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 هیئت کانون جهاد تبیین است
سیاست همسایگی باید مورد توافق همه 

کشورهای منطقه قرار گیرد

2

پروژه های سازمان بنادر باید در عرض 

هم قرار گیرند نه در طول هم
3

دفاع از مرزهای کشور وظیفه 
همگانی است

4

به مناسبت روز زن ازبانوان شاغل در 
 فرمانداری و بخشداری شهرستان

 رباط کریم تجلیل شدند

خطیب زاده: مذاکرات پیشرفت  خوبی 
داشته است

2

چالش های رودخانه ها فشار تحمل ناپذیری 

بر منابع آب وارد کرده است

4

ذوالفقارنسب: در شرایط فعلی استعفا 
بهترین کار بود

6

استان ها 5

صادرات ریلی میلگردهای مجتمع فوالد 

بافق به عراق

ــه ی  ــن محمول ــادرات اولی ــزد از ص ــن ی ــر کل راه آه مدی
ــق  ــق از طری ــوالد باف ــع ف ــرد مجتم ــی میلگ ــزار تن دو ه

ــر داد ... ــراق خب ــه مقصــد کشــور ع ــی ب ــبکه ی ریل ش
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ــورد  ــد م ــایگی بای ــت همس ــت: سیاس ــور گف ــر کش وزی
توافــق همــه کشــورهای منطقــه قــرار گیــرد البتــه آگاهــی 
و ادراک ســازی خــوب اتفــاق بیفتــد چراکــه ایــن سیاســت 

یــک جانبــه نیســت .....

مشکالت  رفع  و  بررسی  جلسه 
روستاهای شهرستان رباط کریم به 
ریاست دکتر امید احمدی سرپرست 
فرمانداری رباط کریم ، دکتر نظری 
رباط  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
بنیاد  امینی رئیس  ، مهندس  کریم 
استان  غرب  سازی  شهر  و  مسکن 
تهران مهندس زمانی رئیس اداره راه 
و آقای حیدری رئیس اداره مخابرات 
شوراهای  و  دهیاران  حضور  با  و 
اسالمی روستاهای منجیل آباد و یقه 

در محل دهیاری برگزار شد.
رباط  فرماندار  احمدی  امید  دکتر 
تبادل  را  جلسات  این  هدف  کریم  
حل  درخصوص  راهکار  ارائه  و  نظر 
روستا  مردم  مشکالت  و  مسائل 
میز  ماست  وظیفه  وگفت:  دانست 
کنیم   برگزار  روستاها  در  را  خدمت 
و در راستای مرتفع نمودن مشکالت 

قدم برداریم
وی افزود : موضوعاتی که در روستاها 
پیگیری  افتد  می  تاخیر  به  و  بحث 
نمی شد در این دوره صورتجلسات 
واقدامات  پیگیری  تک  به  تک  باید 

الزم صورت گیرد .
این  ما  هدف   : گفت  احمدی  دکتر 
در  کشاورزی  زمینهای  که  است 
روستاها رونق وحفظ شود و زمینی 
کشت  مورد  است  سال  چندین  که 
و  وری  بهره  جهت  در  نگرفته  قرار 

کمک به مردم استفاده شود.
تداوم  برای  کریم  رباط  فرماندار   
و  نمودند  تاکید  جلسات  برگزاری 
گفتند این جلسات کمک بسزایی در 
حل  مشکالت روستا ها می کند و با  
رصد معضالت و مشکالت می توان  

تصمیم گیری بهتری  کرد.
گفتنی است این جلسات و سرکشی 

به روستاها برای اولین  بار در سطح 
شهرستان رباط کریم بعد از انتخاب 
حضور  با  که  است  مردمی  دولت 
فرماندار در جهت حل مشکالت در 

روستاها انجام می گیرد.
مشکالت  و  مسایل  جلسه  این  در 
از جمله ، مشکالت مربوط به طرح 
طرح  )بازنگری  روستاها  هادی 
هادی روستاها(، رفع مشکل کمبود 
مشکالت  یقه   روستای  آموزشی 

