته  در  برخی 
این در حالی است  دارند.  خصومت شخصی 

که وظیفه آنها کمک به این رشته است.
گفت وگویی  در  میراسماعیلی«  »آرش   
رادیویی در خصوص برگزاری مسابقات جایزه 
مسائل  درگیر  هرچند  داشت:  اظهار  بزرگ، 
جودوی  کردیم  سعی  اما  هستیم  بین المللی 
ایران را با برگزاری مسابقات کشوری و اهدای 

جوایز نقدی به نوعی سر زنده کنیم. 
مسابقات  این  ارزنده  جوایز  به  اشاره  با  وی 
افزود: برای نفر اول ١۰ میلیون، نفر دوم ۵ 
تومان در  میلیون  نفر سوم هم ۲  و  میلیون 
نظر گرفتیم و حتی تا نفرات پنجم جوایزی 
را اهدا کردیم. ١۰ درصد از این جوایز را به 
مربیان شخصی ورزشکاران اختصاص دادیم.

فنی  سطح  از  را  خود  ارزیابی  میراسماعیلی 
همه  کرد:  عنوان  اینگونه  مسابقات  کیفی  و 
مسابقه  این  در  پتانسیل  همه  با  ورزشکاران 
شرکت کردند. مخصوصا در سبک وزن ها که 
مبارزات خوبی را داشتیم. با توجه به جوایز 
نقدی، مسابقات خوبی را شاهد بودیم. همه 
گذاشته  آزاد  صورت  به  را  شرکت کنندگان 
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  که  چرا  بودیم 
ما یک تعداد محدودی یعنی یک نفر از هر 
کند  می توانست شرکت  وزنی  هر  در  استان 
از هر وزن چند  این مسابقات شاید  ولی در 
به  توجه  با  کردند.  استان شرکت  هر  از  نفر 
این که مسابقات قهرمانی کشور و لیگ را در 
بهمن ماه پیش رو داریم، این دیدارها تدارک 

بسیار خوبی برای آن مسابقات شد.
وی در پاسخ به این سوال که برگزاری چنین 
خروجی  گذاری  سرمایه  این  با  مسابقاتی 
دارد،  بزرگساالن  ملی  تیم  برای  هم  خوبی 
مسابقات  بچه ها  که  این  به  توجه  با  گفت: 
اینگونه  دادند،  دست  از  هم  را  بین المللی 
آنان  برای  انگیزه ای  و  تشویق  یک  مسابقات 
“جودوی  عنوان  با  هم  را  مسابقاتی  است. 

ساحلی” و با جایزه هزار دالری برای نفر اول 
طراحی کردیم. همچنین جام خلیج فارس را 
قهرمانی  مسابقات  و  بوشهر  سواحل  در  هم 
بزرگساالن کشور هم به صورت اهدای جوایز 
نقدی روی سکو خواهیم داشت. به طور کلی 
بازیکنان  که  است  این  بر  فدراسیون  سعی 
جودو را با انگیزه تر کرده و بتواند ورزشکاران 

را به لحاظ مالی حمایت کند.
رئیس فدراسیون جودو از صدور نتایج دادگاه 
حکمیت ورزش در خصوص تعلیق این رشته 
خاطرنشان کرد: منتظر هستیم که این رای 
صادر شود. اعالم رای دو ماه تمدید شد و فکر 

تمدید  مجدد  آینده  هفته  سه  طی  می کنم 
دارد.  حمایت  به  نیاز  ایران  جودوی  شود. 
همکاری  عدم  یک  مدت  این  در  متاسفانه 
که  بودیم  شاهد  المپیک  ملی  کمیته  در  را 
این دردها، درد دل همه ما است. وقتی این 
اتفاق رخ داد و جودوی کشور به دلیل دفاع از 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی از 
مسابقات بین المللی زمین کنار گذاشته شد، 
کمیته ملی یک دشمنی شخصی راه انداخت. 
شاید صد درصد بودجه تمامی فدراسیون ها 
را پرداخت و متاسفانه ۵۰ درصد بودجه ما را 
نداده است. کمیته ملی المپیک وظیفه دارد 

که به ما کمک کند.
رهبری  معظم  مقام  داد:  ادامه  پایان  در  او 
تاکیدات فراوانی داشتند که ورزشکاران مورد 
از  را  این حمایت  اما ما  بگیرند  حمایت قرار 
می گویند  ما  به  ندیدیم.  ملی  کمیته  سوی 
 ۵۰ باید  چرا  هستید  تعلیق  شما  چون  که 
درصد بودجه را به شما بدهیم. هفته گذشته 
از رئیس کمیته ملی  هم یک مصاحبه ای را 
المپیک دیدم که جای تاسف دارد و امیدوارم 
از  باشد.  مسائل  این  پاسخگوی  کمیته  این 
ایران  جودوی  از  که  می خواهم  مسئولین 

حمایت ویژه ای کنند.

وزارت  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
ورزش و جوانان گفت: منتظر نتیجه 
ریاست  حقوقی  معاونت  از  استعالم 

جمهوری برای تکواندو هستیم.
که  مشکالتی  مورد  در  رغبتی  علی 
در انتخابات فدراسیون ها ایجاد شده 
برگزار  انتخابات  این  گفت:  است، 
نداشتیم.  خاصی  مشکل  و  می شود 
مورد  در  رای  تفسیر  مورد  فقط یک 
مسئول  نهاد  از  که  بود  تکواندو 
استعالم کردیم و منتظریم پاسخش 
احکام  فدراسیون ها هم  بقیه  و  بیاید 
بقیه  کرده اند.  دریافت  را  خود 
انتخابات هم از شنبه برگزار می شود. 
وزنه برداری هم هنوز ثبت نامی انجام 

نداده که انتخابات برگزار شود.
وزنه  مدیریت  وضعیت  مورد  در  وی 
برداری بیان کرد: در اساسنامه پیش 
بینی شده در ایام غیبت رییس، نایب 
امورات  فدراسیون  دبیر  و  رییس 
در  بگیرد.  دست  به  را  فدراسیون 
داده  استعفا  مرادی  حال حاضر علی 
زودی  به  است.  کرده  خداحافظی  و 
طبق اساسنامه تعیین تکلیف می شود 
فاز  وارد  برداری  وزنه  فدراسیون  و 

ثبت نام انتخابات می شود.
وزارت  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
اینکه  مورد  در  جوانان  و  ورزش 
مرادی درخواست تشکیل کمیسیون 
برای بررسی بازنشستگی اش را داده 
در  بازنشستگی  کرد:  تصریح  است 
اختیار وزارت ورزش نیست. کسی که 
به سن بازنشستگی می رسد حکمش 
سازمان  مربوطه  دستگاه  توسط 
اجتماعی  تامین  یا  بازنشستگی 
این  توسط  حکم  اگر  می شود.  صادر 
بازنشستگی  شود  تایید  دستگاه ها 
قطعی است و ربطی به وزارت ورزش 
نشنیدم.  کمیسیون  از  اسمی  ندارد. 
هر  است.  بوده  رسانه ها  در  احتماالً 
کارمند بین ۳۰ تا ۶۰ روز زمان الزم 
بازنشستگی  مورد  در  پاسخ  تا  دارد 
اش دریافت کند. احتماالً مرادی هم 

در این مرحله است.
رغبتی در خصوص وضعیت انتخابات 

در  کرد:  تصریح  تکواندو  فدراسیون 
نوع  چندین  شده،  ابالغ  اساسنامه 
اکثریت  دارد.  وجود  اعالم  اکثریت 
نسبی.  و  یک  عالوه  به  نصف  مطلق، 
تفسیر آن بر عهده مرجعی است که 
طبق  است.  کرده  صادر  را  اساسنامه 
عالوه  به  درصد   ۵۰ اولیه،  برداشت 
حاضر  اعضای  رای  یعنی  رای،  یک 
هادی  اساس  این  بر  که  بوده  مالک 
ساعی یک رای کم دارد. تفسیر دیگر 
ممکن است متفاوت باشد. چون این 
مسئله ابهام حقوقی داشت از معاونت 
جمهوری  ریاست  نهاد  حقوقی 
دهند  پاسخی  هر  کردیم.  استعالم 

مبنای ما خواهد بود.
می توان  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
رئیس  به  مربوط  اتفاق  این  گفت 
مجمع فدراسیون تکواندو بوده است؟ 
می تواند  حال  هر  در  کرد:  اظهار 
نمی کنم.  کتمان  و  باشد  اشتباهی 
در  بودم .  مجمع  در  هم  خودم  من 
اکثریت  سه  دو،  اساسنامه   ١۵ ماده 
تعریف شده است. آرا باید از اعضای 
آن  معنای  که  شود  شمرده  حاضر 
بدهند  رای  اعضا  چه  که  است  این 
و  ندهند، چون حاضر هستند  و چه 
پس  می کنند  دریافت  را  رای  رسید 
پاسخ  منتظر  ما  می شوند.  حساب 
استعالم هستیم و نخواستیم خودمان 
خودمان  برداشت  یا  کنیم  قضاوت 
اینکه  اجرا کنیم . رغبتی در مورد  را 
نقشی  نمی تواند  ورزش  وزارت  عماًل 
باشد،  داشته  انتخابات ها  ابطال  در 
گفت: ابطال انتخابات قباًل هم دست 
وزارت نبود. هر مجمع اگر شرایط آن 
این  و  می کند  پیدا  رسمیت  باشد، 
رسمیت منجر به تصمیمات می شود 
ممکن است در مجمعی موارد به هر 
دلیل رعایت نشود و از اعتبار ساقط 
شود و ربطی به وزارت ورزش و … 
ندارد. در سال ۹٨ در دومیدانی هم 
بود.  ساقط  مجمع  و  افتاد  اتفاق  این 
و  بدهیم  طول  را  موضوع  این  اینکه 
سال ها خود را درگیر مراجع دادگاهی 
و قضایی کنیم در حالی که می دانیم 

از اول اشتباه است، درست نیست. در 
مورد وزنه برداری هم یک پرونده باز 
در مورد آرای علی مرادی وجود دارد.