بانکی ، اصالح هندسی  راه دسترسی 
رفع  مشکالت  روستاها،بررسی  به 
در  محرومین  مسکن  طرح   ، آن 
روستای منجیل آباد رونق در بخش 
وهمچنین  دامپروری  و  کشاورزی 
دیگر مشکالت مربوط به روستاهای 
منجیل آباد و روستای یقه  و موضوع 
و  نظر،  تبادل  و  بحث  ساکن  اتباع 
قرار  بررسی  مورد  آن  راهکارهای 

گرفت.

جلسه بررسی و رفع مشکالت روستا ی یقه و منجیل آباد با 
حضور فرماندار رباط کریم در محل دهیاری روستا برگزار شد

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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مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش سن بازنشستگی

زارع خبر داد:

رهبر معظم  انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت )ع(

امنیت  کمیسیون  سخنگوی   
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
کشور  وزیر  توضیحات  به  اشاره  با 
خود  متبوع  کمیسیون  جلسه  در 
جمهوری  مبادالت  حجم  گفت: 
با همسایگان در چند ماه  اسالمی 
و  یافته  افزایش  برابر   ۳ گذشته 
تحرک اقتصادی به راحتی مشاهده 

می شود.
در  عباس زاده مشکینی«  »محمود 
حاشیه جلسه مشترک کمیسیون 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
معاونانش  و  وزیر کشور  با  مجلس 
کمیسیون  جلسه  در  کرد:  اظهار 
در ارتباط با مدیریت بهینه اقتصاد 
و  شد  بحث  آینده  به  امید  کشور، 

اعضای کمیسیون تاکید داشتند که 
برای توسعه اقتصادی کشور بیش 
موضوع  این  پیگیر  باید  پیش  از 

باشیم.
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
به  که  شود  طی  فرآیندی  باید 
اقشار فرودست و دهک های پایین 

نیاز  و  نشده  وارد  آسیب  جامعه 
زندگی مردم باید به راحتی برآورده 
و  ساز  مستلزم  امر  این  که  شود 
کارهایی است که با دقت، عقالنیت 
مجلس  و  باشد  همراه  محاسبه  و 
هم باید از روند مدیریت اقتصادی 
کشور و اجرای درست آن اطمینان 

کامل داشته باشد.

حجم مبادالت ایران با همسایگان ۳ برابر شده است



سیاسی
خبر

سیاست همسایگی باید مورد توافق 
همه کشورهای منطقه قرار گیرد

وزیر کشور گفت: سیاست همسایگی باید مورد توافق همه کشورهای 
منطقه قرار گیرد البته آگاهی و ادراک سازی خوب اتفاق بیفتد چراکه 

این سیاست یک جانبه نیست.
ایران و  اولین نشست همایش ملی   احمد وحیدی وزیر کشور در 
این همایش می تواند نقش خوبی در  اینکه  به  اشاره  با  همسایگان 
گفت:  باشد  داشته  همسایگی  و  سیاست  حوزه  در  سازی  گفتمان 
ساخته  آن  ادبیات  و  بوده  توجه  مورد  غرب  در  اگرچه  همسایگی 
نیازهای خود  با نگاه، برداشت و  نیازمند این است که ما  اما  شده؛ 
در جمهوری اسالمی این مفهوم را مجدداً تعریف کنیم و ادبیات آن 

مجدداً طراحی شود.
اظهار  نیست،  یکطرفه  همسایگی  سیاست  اینکه  بیان  با  وحیدی 
کرد: این طور نیست که ایران تصمیم بگیرد این سیاست را محقق 
کند و این پایان کار باشد، سیاست همسایگی باید مورد توافق همه 
کشورهای منطقه قرار گیرد. باید آگاهی و ادراک سازی خوب اتفاق 
بیفتد چراکه این سیاست یک جانبه نیست که فقط ما آن را دنبال 