وزارت  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
آیا  اینکه  مورد  در  جوانان  و  ورزش 
موارد  سایر  به  مربوط  استعالم  این 
تاکید  بود؟  خواهد  فدراسیون ها  و 
کرد: در مورد تفسیر حقوقی استعالم 
گرفتیم نه اشخاص. در مورد کلماتی 
مرجع  چون  آمده  اساسنامه  در  که 
تفسیر  فقط  ما  بوده  وزیران  هیات 
هر چه  پاسخ  این  و  گرفتیم  حقوقی 
صادق  موارد  سایر  مورد  در  باشد 

است.
انتخابات  وضعیت  خصوص  در  وی 
ژیمناستیک  فدراسیون  ریاست 
استعفا  اینچه درگاهی  خانم  گفت: 
داده و نایب رییس عهده دار وظایف 
باید  ماه   ۶ ظرف  و  است  رییس 
در  کند.  فراهم  را  انتخابات  شرایط 
اساسنامه  مسئله  فدراسیون  این 
اعالم  اینچه درگاهی  و  دارد  وجود 
کرده بحث فدراسیون جهانی مطرح 
که  شود  حل  این  باید  ابتدا  است. 
هر  ببرد.  زیادی  زمان  نمی کنم  فکر 
اساسنامه عالوه بر اینکه باید الزامات 
با  باید  کند  رعایت  را  المللی  بین 
اساسنامه ای که  باشد؛  داخل سازگار 
شورای  و  دولت  مصوبه  و  داریم  ما 
می کنیم  پیش بینی  دارد.  را  نگهبان 
همین دوره ۶ ماهه که در اساسنامه 
در  موجود  موارد  حل  برای  آمده 
انتخابات  برگزاری  و  ژیمناستیک 

کفایت می کند.
وزارت  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
اینکه  مورد  جواناندر  و  ورزش 
ژیمناستیک  فدراسیون  سرپرست 
حال  در  قبلی  رییس  هماهنگی  با 
مخالف  هیات های  روسای  برکناری 
است، تصریح کرد: چنین برداشت و 
تفسیری نداریم. دوره اینچه درگاهی 
١۹ تیر تمام شده است. احمدی نایب 
برنامه های  می تواند  و  بوده  رییس 
آیین  ولی  کند  دنبال  را  فدراسیون 
نمی دهد  اجازه  سرپرست ها  به  نامه 
خارج از اختیارات عمل کنند. همان 
انتظار  فدراسیون  رییس  که  طور 
وی  فدراسیون  از  خارج  فردی  ندارد 
در  فدراسیون  کند،  نصب  و  عزل  را 
باید این نگرش را  مورد هیات ها هم 
داشته باشد. بعالوه رئیس فدراسیون 
روسای  رفتن  کنار  برای  اختیاراتی 

هیات ها ندارد.
رغبتی در خصوص وضعیت خصوصی 
و  پرسپولیس  و  استقالل  سازی 
استقالل  برای  وزارتخانه  دو  مالکیت 
حال  در  کرد:  عنوان  پرسپولیس،  و 
حاضر هر دو باشگاه در مالکیت دولت 
هستند و طبق برنامه خصوصی سازی 
فرایند  وارد  بهمن  ماه  از  است  قرار 
آنها  مالکانه  حقوق  شود.  فرابورس 
وزارتخانه هاست  از  برخی  اختیار  در 
است  قرار  دولت  از  نمایندگی  به  که 
اینکه  دهند،  انجام  را  آنها  کارهای 
دقیق  را  هستند  وزارتخانه  کدام 

اطالعی ندارم.

علی رغبتی: منتظر پاسخ معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری برای انتخابات تکواندو هستیم
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هنری
گزارش

جبلی: صاحبان اصلی رسانه، مادران 
و همسران شهدا هستند

و همسران  مادران  از  تجلیل  آیین  در  سازمان صداوسیما  رئیس   
مکرمه شهدا گفت: شما صاحب رسانه هستید و ما در رسانه ملی 

امانت دار شما هستیم.
پیمان جبلی در همایش تجلیل از خانواده معظم شهدا با تأکید بر 
اینکه خانواده شهدا امانت بزرگی را بر دوش ما نهاده اند، گفت: نگاه 
معصومانه و مظلومانه شهدای شما به ما خیره شده است و این نگاه 

برای ما عبرت آموز است.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در دوره ریاست جدید صداوسیما 
قاب تصویر رسانه  این است که  ما  افتخار  این دوره تحولی،  و در 
ملی دائم مزین به این ستاره ها باشد گفت: ما می دانیم از شما چه 
تحویل گرفته ایم، صاحب رسانه شما هستید و ما امانتدار شماییم.

جبلی با بیان اینکه خانواده شهدا از همه چیزشان، پاره تنشان و 
عزیزترین داشته شان گذشته و آن را فدا کرده اند، گفت: شهدا ناظر 
بر رفتار ما هستند همانطور که شما رفتار ما را در معرض قضاوت 

قرار می دهید.
ادامه  آیا  که  می کند  بشارت  طلب  خداوند  از  شهید  افزود:  وی 
دهندگان راه من به مقصد رسیده اند؟ شهید نگران است و ناظر 
نه،  یا  دنبال می کند  مرا  راه  نمی پرسد کسی  او  ما است؛  رفتار  بر 
می پرسد ادامه دهندگان راه من به کجا رسیده اند. رئیس سازمان 
صداوسیما با تأکید بر اینکه شهدا با چشم نگران و دل نگران ناظر 
بر ما هستند که به کجا رسیده ایم، گفت: اگر این صحنه را در قاب 
تصویر ذهنمان رسم کنیم، درمی یابیم که بار مسئولیت بسیار بزرگ 

تر از چیزی است که می اندیشیم.
و  ما حق شهید  گفت:  و همسران شهدا  مادران  به  جبلی خطاب 
دامن های بزرگواری که شهدا را پرورش داده اند و با او همزیست 
بوده اند را آنطور که باید نمی توانیم ادا کنیم. بر ما فرض است که 
هر چند وقت یک بار این شاخص ها را مقابلمان بگذاریم تا فراموش 
باید  شما  عکس شهدای  ایم؛  گرفته  قرار  جایگاهی  چه  در  نکنیم 
همواره مقابل دیدگان ما باشد تا سنگینی بار امانت را همواره روی 

دوشمان حس کنیم.
در پایان این مراسم از کتاب دختر قالی باف نوشته داوود حسین 
زاده رونمایی و سپس از تعدادی از مادران و همسران شهدا تجلیل 

شدند.
کچومثقالی،  پورصالح  ربابه  قنبری،  زهرا  پاکاری،  جانی  شاه صنم 
قربانی،  هما  انصاری،  صغری  نقوی،  کبری  خندابی،  قلعه  کبری 
عشرت پشتوان، نیلوفر اوالد رستم، طیبه صادقیان محمدی، قزقیت 
محدث،  خلخالی  اعظم  خواستی،  ورنام  قاسمی  سکینه  مقدسی، 
فاطمه  فرد،  مشتاق  اعظم  پوربزاز،  انصاری  فریبا  خادمی،  زبیده 
رشیدی نیا، منیژه حیدری و سکینه دلسوزی از جمله افرادی بودند 

که در این مراسم از آن ها تجلیل شد.
احمد بابایی نیز در این آیین تعدادی از سروده های خود را قرائت 

کرد.
با عنوان هم پای مالئک  از مادران و همسران شهدا  آیین تجلیل 
قاضی زاده  هاشمی معاون رئیس جمهور  امیرحسین  با حضور سید 
امور  معاون  انسیه خزعلی  ایثارگران،  امور  و  بنیاد شهید  رئیس  و 
زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمعی از خانواده معظم شهدا و 
خانواده ایثارگران رسانه ملی در سالن موالنای مرکز همایش های 

صدا و سیما برگزار شد.
ده  مسعود  چون  شعرایی  و  نویسندگان  فیلمسازان،  هنرمندان، 
نمکی، محمد حسین لطیفی، یداهلل گودرزی، محمود اکرامی، رحیم 
مخدومی محمد علی گودینی و داوود حسین زاده نیز در این آیین 

حضور داشتند.

کرد  عنوان  سینمایی  سازمان  رئیس 
مصوب شد با توجه به واگذاری مسئولیت 
فارابی  سینمایی  بنیاد  به  اول  فیلم های 
و  تدوین شود  زمینه  این  در  آیین نامه ای 

شرایط و مقررات در آن مشخص شود.
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان 
سینمایی، ششمین جلسه شورای معاونان 
سه  روز  سینمایی  سازمان  مدیران  و 
رمضانعلی  حضور  با  ماه  دی   ۲۸ شنبه 
حیدری خلیلی، حبیب ایل بیگی، محمد 
رحمتی، یزدان عشیری، یاسر شاه پیری، 
کامران ملکی، سیدمهدی جوادی، محمد 
مهران  میرزاخانی،  هاشم  مقدم،  حمیدی 
عباسی انارکی، سیدصادق موسوی، الدن 

طاهری، غالمرضا نجاتی برگزار شد.
در این جلسه درباره ماموریت های جدید 
ابعاد  توسعه  سازمان،  موسسات  از  برخی 
مناطق  و  شهرها  در  جشنواره  برگزاری 
تاسیس  پویانمایی،  حوزه  آینده  محروم، 
خانه جشنواره های سینمایی و.... بحث و 

بررسی صورت گرفت.
مرکز  احداث  مقدمات  شدن  فراهم 

همایش ها و جشنواره های سینمایی
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در 
این جلسه با تاکید بر نیاز حوزه فرهنگ 
عنوان  تحت  مرکزی  به  سینما  و  هنر 
سینمایی  جشنواره های  و  هایش ها  مرکز 
گفت:  موردنیاز  زیرساخت  بینی  پیش  و 
به موسسه سینما شهر ماموریت داده شد 
و  کارشناسی  مطالعات  زمینه  این  در  که 
بررسی های مقدماتی الزم را برای احداث 
وزارت  آورند.  فراهم  مرکزی  چنین 
مجتمع های  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگی و سینمایی بسیاری در شهرهای 
عالوه  تهران  در  و  کرده  احداث  مختلف 
بزرگ  مجتمع  یک  به  موجود  مراکز  بر 
جشنواره های  و  همایش ها  میزبانی  برای 
امیدواریم  داریم.  نیاز  سینمایی  متعدد 
»مرکز  عنوان  تحت  آینده  در  مرکز  این 
سینمایی«  جشنواره های  و  همایش ها 
سینمایی  سازمان  فعالیت های  چرخه  به 

اضافه خواهد شد.
سینمای  گسترش  مرکز  عنوان  تغییر 

مستند، تجربی
اهتمام  و  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ضرورت  و  کشور  در  پویانمایی  حوزه  به 
این  از  یافته  سازمان  و  هدفمند  حمایت 
باالی  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  صنعت 
پویانمایی در کشور و استعدادها و ضرورت 
توجه به اقتصاد انیمیشن قرار بود موسسه 
ولی  شود  ایجاد  عرصه  این  در  مستقلی 
منابع  فقدان  دلیل  به  حاضر  حال  در 
انسجام  ایجاد  همینطور،  و  زیرساختی 
تشکیالتی این ماموریت به مرکز گسترش 

محول شد.
از  کرد:  تصریح  سینمایی  سازمان  رئیس 
مدیر مرکز گسترش انتظار دارم ۵۰ درصد 
ظرفیت این مرکز را از سال آینده به حوزه 
انیمیشن اختصاص دهند. همچنین، این 
طی  آینده،  سال  از  است  موظف  مرکز 
را  برنامه ها  و  سیاست ها  نامه ای  آیین 
پویانمایی؛  حوزه  فعالیت  خصوص  در 
حمایت  و  ریزی  برنامه  سیاست گذاری، 
از این حوزه، تدوین و مشخص کند. این 
آیین نامه باید با رویکرد عدالت فرهنگی 
و در جهت حمایت از ظرفیت های استانی 
مناطق  نوظهور  و  جوان  استعدادهای  و 

محروم برنامه ریزی شود.
بررسی تغییر آئین نامه سینماهای قدیمی 

غیرفعال
مکرر  درخواست  موضوع  به  اشاره  با  وی 
برخی مالکین سینماهای قدیمی، فرسوده 
کرد:  عنوان  در سراسر کشور  غیرفعال  و 
شده  موظف  نظارت  و  ارزشیابی  معاونت 
تغییر  نامه  آئین  جدی  ارزیابی  با  است 
وضعیت و شرایط این دسته از سینماهای 
قدیمی و غیرفعال مورد توجه و بازنگری 
قرار دهد تا تکلیف این سینماهای قدیمی 
که خارج از ناوگان کاربری اکران هستند 
به  را  شهر  و چهره  نما  آن ها  از  برخی  و 
هم می زنند روشن شود. قرار است آیین 
نامه ای در این زمینه تدوین شود و با ارائه 
سازمان  مدیران  شورای  جلسه  به صحن 
سینمایی مصوب و شاخص ها و پارامترها 

به صورت شفاف اعالم شود.
فرسوده  سینماهای  کرد:  اضافه  خزاعی 
که  شده اند  رها  کشور  سطح  در  زیادی 
از  جدای  هستند.  بالتکلیف  سال هاست 
طور  به  باید  است  مطرح  که  حق الناسی 
جدی و مدون با راهبرد اجرایی مشخص 
در این خصوص اقدام کنیم.به گفته وی، 

در  سال   ۴۰ از  بیش  سینمایی  وقتی 
به صورت  و  نیست  اکران  ناوگان  خدمت 
درآمده  ضدفرهنگی  چهره  و  مخروبه 
و  باید وضعیتش روشن شود  است حتماً 
این مستلزم کار کارشناسی موثر و جدی 

است.
نگاه  و  بازنگری  لزوم  بر  اشاره  با  خزاعی 
کاربردی در این حوزه به همکاری با سایر 

حوزه ها از جمله شهرداری تاکید کرد.
عرصه  در  فعال  موسسات  از  حمایت 

بین الملل
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به تقویت 
فعالیت های در حوزه بین الملل و سازمان 
موسسات  افزود:  آنها  هدفمندتر  دهی 
پخش  حوزه  در  حاضر  حال  در  زیادی 
دارند  فعالیت  ایران  سینمای  بین المللی 
آنها  فعالیت های  چارچوب  است  الزم  که 

ذیل آئین نامه ای قرار گیرد.
و  جشنواره ها  امور  دفتر  داد:  ادامه  وی 
با  است  موظف  بین الملل  همکاری های 
معاونت های  و  موسسات  سایر  همکاری 
سازمان جلساتی را برای توسعه و حمایت 
تشکیل  موسسات  این  فعالیت های  از 
اهداف  اساس  بر  زمینه،  این  در  تا  دهد 
به  اقدام  نیازسنجی،  و  سازمان  کالن 
این گونه  برای  تدوین نظام نامه ای شفاف 

فعالیت ها کند.
حمایت از آرای شورای داوری خانه سینما

خزاعی با بیان اینکه باید کمک کنیم هیچ 
پرونده ای به مراجع قضایی کشیده نشود 
عنوان کرد: نیاز است تدابیری پیش بینی 
شود تا سازمان سینمایی از آرایی که در 
شورای داوری خانه سینما صادر می شود، 
حمایت کند چراکه این امر باعث صیانت 
از منزلت و حقوق سینماگران می شود و 
خم های  و  پیچ  وارد  آنها  می کند  کمک 

قضایی پرزحمت نشوند.

خانه  داوری  نهاد  آرای  داد:  ادامه  وی 
سینما از نظر ما حائز اهمیت بوده و مورد 

حمایت سازمان سینمایی قرار می گیرد.
حمایت از فیلمسازان اول مستعد و فاقد 

امکانات در شهرستان ها
عنوان  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
کرد: مصوب شد که با توجه به واگذاری 
مسئولیت فیلم های اول به بنیاد سینمایی 
فارابی آیین نامه ای در این زمینه تدوین 
شود و شرایط و مقررات در آن مشخص 

شود.
رویکرد  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
باید  اول  فیلم های  ساخت  از  حمایت 
تصریح  باشد  استعدادها  کشف  براساس 
اساس  بر  بیشتر  سال ها  این  در  کرد: 
است.  شده  توجه  سرمایه  جذب  میزان 
نگاهی که باعث حذف طیف مستضعف و 
فقیر از جریان فیلمسازی در سینما شد. 
چرخه  وارد  هم  جوانی  سینماگران  البته 
در  اگر  درخشیده اند.  خوش  که  شده اند 
تهران جوانان  در  یا حتی  و  شهرستان ها 
نداشته  سرمایه  جذب  قدرت  مستعدی 
باشند چه کسی باید به آنها کمک کند؟ 
تا  شود  فراهم  سازوکاری  باید  رو  این  از 
صدور مجوز برای فیلمسازان اول براساس 
گفته  باشد.به  شایستگی ها  و  استعدادها 
داری  سرمایه  جریان  نگاه  مبنای  وی، 
معتقدم  ولی  است  پول  و  اقتصاد  محور 
باید در این حوزه رویکردهای فرهنگی و 
قرار گیرد.  استعدادها مالک  و  توانمندی 
نگاه  و  رویکرد  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
باید مبتنی بر اصل حمایت از استعدادها و 
ظرفیت های فرهنگی و سپس مشارکت ها 
و سرمایه آوری باشد. باید به فیلمسازان 
در  مستضعف  و  امکانات  فاقد  جوان 
توجه  محروم  مناطق  و  شهرستان ها 

ویژه ای صورت گیرد.