کنیم.
وی ادامه داد: این ادراک سازی باید در سایر همسایگان نیز اتفاق 
بیفتد و این همایش می تواند این نقش را ایفا کند تا این سیاست 
توسعه پیدا کند و آنها هم حضور داشته باشند تا حرف های ما را 

بشنوند و حرف های آنها نیز شنیده شود.
دست  خود  تولد  زمان  از  اسالمی  کرد: جمهوری  بیان  کشور  وزیر 
دوستی به سمت همسایگان دراز کرد، اما شروع جنگ تحمیلی اولین 
چاقویی بود که بر سینه سیاست همسایگی زده شد. دشمنان ما این 
چاقو را زدند تا همسایگی ما ضربه بخورد، به پیش نرود و اهدافمان 

محقق نشوند.
وحیدی با اشاره به اینکه فرصت های زیادی را برای برقراری روابط 
مؤثر همسایگی از دست داده ایم، تصریح کرد: زمان مسائل شوروی، 
به علت برخی مسائل قفقاز جنوبی، نتوانستیم از فرصتی که وجود 
داشت استفاده کنیم، روابطی برقرار کنیم و آنچه باید را محقق کنیم 

و این فرصت هم از دست رفت.
به ما نشان داد غربی ها  وی گفت: همچنین تجربه سال های اخیر 
هیچگاه قابل اعتماد نبودند و همواره بنای دشمنی داشتند. آنها در 
هر فرصتی که به دست آورده اند برای اعمال این دشمنی خودداری 
نکردند؛ این نیز فرصتی بود برای توجه مجدد به اینکه نباید خیلی از 

مسائل را در روابط با غرب دنبال کنیم.
وزیر کشور با تاکید بر شکست آمریکا در منطقه اظهار کرد: آمریکا و 
خروج نیروهای آن از منطقه می تواند فرصت دیگری برای ما باشد. 
سیاست  گذاشت  نخواهند  آنها  قاعدتاً  که  باشیم  داشته  توجه  باید 

منطقه ای میان ما شکل بگیرد و در آن دخالت می کنند.
وحیدی ادامه داد: روی کار آمدن دولت سیزدهم فرصت دیگری برای 
توجه ویژه به سیاست همسایگی بود البته هنوز در مسیر این سیاست 
موانع و مشکالتی از جمله کشورهای غربی و مخالفانی که در تالشند 

به این سیاست ضربه بزنند، وجود دارد.
وی تاکید کرد: سیاست منطقه ای در اسناد باالدستی جایگاه قوی 
بر  ها  مطرح شد سیاست  بحث چشم انداز  در  که  همانطور  و  دارد 
باید  است.  شده  مشخص  آنها  اولویت  و  منطقه ای  نیروهای  اساس 
به مسائل  به معنای عدم توجه  به سیاست منطقه ای  بدانیم توجه 

بین المللی نیست.
وزیر کشور تصریح کرد: سیاست منطقه ای به این معنا نیست که از 
مسائل بین المللی دور باشیم و اهمیت و تاثیر آنها را نادیده بگیریم. 
ایران یک رسالت جهانی دارد که آن را دنبال می کند، مراودات جهانی 
حتماً مورد توجه ویژه ما قرار خواهد داشت؛ اما وقتی بتوانیم با توجه 
بیشتر به منطقه اسناد باالدستی و چشم اندازها را محقق کنیم باید 

این سیاست را نیز پیش رو بگیریم.
وحیدی بیان کرد: همچنین در سند دیگری بر آمایش مرزها اشاره 
کشورهای  همه  با  تعامل  با  مرزی  مناطق  در  آمایش  بود؛  شده 
منطقه در ارتباط است و سیاست های آمایشی در منطقه با سیاست 

همسایگی پیوند می خورد.
وی افزود: اینکه چه رویکردی در استان های مرزی صورت بگیرد بر 
اساس این است که می خواهیم با کشورهای منطقه و پیرامون خود 
چه تعاملی داشته باشیم؛ بنابراین این سیاست باید به خوبی تعریف 

شود.
وزیر کشور گفت: همچنین در سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد 
و کشورهای  ایران  بین  اقتصادی  راهبردی  پیوندهای  به  که  بودیم 
همسایه تأکید شده بود. یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی توجه به 
ابالغی  های  سیاست  جای  جای  در  بنابراین  است.  موضوع  همین 
کلی که مهمترین اسناد کشور را تشکیل می دهند ارتباط نزدیکی 

با پیگیری سیاست همسایگی وجود دارد.
وحیدی اظهار کرد: البته برای اعمال سیاست همسایگی با مسائلی 
مواجه هستیم؛ اولین مسئله نوع نگاه دوستان و همسایگان ما است 
که باید آن را در گفتگوهای مفصل پیگیری کنیم تا بدانند این مسیر 
برای کشورهای منطقه موجب صلح و امنیت و رفاه خواهد شد که این 
هدف از طریق پژوهشگران اندیشکده ها و عملکرد آنها محقق می شود.

مرزهای  به  محدود  سیاست  این  برقراری  برای  کرد:  تاکید  وی 
جغرافیایی نیستیم. ما با توجه به مسائل تاریخی و فرهنگی می توانیم 

بر اشتراکات خود با سایر کشورهای شرق تاکید داشته باشیم.
وزیر کشور متذکر شد: مخالفان و دشمنان تالش می کنند ملت ها 
را از هویت خود جدا کنند و روابطی که بین کشورها وجود داشته را 
نادیده بگیرند. اما با همه این مسائل امروز نیز همکاری ها ادامه دارد 

و ادامه خواهد داشت.
وحیدی عنوان کرد: باید تالش کنیم هویت ملل حفظ شود چرا که 
هویت ما می تواند نقش موثری در برقراری و حفظ تعامالت داشته 

باشد.
آن  به  باید  اعمال سیاست همسایگی  در  از مسائلی که  افزود:  وی 
توجه کنیم تقویت استان های مرزی است ما در سیاست همسایگی 
باید استان های قوی داشته باشیم که در این زمینه کم و کسری 
هایی داریم. این استان ها باید قوی تر باشند و اختیارات بیشتری 
داشته باشند اینطور بیشتر می توانند روابط موثری را با همسایگان 

شکل دهند.

از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات  و  گوها  و  گفت  پیشرفت 
طرف ها  همه  گفت:  و  داد  خبر  وین 
پذیرفته اند که نباید دوباره شاهد خروج 

آمریکا از توافق هسته ای باشیم.
سعید خطیب زاده در نشست خبری در 
مورد آخرین تحوالت مرتبط با مذاکرات 
داشت:  اظهار  وین  در   ۴+۱ با  ایران 
درست  مسیر  در  گفت وگوها  پیشرفت  
پیشرفت های  هر چهار حوزه  در  است. 
خوبی داشتیم در برخی اسناد پرانتزها 
بسیاری  است.  اختالف ها کمتر شده  و 
کلمات  به  تبدیل  ایران  ایده های  از 
شدند از جمله در حوزه تضامین. مهم 
این است همه اطراف مذاکرات در وین 
در  آنچه  نباید  که  است  این  پذیرفتند 
از  آمریکا  خروج  با  گذشته  سال های 

برجام رخ داد تکرار شود.
وی تصریح کرد: ایده های کامال اجرایی 
و عملیاتی را در وین با واقع نگری ارائه 
امکان  ایده ها  این  معتقدیم  و  کردیم 
گفت وگو درباره تضامین را فراهم کرده 
است.ایران در وین است برای یک توافق 
که دو ویژگی عمده داشته باشد پایدار 
اخذ  مسیر  همین،  برای  اتکا؛  قابل  و 
پیش  هیچ  است.ایران  مهم  تضامین 