رییس سازمان سینمایی مطرح کرد؛
از آرای داوری خانه سینما صیانت می کنیم

گزارش

ممیزی جدا از وزارت فرهنگ در 
اکران فیلم ها نداریم

از  برخی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  رییس 
در  فیلم ها  برخی  اکران  درباره  هنری  حوزه  عملکرد  خصوص  در  انتقادها 
از تغییرات مورد نظر وزارت فرهنگ و  سینماهای حوزه گفت: ممیزی بیش 

ارشاد اسالمی در اکران فیلم ها نداریم.
حمیدرضا جعفریان، روز سه شنبه در نشستی با محوریت مرور فعالیت ها و 
تولیدات جدید سینمای حوزه هنری در چهلمین جشنواره فیلم فجر با اشاره 
به اتفاقات درباره فیلم ها برای پخش در سینماهای حوزه هنری گفت: برخی 
از فیلم ها به دلیل شرایط کرونایی در صف پخش قرار دارند و بحث عدالت را 

در پخش فیلم ها رعایت می کنیم.
وی در خصوص موضوعات مطرح درباره فیلم بی همه چیز گفت: برخی صحبت 
ها که از سوی تهیه کننده این فیلم مطرح شد نادرست است و فرصت برابر 
آنچه مد  به جز  ای  ما نسخه  قرار می دهیم.  تهیه کنندگان  اختیار همه  در 
نظر وزارت ارشاد بود در این خصوص نداشتیم. نباید تنها به یک فیلم اشاره 
کرد اکران فیلم اتابای، صحنه زنی و پوست را ببینید که در سینماهای حوزه 

اکران شد. 
است گفت:  این که ظرفیت سینمایی حوزه هنری محدود  بیان  با  جعفریان 
برنامه های توسعه ای در این خصوص داریم. یک سوم سینماهای کشور در 
اختیار حوزه هنری است. با توجه به جریانی که در دو سال اخیر برای توسعه 
سالن های سینما داشتیم، حدود ۱۴۸ سالن در ۲۱ استان به صورت فعال داریم 
و تالش می کنیم تا سال ۱۴۰۲ این آمار را به ۴۰۰ سالن سینمایی برسانیم. 

تا آن موقع به نیمی از ظرفیت اکران می رسیم.
رییس سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی درباره توسعه سالن های 
سینماها  شد،  تالش  سینماسازی  حوزه  در  گفت:  هنری  حوزه  سینمایی 
روز  به  داریم  را   ۸۰ دهه  سینماهای  حتی  بدهیم.  ارتقا  و  کرده  بازسازی  را 
می کنیم، اما برای توسعه یکی از سیاست های ما این است که عدالت دسترسی 
سینما  استان   ۹ یا   ۸ در  حاضر  حال  در  باشد.  داشته  وجود  مخاطبان  برای 
نداریم، در چنین مکان هایی چند راهبرد داریم. یکی اینکه سالن های موجود 
برخی  یا  بخش خصوصی  سالن های  برخی  با  اینکه  کنیم، ضمن  بازسازی  را 
دستگاه ها که برایشان سودآور نیست، قرارداد بسته ایم که از ظرفیت های آنها 

هم بهره ببریم.
جعفریان درباره مالک این سازمان برای اکران فیلم های سینمایی تأکید کرد: 
ما قائل به یک استاندارد هستیم که استاندارد شورای پروانه نمایش است. حتماً 
حضور آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و دیگران در آن شورا مغتنم 
است، اما مستقل از عضویت هر کسی در آن شورا، خود همان شورا وجاهت 
پروانه  فیلم  به یک  آقای قمی  بود که می گفتند  این  مغالطه ها  از  یکی  دارد. 
نمایش نداده در حالی که این فیلم در دولت قبل پروانه گرفته بود، درباره نحوه 
سانس دهی و اختصاص پردیس ها قوانین شورا مشخص می کند که چه کنیم.

وین درباره فیلم های حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر گفت: در دوره جدید 
محتوا،  تولید  جریان  در  کنیم؛  تقویت  و  احیا  را  حوزه  میراث  کردیم  تالش 
خلق روایت و قصه گویی )جریان اقتباس( در جریان سرمایه انسانی حمایت 
از هنرمندان و حمایت از مشارکت با سرمایه گذار از جمله پیشران ها حوزه 
دستاورد  چند  سال  یک  این  در  اهداف  این  با  است.  جدید  دوره  در  هنری 

داشتیم.
جعفریان درباره حضور فیلم حوزه هنری در این دوره از جشنواره گفت: در این 
دوره حوزه هنری در ژانرهای دفاع مقدس، درام سیاسی و اجتماعی و بیوگرافی 
فیلمسازان  روی  سرمایه گذاری  اینکه  ضمن  دارد،  حضور  جشنواره  در  فیلم 
حرفه ای و جوان داشتیم که هر ۴ فیلم ما برای جشنواره فجر امسال حاصل کار 
کارگردانان فیلم دومی است. این آثار هم تمرکز بر خانواده و هم امیدبخشی و 
حال خوب برای مخاطبان دارند.ضمن رشد کمی تالش کردیم به بحث کیفی 

هم توجه داشته باشیم و کارهای خوب تولید کنیم. 
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در تشریح موضوع فیلم های حوزه هنری 
در جشنواره فیلم فجر گفت: ما چهار فیلم سینمایی در جشنواره امسال داریم 
به دبیرخانه  و در موعد مقرر  فرایند آن ها طی شده  اخیر  که طی یک سال 
به  ضد  سیاسی  و  درام  فیلم  درباره  وی  است.  شده  داده  تحویل  جشنواره 
عاشقانه  روایت  یک  بستر  در  فیلم  این  گفت:  ربیعی،  امیرحسین  کارگردانی 
به شخصیت شهید بهشتی می پردازد و ماجرای آن از ۱۴ اسفند ۵۹ تا ۷ تیر 
روایت می شود. امسال که چهلمین سالگرد شهید بهشتی است انگیزه ما این 
بود که به این موضوع بپردازیم و التهابات دهه ۶۰ را نشان بدهیم. همچنین 
فیلم هناس به کارگردانی حسین دارابی هم در ژانر بیوگرافی یک روایت زنانه 

است و به وقایع ملتهب ابتدای دهه ۹۰ می پردازد.
بخش  و  فارابی  مشارکت  با  که  هنری  حوزه  دیگر  آثار  به  اشاره  با  جعفریان 
مشارکت  فارابی  بنیاد  با  توانستیم  تنها  امسال  گفت:  خصوصی ساخته شده، 
بزرگ دفاع  پروژه  فیلم دسته دختران ساخته منیر قیدی یک  باشیم  داشته 
است.  کرده  کارگردانی  را  آن  زن جشنواره  کارگردان  تنها  که  است  مقدسی 
ادبیات  کتاب  چند  و  وقایع  از  اقتباس  که  است  این  فیلم  این  اصلی  ویژگی 

پایداری است و از این جهت برای ما اثر ارزشمندی است.
وی درباره فیلم شادروان گفت: این فیلم به کارگردانی حسین نمازی هم درامی 
اجتماعی است که ویژگی ممتاز آنکه باعث شد از این فیلم حمایت کنیم، این 

است که یک فیلم خانوادگی شیرین، دغدغه مند و سالم است. 
جعفریان گفت: درباره آثار همچون دیدن این فیلم جرم است و مصلحت تأکید 
می کنیم.  اثر  خلق  خودمان  ماموریت  به  توجه  با  و  قانون  چارچوب  در  کرد: 
دیدن این فیلم جرم است هم سرانجام اکران شد. به دالیل مختلف دولت قبل 
تصمیم گرفت نمایش فیلم را به تعویق بیندازد. به این معنا فیلم توقیف نشد، 

اما اشکاالتی از نهادهای نظارتی وجود داشت.
وی درباره دیگر فیلم مصلحت گفت: اسنادپروانه نمایش آن وجود دارد و برای 
اکران عمومی هم در مسیر گفت و گو است. ضمن اینکه زمان اکرانش تولید 
امسال نبود، سال آینده ۶ فیلم برای اکران داریم. یکی از دالیل اکران نشدن 
این فیلم ها فضای کرونا و فضای مصیبت زده گیشه سینما بود. از سوی دیگر 

صف اکران شلوغ بود.
و  سامانه  این  به  نگاه  گفت:  هفت  گیشه  بلیت فروشی  سامانه  درباره  وی 
نیست  این طور  بلیت فروشی  نیست. سامانه  اقتصادی  نگاه  زیرساخت های آن، 
که سودآور باشد، نگاه ما بیشتر جلب مخاطب است، اینکه مشتری را به طور 
ثابت برای خودت نگهداریم و به زنجیره سینمای تو متصل شود. با سینما شهر 

ارشاد مذاکره می کنیم تا به نتیجه برسیم.
جعفریان درباره تاثیرات حوزه هنری در تولید آثارش گفت: نمی توان مانند 
یک بانک و قلک عمل کرد و یک فیلمسازی فیلمی بسازد و به او کار نداشته 
باشیم؛ به عنوان مدیر فرهنگی و حاکمیتی اصلی ترین کار ما انتخاب هنرمند 
است. بقیه کارها مربوط به درونیات و زیست هنرمند است، هنرمند خوب کم 
نداریم، حتماً توجه به آنهایی که کم کار شده اند هم مد نظر ما قرار می گیرد. 
البته ممکن است هنرمندی یک کار خوب داشته باشد اما ده میلیارد تومان 
هزینه آن شود، ما ترجیح می دهیم به سراغ پنج کار دیگر با هزینه کمتر برویم. 
محتوا  حتماً  گفت:  فیلم  ساخت  برای  هنری  حوزه  اولویت های  درباره  وی 
هم  هنری  حوزه  کالن  سیاست  و  مضمونی  هویت  دارد،  موضوعیت  ما  برای 
مشخص است. خیلی الزم نیست آن را بیانیه کنیم. حتماً پرداختن به مفاخر، 
کودکان، خانواده، حال خوب مخاطب، حس امید برای ما مهم است، در فضای 
همکاری با فیلمسازان و مولفان هم تالش می کنیم تنوعی داشته باشیم، هم با 
هنرمندان حرفه ای و هم با جوانان، کار می کنیم؛ امسال خیلی دوست داشتیم 
یک کار اولی داشته باشیم اما مقدورات اجازه نداد، تالش می کنیم هر سال 
یک کار اولی یا کارهایی برای تثبیت فیلمسازان و تنوع در عوامل داشته باشیم.
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ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
ظرفیت   به کارگیری  بر  تاکید  با  اسالمی 
شهرهای خالق و زمینه سازی همکاری و 
تعامل در حوزه فرهنگی بین الملل، گفت: 
توسعه گردشگری یکی از حوزه های مهم 

اقتصاد فرهنگ کشور است.
به  نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، نشست هم اندیشی با 
با حضور حجت االسالم  جهانی  شهرهای 
والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور رئیس 
اسالمی،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو، شهرداران شهرهای خالق ایران 
معاونان  فرهنگی کشور،  ارشد  مدیران  و 
و مدیران وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در حسینیه الزهرا)س( 

این سازمان، برگزار شد.
با  ایمانی پور  والمسلمین  حجت االسالم 
اشاره به فلسفه تشکیل سازمان فرهنگ 
سازمان  گفت:  اسالمی  ارتباطات  و 
عنوان  به  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
جمهوری  عمومی  دیپلماسی  مرکز 
برای   ۱۳۷۴ سال  در  ایران  اسالمی 
و  فرهنگی  فعالیت های  یکپارچه سازی 
بین المللی  فرهنگی  فعالیت های  انسجام 
تا  شد  تأسیس  کشور  از  خارج  در  ایران 
تصویری روشن از فرهنگ و تمدن ایرانی 

ـ اسالمی را به جهانیان عرضه کند.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
آغاز  از  سازمان  این  افزود:  اسالمی 
داشته  فرودهایی  و  فراز  تاکنون  حیاتش 

را  این سال ها  زحمات  تمام  ما  که  است 
ارج می نهیم و باید برای تحقق دیپلماسی 
فرهنگی از ظرفیت های بالقوه، استفاده و 

رو به جلو قدم برداریم.
وی به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات 
فرهنگی  دیپلماسی  عرصه  در  اسالمی 
معظم  مقام  فرمایشات  و  تأکید  و 
جمهور  رئیس  العالی(،  رهبری)مدظله 
خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  و 
بازسازی انقالبی در ساختارهای فرهنگی 
و ایجاد تحول در عرصه امور بین المللی و 

فرهنگی اشاره کرد.
در  اساس  براین  کرد:  اظهار  ایمانی پور 
فرهنگی  روابط  در  را  تحولی  داریم  نظر 
کنیم  ایجاد  ایران  اسالمی  جمهوری 
سازمان  از  را  تحول  این  ابتدا،  در  که 
کرد  خواهیم  شروع  ارتباطات  و  فرهنگ 
از  بین المللی  امور فرهنگی ـ  تا مدیریت 
قرارگاهی  مدیریت  به  سازمانی  مدیریت 

تبدیل شود.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
به  سازمانی  سطح  در  گفت:  اسالمی 
فرهنگ  سازمان  تا  هستیم  این  دنبال 
قرارگاه  عنوان  به  اسالمی  ارتباطات  و 
مشترک فعالیت های فرهنگی بین المللی 
ملی،  سطح  در  و  کنیم  معرفی  کشور 
ظرفیت های موجود در استان ها و شهرها 
خصوصا جهان شهرها را برای پشتیبانی 
فرهنگی  روابط  و  فرهنگی  دیپلماسی 

ایران بسیج خواهیم کرد.
سازمان  فعالیت های  تشریح  ضمن  وی 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در دفاتر شهر 

مقدس مشهد و قم مطرح کرد: با هدف 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
پشتیبانی  و  تقویت  در  شهرها  دیگر 
آن  درصدد  منطقه،  فرهنگی  رایزنی های 
از شهرها که دارای  تا در برخی  هستیم 
ظرفیت باالیی در زمینه های ظرفیت های 
تاریخی، فرهنگی و علمی هستند، دفاتر 

نمایندگی ایجاد کنیم.
ایمانی پور تأکید کرد: این سازمان عالوه 
در  موجود  توانمندی های  از  استفاده  بر 
سایر  پتانسیل های  و  ظرفیت  به  مرکز، 
جدی  توجه  کشور  استان های  و  شهرها 
و  حضور  از  بهره گیری  به  مایل  و  دارد 
خالق  شهرهای  نمایندگان  مشارکت 

است.
خواهرخواندگی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ارتقاء  پایدار شهرها و  باعث رشد توسعه 
می شود،  بین المللی  و  فرهنگی  تعامالت 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  گفت: 
اسالمی می تواند بستر و زمینه های الزم 

ارتباطات شهری و خواهرخواندگی  برای 
مستقیم  گفت وگوی  خود،  همتایان  با 
اجرای  خود،  همتایان  با  شهرداران 
برگزاری  علمی،  و  پژوهشی  فعالیت های 
همایش های  و  مشترک  نشست های 
دیگر  و  ایران  شهرهای  بین  بین المللی 

کشورها را ایجاد کند.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
اسالمی ، گردشگری را یکی از حوزه های 
مهم اقتصاد فرهنگ دانست و بر ضرورت 
بکارگیری ظرفیت های استان  و شهرها و 
حوزه  در  تعامل  و  همکاری  زمینه سازی 

فرهنگی  بین المللی تأکید کرد.
یونسکو-ایران  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
ظرفیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز 
و  شهرداران  گفت:  ایرانی  جهانشهرهای 
اعضای شورای شهر جهانشهرهای ایرانی 
می توانند پیام ملت ایران را از طریق نام 
و عنوان جهانشهرهای ایرانی و یونسکو به 

گوش جهانیان برسانند.

توسعه گردشگری یکی از حوزه های مهم اقتصاد فرهنگ کشور است

 امیر مهریزدان مدیر
 مرکز مستند سوره شد

از مرکز  فریادرس  یاسر  تودیع  با تکریم و  در مراسمی در حوزه هنری 
مستند سوره حوزه هنری، امیر مهریزدان جانشین وی شد.

 به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری،  طی مراسمی 
در سالن استاد صفارزاده حوزه هنری، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان 
تلویزیونی  و  مستند  مرکز  سابق  مدیر  فریادرس  یاسر  سوره،  سینمایی 
سوره را تودیع و امیر مهریزدان را به عنوان مدیر جدید مرکز مستند و 

تلویزیونی سوره معارفه کرد.
عرصه  فعاالن  و  مدیران  مستندسازان،  حضور  با  که  مراسم  این  در 
سوره  مستند  مرکز  کرد:  بیان  جعفریان  حمیدرضا  شد،  برگزار  هنر 
ایران  مستند  عرصه سینمای  در  توجهی  قابل  اخیر سهم  در سال های 
است.  بوده  فریادرس  و  یزدی  آقایان  زحمات  ثمره  اتفاق  این  و  داشت 
میزبانی از مستندسازان مستعد و کارگردانان توانمند و افتخار همکاری 
را خانه  این سال ها حوزه هنری  فیلمسازان که در  از  تعداد بسیاری  با 
خود دانستند دستاورد بزرگی است و امید داریم این مسیر ادامه یابد و 