شرطی را از روز اول نپذیرفته است.
 وی اضافه کرد: موفقیت بزرگ این بود 
که بسیاری از ایده هایی که جمهوری 
تضامین  حوزه  در  جمله  از  اسالمی 
کلمات  به  تبدیل  بود،  کرده  مطرح 
اطراف  همه  که  است  این  مهم  شدند. 
نباید  که  پذیرفته اند  وین  در  مذاکرات 
خروج  با   گذشته  سال های  در  آنچه 
افتاد،  اتفاق  متحده  ایاالت  غیرقانونی 
تکرار شود. لذا اصل اینکه تضامین باید 
بوده  همه  توافق  مورد  شود  اندیشیده 

است.
دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی   
کامال  ایده های  ما  کرد:  خاطرنشان 
واقع نگری  با  را  عملیاتی  و  اجرایی 
می کنیم  فکر  و  کردیم  ارائه  وین  در 
ایده های ما امکان گفت و گو را در حوزه 
تضامین فراهم آورد. البته طبیعی است 
پشت  در  آنچه  رسانه  فضای  در  ما  که 
درهای بسته مذاکره می شود را مجدد 

مذاکره نمی کنیم.
جمهوری  کرد:  تصریح  زاده  خطیب   
اسالمی ایران در وین هست برای اینکه 
دست آید  به  اتکا  قابل  و  پایدار  توافقی 
تضامین  اخذ  مسیر  هم  همین  برای  و 

مسیر بسیار مهمی است.
اظهارات  خصوص  در  همچنین  وی   
شرط  پیش  درباره  مالی  رابرت  اخیر 
اسالمی  جمهوری  گفت:  مذاکرات 
اول  روز  از  را  پیش شرطی  هیچ  ایران 
نپذیرفته است. طرح این موضوعات اگر 
برای مصارف داخلی و رسانه باشد از آن 
آن  و قطعی  پیام  عبور می کند وگرنه 
اندازه  به  مذاکرات  که  بود  این  همواره 
با اظهارات  کافی پیچیده است و نباید 

پیچیده، آن را پیچیده تر کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ 
دو  در  زندانی  اتباع  درباره  سوالی  به 
کشور اظهار کرد: در خصوص وضعیت 
اتباع جمهوری اسالمی ایران در ایاالت 
متحده ما از روز اول به خاطر موضوعیت 
انسانی این داستان نگرانی های خود را 
مطرح کردیم . چه به صورت مستقیم 

چه غیر مستقیم.
 وی اضافه کرد: این موضوع چه پیش 
این  با  همراه  چه  و  مذاکرات  این  از 
ولی  بوده  ما  کار  دستور  در  مذاکرات 
مختلف  مسیر  دو  که  است  طبیعی 
توافقاتی  به  متحده  ایاالت  اگر  هست. 
انجام داده بود،  پایبند  از قبل هم  که 
کمترین  در  انسانی  موضوع  این  باشد 

زمان قابل حل است.
خطیب زاده یادآورشد: برخالف اتباع ما 
که در ایاالت متحده به بهانه واهی دور 
زدن تحریم های غیرقانونی فراسرزمینی 
ضد  بر  متحده  ایاالت  موجه  غیر  و 

اند  شده  گرفته  گروگان  ایران  مردم 
غیر  شرایط  در  آنها  از  برخی  امروز  و 
انسانی نگهداری می شوند. برخالف آنها 
کسانی که در ایران زندانی هستند قوه 
قضائیه کاماًل اتهاماتشان را اعالم کرده 
و جرائمی مرتکب شدند که در دادگاه 

صالحه مراحل آن طی شده است.
 سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر 
تاکید کرد: این دو مسیری است که از 
طرف  در  اراده  اگر  ولی  جداست  هم 
مقابل باشد در هر دو مسیر این امکان 
به  ممکن  زمان  کمترین  در  داریم  را 
اتکا  قابل  و  برسیم  پایدار  قابل  توافق 

برسیم.
رابرت  وی همچنین در مورد پیشنهاد 
شروع  و  وین  مذاکرات  مورد  در  مالی 
به کار شرکت های آمریکایی در تهران 
گفت: برجام به خوبی نشان می دهد که 
و  تمامی شرکت ها  که  بود  آمریکا  این 
کرده  تحریم  را  آمریکایی  کمپانی های 
خواهان  اگر  و  نشوند  ایران  وارد  که 
حضور شرکتها در ایران هستند، تحریم 
شرکت های خود و تحریم های اولیه را 
بردارند. این تصمیم یک طرفه است که 
باید خودشان بگیرند و ربطی به ایران 

ندارد.
توافق  مورد  در  همچنین  خطیب زاده 
رسانه ها  از  برخی  سوی  از  که  موقت 
مطرح شد، گفت: ایران به دنبال توافق 
را  چیزی  و  است  اتکا  قابل  و  پایدار 
توافق  پذیرد.کیفیت  نمی  آن  از  کمتر 
برای ما مهم هست و نه چیزی کمتر و 

نه چیزی بیشتر.
وی تاکید کرد: توافق موقت هیچ وقت 
ما  و  است  نبوده  ایران  کار  دستور  در 
ضرورت جدی برای رسیدن برای توافق 
امیدوارم  و  داریم  محتوایی  و  کیفی 
شده  متوجه  را  ضرورت  این  واشنگتن 

باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
ادعای  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
توقیف  خصوص  در  ها  آمریکایی 
این  البته  کرد:  اظهار  ایرانی  کشتی 
اظهاراتی  چنین  که  نیست  بار  اولین 
متحده  ایاالت  مقامات  برخی  سوی  از 
روشن  موضع  ما  موضع  می شود  بیان 
است. آنچه در یمن اتفاق می افتد یک 
سبوعیت  با  که  است  انسانی  تراژدی 
حمله کنندگان و آغاز کنندگان و ادامه 
غیر  محاصره  این  و  جنگ  دهندگان 

انسانی در حال وقوع است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین 
رزمایش  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
چین، ایران و روسیه اظهار کرد: هدف 
رزمایش مرکب که با شرکت واحدهای 
واحدهای  و  ایران  نیروهای  مختلف 
شد،  برگزار  روسیه،  و  چین  از  متناظر 
مسیر  و  بود  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
تعامالت ایران با روسیه و چین در حال 

گسترش است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد 
گفت:  وین  در  آمریکا  توسط  چالش ها 
پیشرفت  آزمایی  راستی  حوزه  در 
بوده  تضامین  به  نسبت  بیشتری  های 
است. موضوعات بسیار مهمی در مورد 

باید  و  است  مانده  باقی  آزمایی  راستی 
خصوص  این  در  اساسی  تصمیمات 

گرفته شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
توسط  شده  منتشر  عکس  درخصوص 
مذاکرات  پیشرفت  مورد  در  اولیانوف 
مشخص  مسیر  در  گفت:مذاکرات  وین 
کار  دستور  و  روشن  های  گفت وگو  و 
طرف  اگر  است.  انجام  حال  در  دقیق 
نشان  خودش  از  را  الزم  اراده  مقابل 
به  خودش  زمان  در  گفت وگوها  بدهد 

نتیجه می رسد.
آنچه  گفت:  یمن  تحوالت  درمورد  وی 
تراژدی  یک  افتد،  می  اتفاق  یمن  در 
انسانی است که با سبعیت آغازکنندگان 
و ادامه دهندگان جنگ و این محاصره 

غیرانسانی درحال وقوع است. 
در  همواره  ایران  افزود:  زاده  خطیب 
این که  برای  است  یمن  مردم  کنار 
صدای این مردم مظلوم تحت فشار به 
کردیم  تالش  و  برسد  جهانیان  گوش 
بتوانیم  سیاسی  سازوکارهای  طریق  از 
به فرآیند گفت وگوهای یمنی - یمنی 