همراه با پرورش نسل تازه ای از مستندسازان باشد.
همچنین محسن یزدی مدیر شبکه مستند سیما از دیگر حاضران مراسم 
در سخنانی اظهار کرد: مهمتر از تولید اثر، پرورش نیروی انسانی توانمند 
حوزه  دانم.  می  هنری  حوزه  از  را  خود  من  است.  مهم  هنر  عرصه  در 
هنری ذاتاً مستعد پرورش نیروهای متخصص است. مجموعه ای که ریشه 
و خواستگاه فرهنگی دارد و زمینش مستعد پرورش نیرو است. ما این 
اتفاق را در مجموعه مرکز مستند سوره نیز شاهد بودیم و خداراشکر این 

مسیر تا امروز ادامه دار بوده است.
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جلسه  در  کریم  رباط  فرمانداری  سرپرست 
همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و 
برگزار شد  آنالین  بصورت  که  پرورش کشور 
شرکت ودر ادامه در جمع مدیران آموزش و 
روش   : گفت  کریم  رباط  شهرستان  پرورش 
و  است  کرده  تغییر  کشور  در  آموزشی  های 
استفاده  آموزش  بحث  در  ها  فرصت  از  باید 

کرد
دکتر امید احمدی در جمع رئیس وشوراهای 
با  کریم  رباط  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
مختلف  مقاطع  در  آموزی  مهارت  بر  تاکید 
کشور  در  آموزشی  های  روش  اظهارداشت: 
تغییر کرده است و باید از فرصت ها در بحث 

آموزش استفاده کرد.
وی توجه به شورای آموزش و پرورش را بسیار 
مهم دانست و افزود: اگر مسئولیت ها در حوزه 

های مختلف به خوبی انجام شود مشکالت و 
معضالت مرتفع خواهد شد.

به  توجه  بر  تاکید  با  کریم  رباط  فرماندار 
در  آموزان  دانش  روانی  روحی  آسیب های 
تعلیم  بحث  کاری  وجدان  گفت:  کرونا  ایام 
آموزان  دانش  که  است  مهم  بسیار  تربیت  و 

مسیر درستی را در پیش بگیرند.
احمدی با اشاره به اینکه ظرفیت های آموزش 
و  ساخت  کرد:  بیان  است  خوب  کریم  رباط 
سازها باید با پیوست و ایجاد زیرساخت های 

آموزشی همراه باشد.
مسائل  در  نو  های  ایده  ارائه  پایان  در  وی 
آموزشی را توسعه محور دانست و خاطرنشان 
در  مناسب  آموزشی  اتفاقات  باید  کرد: 
دیگر  آموزشی  الگوی  کریم  رباط  شهرستان 

شهرستان ها باشد.

فرمانداررباط کریم :روش های آموزشی کشور 
تغییر کرده و باید از فرصت ها در بحث آموزش 

استفاده کرد

رباط  شهرستان  فجر  دهه  ستاد  جلسه 
کریم با حضورفرماندار و اعضای ستاد  در 
دفتر امام جمعه با محوریت مردمی بودن 
پیروزی  و سومین سالگرد  جشن چهل 

انقالب اسالمی برگزار شد.
با  شهرستان   فجر  دهه  ستاد  جلسه 
حضورفرماندارو اعضای ستاد صبح امروز 
در دفتر امام جمعه با محوریت مردمی 
سالگرد  سومین  و  چهل  جشن  بودن  

پیروزی  انقالب اسالمی برگزار شد.
دراین  کریم  رباط  فرمانداری  سرپرست 
جلسه گفت: ما تا االن  ۴ مرحله جنگ 
داشتیم  جنگ سرد، جنگ سخت ، نیمه 
سخت و نرم، االن جنگ شناختی  که 
مدرن تر   ازهمه  این نوع جنگ  است. 

دادن  قرار  هدف  با   دشمن  افزود:  وی 
جامعه  نخبگان  و  مردم  شناخت  قوه 
ورفتار ها  باورها  ارزشها،  تغییر  هدف  با 
برداشت  و  ادراک  مدیریت  طریق  از 
است  وارد شده و این نوع جنگها شکل 
و  عمیق تر  پیشرفته تر،  تکامل یافته تر، 

وسیع تر جنگ روانی می باشد.
دکتر احمدی گفت : آنها  ذهن و تفکر 
به  و  می دهد  قرار  مورد هدف  را  انسان 
به عنوان  از آن  خاطر همین پیچیدگی، 
جنگ موریانه ای نام می برند جنگی که 
شکل پیشرفته تر و تکامل یافته تر جنگ 

نرم هست.

درهر  را   دشمن  اصلی  هدف  وی  
در  به  میدان  از  و  شکست  جنگ  
درجنگ  گفت:  و  دانست  رقیب  کردن 
متفاوت تری  هدف   و  شیوه   شناختی، 
نسبت به همه جنگ ها دارد؛شیوه هایی 
زدایی،  مشروعیت   ، مانند:اعتمادزدایی 
به  جامعه  ناکارآمد نمایی  و  ناامیدسازی 
روحانیت ، رهبری ،مقدسات و... است تا 
از بین  را  آینده مردم  به  امید  اعتماد و 
ببرند و مردم نسبت به اعتقادات به چشم 
رویگردانی  حالت  و  نگاه  کنند  خرافات 

اجتماعی به آن ها دست  دهد.
وی در ادامه گفت: جشن پیروزی امسال 
برگزار  وباشکوه  قوی  ستاد  یک  با  باید 
به  و  تخصصی  برگزای   های  وکمیته 
صورت کاربردی در شهرستان اجراشود.

امام جمعه رباط کریم هم در این جلسه 
از  این ۴۳ سال که  : ما در طول  گفت 
توطئه  گذرد  می  اسالمی  انقالب  عمر 
سوی  از  را  زیادی  های   دسیسه  و  ها 
دشمنانمان تحمل و خنثی کرده ایم اما 

امروز براوج قله افتخارات ایستاده ایم. 
ترابی  والمسلمین  االسالم  حجت 
فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  همچنین 
چرایی  تبیین  برای  فرصت  بهترین  را 
انقالب و بیان دستاوردهای  بدست آمده 
در این دوران  برای نسل جوان و نوجوان 

کشورمان دانست.

فرماندار رباط کریم :چهل و سومین 
سال شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی با 

محوریت مردم برگزار شود

خبرنوشتار

طرح پیشنهاداتی برای بازگشایی 
سفارتخانه های ایران و عربستان

نوشتار

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
حال  در  مذاکرات  به  اشاره  با  مجلس 
انجام ایران و عربستان و پیشنهاداتی که 
برای بازگشایی سفارتخانه های دو کشور 
مطرح شده است، گفت: سعودی ها باید 
کنند  حفظ  را  خود  مستقالنه  سیاست 
با  تنها  منطقه  امنیت  که  بپذیرند  و 
منطقه  کشورهای  تعامل  و  همکاری 
در  اقتصادی  تبادالت  و  می شود  تامین 

چنین بستری انجام می گیرد.
مذاکرات  خصوص  در  عزیزی   ابراهیم 
عربستان،  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
سیاست خارجی در طول این سال ها به 
و  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم  با  جز 

اسرائیل که آن را رژیم جعلی و سراسر 
غیرقابل پذیرش میداند، با هیچ کشوری 
علی  و حتی  نداشته  ارتباط  قطع  بنای 
سوء  و  کشورها  برخی  دشمنی  رقم 
همسایگی  حق  بعضا  که  آنها  استفاده 
هم به جا نیاوردند، بر اساس یک منطق 
راهبرد رفتار کرده و هیچ گاه دنبال  و 
و  همسایه  کشورهای  با  ارتباط  قطع 

دیگران نبوده است.
از  همسایگان  با  روابط  تقویت 

اولویت های دولت سیزدهم
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
سیزدهم  دولت  حاضر  حال  در  افزود: 
ارتباط با همسایگان را به عنوان اولویت 

سیاست  یک  این  می کند،  دنبال  مهم 
هوشمندانه و مبتکرانه است و مذاکرات 
سیاست  همین  در  هم  عربستان  با 
تعریف شده است. نماینده مردم شیراز 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  زرقان  و 
عربستان،  و  ایران  مذاکرات  به  اشاره 
اقدام  این  در  عربستان  کرد:  اظهار 
پیش قدم بوده و اگر تمایل به برقراری 
روابط منطقی با جمهوری اسالمی ایران 
داشته باشد، ما هم پذیرا بوده و مشکلی 
از این جهت نداریم البته در مقام عمل 
که  باشیم  اقداماتی  و  رفتار  شاهد  باید 
ارتباطات با ُحسن روابط دیپلماتیک را 

دنبال کند.
سفارتخانه  بازگشایی  برای  پیشنهاداتی 
های ایران و عربستان مطرح  شده است

مذاکره  دور  اینکه چند  بیان  با  عزیزی 
سعودی  و  ایرانی  مسئوالن  بین 
است،  انجام  حال  در  و  گرفته  صورت 
بازگشایی  برای  پیشنهاداتی  گفت: 
و  نیز مطرح  دو کشور  سفارتخانه های 
بنا به  انجام  شده است.  گفت وگوهایی 
گفته وزیر خارجه در کمیسیون امنیت 
احیاء  برای  اسالمی  جمهوری  ملی، 
البته شروط  روابط اعالم آمادگی کرده 
برای از سرگیری تعامالت فی مابین را 

نمی پذیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با 

رایزنی ها  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان 
برای تقویت روابط و استمرار مذاکرات 
امیدواریم  کرد:  تصریح  است،  پذیرا  را 
بیگانه  قدرت های  تحت  سعودی ها 
سیاست  و  نگیرند  قرار  استکباری  و 
مستقالنه خود را حفظ کنند و بر مبنای 
بپذیرند  و  کنند  عمل  منطقه ای  منافع 
و  همکاری  با  تنها  منطقه  امنیت  که 
تعامل کشورهای منطقه تامین می شود 
بستری  چنین  در  اقتصادی  تبادالت  و 

انجام می گیرد.
در  خارجه  وزرای  سطح  در  مذاکره 
مثبت  مذاکرات  مسیر  که  صورتی 

ارزیابی شود
از  تاثیرپذیری  با  افزود:  عزیزی 
منافع  نمی توان  گر  سلطه  کشورهای 
کشورهای منطقه را تامین کرد به ویژه 
کشورهایی که مشترکات فراوان مذهبی 

و فرهنگی دارند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که 
شود،  ارزیابی  مثبت  مذاکرات  مسیر 
در  یعنی  باالتر  سطوح  در  مذاکرات 
سطح وزرای خارجه می تواند انجام شود 
و  مذاکرات  ادامه  به  بستگی  این  البته 
مسئوالن  دوراندیشانه  و  مثبت  برخورد 

عربستان بستگی دارد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی 
به  اشاره  با  روسیه  و  ایران 
دالری  میلیارد  سه  حجم 
تجارت ایران و روسیه گفت: 
کشور  دو  تجارت  حجم 
رضایت بخش نیست و امکان 
دالر  میلیارد   ۲۵ تا  ارتقاء   

وجود دارد.
خصوص  در  رضایی  ابراهیم 
و  سیاسی  روابط  توسعه 
در  روسیه  و  ایران  امنیتی 
به  جمهور  رئیس  سفر   پی 
اصلی  رویکرد  گفت:  مسکو 
سفر رئیس جمهور در حوزه 
داریم  انتظار  است.  اقتصادی 
میزان  سفر  این  پایان  در 
مبادالت و ارتباطات اقتصادی 
ایران با روسیه در حوزه های 

مختلف ارتقاء پیدا کند.
در  مذاکرات  درباره  وی 
امنیتی  مباحث  خصوص 
اظهار  روسیه  و  ایران  میان 
اخیر  سالیان  طی  کرد: 
امنیتی  موفق  همکاری های 
و  داشتیم  روسیه  کشور  با 
ارزشمندی  دستاوردهای 
بخصوص در غرب آسیا یعنی 
است.  گرفته  صورت  سوریه 
همکاری  این  توسعه  حتما 
دو  بیشتر  امنیت  موجب  ها 
کشور و همه منطقه خواهد 

شد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و روسیه از برنامه های 

ایران برای افزایش مناسبات 
و  گفت  روسیه  با  اقتصادی 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
با  ایران  اقتصادی  مبادالت 
روسیه رضایت بخش نیست. 
گذشته  میالدی  سال  در 
به  کشور  دو  تجارت  حجم 
عدد سه میلیارد دالر رسیده 
منفی  ایران  تجاری  تراز  که 
صادرات  در  روسیه  و  است 

سهم بیشتری دارد.
وی افزود: حجم تجارت بین 
ایران و روسیه رضایت بخش 
بررسی ها  نیست.  و مطلوب 
ارتقاء  امکان  دهد  می  نشان 
دو  تجارت  حجم  جهش  و 
دالر  میلیارد   ۲۵ تا  کشور 
به  رسیدن  دارد.  وجود 

ایجاد  مستلزم  هدف  این 
به  الزم  های  زیرساخت 
صادرات  حوزه  در  خصوص 

است.
رضایی با تاکید بر اینکه باید 
را  روسیه  به  صادرات  مسیر 
کرد:  عنوان  کنیم،  درست 
صادر  پای  پیش  که  موانعی 
دارد  تجار وجود  و  کنندگان 
دیگر  بخش  برداریم.  باید  را 
انجام رایزنی در سطوح عالی 
تجارت  مشکالت  تا  است 
صادر  برای  ویژه  به  خارجی 
برطرف  روسیه  در  کنندگان 
شود. امید داریم سفر رئیس 
به  روسیه  کشور  به  جمهور 
حل این معضالت کمک کند.

امنیت  کمیسیون  عضو  این 

خارجی  سیاست  و  ملی 
های  برنامه  درباره  مجلس 
ارتقاء  برای  ایران  اقتصادی 
سفر  در  روسیه  با  روابط 
یکی  گفت:  جمهور  رئیس 
سفر  این  در  که  مواردی  از 
عضویت  شود  می  پیگیری 
اتحادیه  در  ایران  دائم 
در  و  است  اوراسیا  اقتصادی 
نامه  موافقت  باید  راستا  این 
اتحادیه  و  ایران  بین  تجاری 
امضا  دائم  به صورت  اوراسیا 
شود. ایران بیشترین صادرات 
در میان کشورهای اوراسیا را 
با عضویت  و  دارد  روسیه  به 
به  صادرات  اوراسیا،  در  دائم 
تمام کشورهای عضو آسان تر 

خواهد شد.

زمینه  ارتقاء حجم تجارت ایران و روسیه تا 
۲۵ میلیارد دالر وجود دارد

خبر
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توسعه و انتقال فناورهای نوین زبان مشترک بین 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود

نوشتار

بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
برای  است  الزم  گفت:   ،۱۴۰۱
و  "توسعه  نفت،  صنعت  توسعه 
زبان  نوین"،  فناورهاِی  انتقال 
مشترک بین سرمایه  گذاران داخلی 

و خارجی شود.
کمیسیون  در  تازگی  به  نفت  وزیر 
کرده  تاکید   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق 
در  آینده  سال   8 تا  اگر  که  است 
حوزه صنعت نفت ۳۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نشود استخراج نفت 
کرد  خواهد  پیدا  کاهش  شدت  به 
این در حالی است که طی سال های 
گذشته سرمایه گذاری متمرکزی در 
آینده صنعت  این حوزه نشده ولذا 
نفت در خطر است به همین منظور 
با  گفت وگو  در  ورناصری  علیرضا 
ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
جذب سرمایه گذار خارجی را یکی 
از راه های حفظ صنعت نفت عنوان 
بزرگترین  از  ایران  گفت:  و  کرد 
نفتی  مخازن  دارنده  کشورهای 
جهان و دومین کشور از نظر دارایی 
همچنین  است،  دنیا  گازی  مخازن 
ظرفیت های اکتشافی در بخش های 
دریایی و خشکی و الیه های پرشمار 
هنوز  که  دارد  وجود  زمین شناسی 
زمانی  معتقدم  لذا  نشده اند  بررسی 
که از سرمایه  خارجی استفاده  شود 
فناوری  مالی،  منابع  تامین  عالوه بر 

هم به همراه خواهد داشت.
اهرمی  خارجی  تسهیالت  جذب 
توسعه محور در دیپلماسی سیاسی 

- اقتصادی کشورها
و  مسجدسلیمان  مردم  نماینده 
اندیکا در مجلس  اللی و هفتگل و 
با  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
هدف   ۳ خارجی  سرمایه گذاری 
انتقال  سرمایه ،  جذب  باعنوان 
نظام های  بودن  دارا  و  فناوری 
شد،  خواهد  دنبال  پروژه  مدیریت 
افزود: اصوال توانایی جذب تسهیالت 
توسعه محور در  اهرم  خارجی یک 
اقتصادی   - سیاسی  دیپلماسی 
مشترک  میادین  است.  کشورها 
کشورهای  با  ما  گازی  و  نفتی 
همسایه ازجمله ظرفیت های عظیم 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  جهت 
به ویژه  سرمایه گذاری  این  است. 
صنعت  باالدستی  طرح های  جهت 
نفت هرچه قدر وسیع تر وهدفمندتر 
برای  بیشتر  سود  به  منجر  باشد 

کشور می شود.
به  دیگر  ازسوی  داد:  ادامه  وی 
دلیل محدودیت های موجود جهت 
تامین مالی داخلی و سایر شیوه های 
سرمایه گذاری از منابع داخلی، لزوما 
از  باید  سرمایه گذاری  اعظم  بخش 
جهت  شود.  محقق  خارجی  منابع 
جایگاه  حصول  و  مهم  این  تحقق 

صنعت نفت و گاز کشورمان در سند 
چشم انداز ۲۰ ساله باید عالوه بر ساز 
و کار الزم جهت تعامل پایدار بخش 
خصوصی با سرمایه گذاران خارجی، 
احساس امنیت برای سرمایه گذاران 

مذکور نیز محقق شود.
ورناصری اضافه کرد: همچنین طبق 
حمایت  و  تشویق  قانون   8 ماده 
های  وقفه  خارجی،  سرمایه گذاری 
رفع  بیمه،  اقامت،  قانونی،  متعدد 
قوانین  تسهیِل  روند  به  تبدیل  و 
حمایت محور از این سرمایه گذاران 
شرایط  به  باحصول  بتوانیم  تا  شود 
پایدار و رقابتی در عرصه جهانی با 

رقبای قدرتمند رقابت کنیم.
جذب  درباره  مجلس  نماینده  این 
سرمایه بخش خصوصی نیز توضیح 
داد: ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ 
بیانگر  حقیقت  در  اساسی،  قانون 
فعالیت های  به  نظام  نگرش  نوع 
اقتصادی کشور است. اساسا تجربه 
شرکت های  عملکرد  ساله  چند 
دولتی در اقتصاد کشور الزم میدارد 
راستای  در  نوین  با سازماندهی  که 
فرصت های  از  استفاده  بهینه سازی 
جامعه  دارایی های  و  کشور  موجود 
وعدم  رفته  پیش  توسعه  سمت  به 
جذب  در  گذشته  کارایی های 
جهت  خصوصی  بخش  سرمایه 
تحقق  شود.  جبران  نفت  صنعت 
رفاه  افزایش سطح  موجب  امر  این 
و تعدیل پراکندگی توزیع درآمد در 
جامعه و ایجاد اقتصاد پویا، توسعه ای 

و رقابتی می شود.
سرمایه گذاران  ورناصری  گفته  به 
و  مشوق ها  با  خصوصی  بخش 
برای  را  فضا  پایدار،  حمایت های 
فعالیت مناسب می بینند و با توسعه 
مشارکت، ارزش افزوده بیشتری به 

ارمغان می آورند.
صندوق های  از  حمایت  ضرورت 

پژوهش و فناوری
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد 

صندوق های  از  حمایت  با  است 
در  تحول  فناوری جهت  و  پژوهش 
نوین  روشهای  و  بازاریابی  زمینه 
تامین مالی، جذب سرمایه مردمی، 
پروژه های  اجرای  به  سرعت بخشی 

نفت و گاز عملی خواهد شد.
یکی از راه های رونق صنعت نفت و 
افزایش استخراج نفت؛ اصالح برخی 

قوانین داخلی
را  داخلی  قوانین  برخی  اصالح  وی 
صنعت  رونق  راه های  از  دیگر  یکی 
نفت و افزایش استخراج نفت دانست 
و گفت: اصالح نظام بروکراسی اداری 
و حذف قوانین دست و پاگیر از روند 
فعالیت صنعت نفت به عنوان بخش  
پیشران اقتصاد بسیار ضروری است. 
این رویکرد همکاری قوای سه گانه 
را می طلبد، البته همکاران پرتالشم 
در مجلس یازدهم، جهت تحقق این 
امر نقشه راه و اهتمام جدی در پیش 
تلفیق  کمیسیون  عضو  گرفته اند. 
روش هایی  اتخاذ   ۱۴۰۱ بودجه 
متفاوت جذب سرمایه  گذار خارجی 
را مسیری دیگر برای دست یابی به 
این مهم عنوان کرد و توضیح داد: 
براساس برنامه ششم توسعه، صنعت 
نفت کشور نیاز به ۲۰۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری دارد که حدود ۱۳۰ 
میلیارد دالر آن برای سرمایه گذاری 
بنابراین  است  باالدستی  بخش  در 
از  استفاده  و  فناوری  توسعه 
و رشد شرکت های  ایده های جدید 
نقش  قالب  در  خالق  دانش بنیان 
نوآورِی بخش خصوصی در متحول 
کردن روش های جذب سرمایه گذار 
خارجی منطبق با قوانین بین المللی 
مغفول مانده است.  عضو کمیسیون 
ادامه داد: الزم است  انرژی مجلس 
"توسعه و انتقال فناورهاِی نوین"، 
گذاران  سرمایه   بین  مشترک  زبان 
از تجارب  داخلی و خارجی شود و 
جذب  در  پیشرو  شرکت های 

سرمایه گذاری، استفاده شود.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
باید برای جبران مابه التفاوت قیمت  می گویددولت 
 ۱۴۰۱ سال  در  ترجیحی  ارز  مشمول  کاالهای 

تضمین دهد.
تومانی  ارز ۴۲۰۰  درباره حذف  طاهری   مصطفی 
در الیحه بودجه، گفت: هرچند برخی بر این باورند 
که اگر ارز ترجیحی به درستی حذف شود، اتفاق و 
از نحوه اجرای  افراد  اما تمامی  رویداد خوبی است 
آن نگران هستند. نماینده مردم زنجان و طارم در 
ارز  نحوه حذف  اگر  افزود:  اسالمی  مجلس شورای 
ترجیحی به درستی اجرایی شود و همانند اجرای 
نباشد، مناسب است  افزایش قیمت بنزین  موضوع 
اما در صورتی که به درستی اجرا نشود، تبعاتی به 
دنبال دارد. وی اضافه کرد: دولت باید تضمین دهد 
مابه التفاوت قیمت روغن، مرغ، گوشت و کاالهایی 

این  بهای  با  می کنند  دریافت  ترجیحی  ارز  که 
انتهای زنجیره  کاالها در سال ۱۴۰۱ جبران و در 
به مردم می پردازد در این روش باید مصرف سرانه 
هر فرد و مابه التفاوت مشخص شود.این نماینده در 
مجلس یازدهم ادامه داد: یکی دیگر از روش هایی که 
می توان به جای ارز ترجیحی استفاده کرد به گونه ای 
که موجب تورم نباشد و مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی 
پش از مدتی اثر خود را از دست ندهد، استفاده از 
کارت الکترونیک است به طور مثال اختالف قیمت 
کاالهای اساسی مانند مرغ در سال ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ 
کمیسیون  عضو  شود.  تامین  کارت  این  طریق  از 
یارانه  صنایع و معادن تصریح کرد: در حال حاضر 
به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت می شود 
که همه معتقدند، حدود 7۰ درصد از این یارانه به 

هدف نمی رسد.

دولت باید برای جبران مابه التفاوت قیمت کاالهای 

مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تضمین دهد
نوشتار

خودروسازان پاسخگوی باز نشدن ایربگ خودروهای تصادف بهبهان 
باشند

نوشتار

از  گفت:  مجلس  کمیته صنعت  رئیس 
نبود  دلیل  به  خودروسازان،  سو  یک 
ACU )مدار الکترونیکی کنترل کننده 
تحویل  مردم  به  را  خودروها   ، ایربگ( 
نظر  به  دیگر  سوی  از  و  نمی دهند 
در  شده  استفاده  ACUهای  می رسد 
خودروسازان  نمی کند،  عمل  خودروها 
که  دهند  پاسخ  پرسش  این  به  باید 
ایربگ  بهبهان  تصادف  خودروهای  اگر 

داشتند، چرا عمل نکردند؟
نشدن  باز  درباره  پورانوری  تقی  رضا 
در  حاضر  خودروهای  هوای  کیسه 
خودروسازان  گفت:  بهبهان،  تصادف 
پیگرد  تحت  قضائیه  قوه  از طریق  باید 

شرکت ها  این  زیرا  گیرند  قرار  قانونی 
تولیدی  خودروهای  که  می کنند  ادعا 
تصادف  در  اما  هستند  ایربگ  دارای 

بهبهان این کیسه های هوا باز نشد.
شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر  ری، 
در  مهم  نکته  افزود:  اسالمی  شورای 
خودروسازان  که  است  آن  زمینه  این 
اصلی  از علل  یکی  مطرح می کنند که 
عدم تحویل خودرو به مردم و انباشت 
نبود  پارکینگ ها،  کف  در  خودروها 
قطعه ACU )مدار الکترونیکی کنترل 

کننده ایربگ( است.
وی اضافه کرد: از یک سو خودروسازان، 

به  را  خودروها   ،ACU نبود  دلیل  به 
مردم تحویل نمی دهند و از سوی دیگر 
استفاده  ACUهای  می رسد  نظر  به 
نمی کند،  عمل  خودروها  در  شده 
خودروسازان باید به این پرسش پاسخ 
دهند که اگر خودروها ایربگ داشتند، 

چرا عمل نکردند؟
بابت  را  خودروسازان  صمت  وزارت 
تصادف  خودروهای  ایربگ  نشدن  باز 

بهبهان جریمه کند
یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
درباره وظیفه سازمان استاندارد در این 
زمینه نیز توضح داد: از آنجا که سازمان 
بر  درست  مکانیزمی  با  باید  استاندارد 

نظارت  خودرو  تولید  استاندارد  رعایت 
کند، باید به این پرسش پاسخ دهد که 
اگر این سازمان بر تولید خودرو نظارت 
خودروهای  هوای  کیسه  چرا  داشته، 
نکرده  عمل  بهبان  تصادف  در  حاضر 

است؟
شورای  مجلس  صنعت  کمیته  رئیس 
صنعت،  وزارت  کرد:  تصریح  اسالمی 
عنوان  به  باید  تجارت  و  معدن 
خودروسازان،  تولید  پروانه  صادرکننده 
این  در  که  سازوکارهایی  با  مطابق 
جریمه هایی  شده،  بینی  پیش  مجوزها 
از  تا  گیرد  نظر  در  خودروسازان  برای 

بروز تخلفات مجدد جلوگیری شود.
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