کمک کنیم. 
که  آنهایی  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
دارند،  سالح  فروش  در  زیادی  منافع 
برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، 
آلمان، فرانسه و آمریکا به طور مشخص 
دخالت می کنند و این زنجیره بمباران 
به  هستیم  شاهدش  امروز  که  هایی 
به  امضایی است که  خاطر چک سفید 
ائتالف خودخوانده متجاوز  برای کشتار 
مردم یمن داده شده و این ننگ تاریخی 
است برای کسانی که این کار را انجام 

می دهند.
مردم  البته  کرد:  تاکید  زاده  خطیب 
مقاوم یمن نشان داده اند که این مسائل 
کنند.  می  حل  مقاومت  طریق  از  را 
پایبندی  ها  طرف  همه  زودتر  هرچه 
خودشان را به حل سیاسی نشان دهند، 
قطعا این بحران در شرایط بهتری قابل 

حل شدن است.
گفت  مورد  در  همچنین  زاده  خطیب 
وگو های بین افغانی گفت: ایران موافق 
گفت وگوهای بین االفغانی بوده است و 
تهران به طور جدی به دنبال این است 
افغانستان  مردم  نفع  به  گفت وگوها  که 

باشد.
پاسخ  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
به سوال دیگری در مورد حق رای ایران 
جنوبی  کره  بدهی  و  ملل  سازمان  در 
کره  قطعی  بدهی  متاسفانه  گفت: 
جنوبی به ایران همچنان پرداخت نشده 
بین دو کشور  آنچه  مانده است و  باقی 
با سرعت بسیار الک  گفت وگو می شود 
پشتی در حرکت است که نه مورد قبول 

ماست و نه فراموش می شود.
وی ادامه داد:  اینها پول مردم ایران و 
نزد  که  است  ایران  مردم  قطعی  منابع 
متأسفانه  و  است  امانت  به  کره  دولت 
ما رعایت این امانت را ندیدیدم و آنچه 
اآلن اتفاق افتاده، بخش بسیار اندکی از 
پول خودمان در کره  از طریق امنی به 
حساب سازمان ملل منتقل شده است. 

امکان  که  هستیم  شرایطی  منتظر 

دسترسی کامل به منابعمان ایجاد شود.
گوهای  و  گفت  مورد  در  همچنین  وی 
دیپلمات های  گفت:  عربستان  و  ایران 
ایران برای نخستین بار پس از چند سال 
سازمان  آتی  نشست  در  شرکت  برای 
سر  به  عربستان  در  اسالمی  همکاری 
بازگشایی  ما  امروز  تمرکز  و  می برند 

نمایندگی ایران در این سازمان است.
سد  آب  شدن  جاری  درخصوص  وی 

کمال خان گفت:
افغانستان  مقامات  و  ایران  بین  آنچه 
یک  شده  بحث  مختلف  های  سال  در 
در  که  است  حقوقی  آور  الزام  قرارداد 
ایران  آبه  حق  درخصوص   ۱۳۵۱ سال 
و  شده  اجرا  کشور  دو  بین  هیرمند  از 
الزم االجرا و حقوقی است. اصول حقوق 
بین الملل تأکید می کند که هر کس در 
را  آبه  حق  این  است  حاکم  افغانستان 
برای ایران و طبیعت منطقه قائل شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
بسیاری از رودهای مرزی از خاک ایران 
و  می رفتند  افغانستان  به  و  آمدند  می 
نه موضوع  آب  در  انحراف  این  با  امروز 
زیست  محیط  موضوع  بلکه  آبه  حق 
منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است. در 
از  درصد   ۵ از  کمتر  گذشته  آبی  سال 

کل حق آبه ایران تامین شد.
شدن  باز  عنوان  به  آنچه  افزود:  وی 
سدهای آبی است باید جزئیات فنی اش 

از وزارت نیرو پرسیده شود. 
عرض  خارجه  وزارت  موضع  عنوان  به 
تنها   ۱۳۵۱ قرارداد  این  می کنم 
عنوان  به  با جدیت  که  است  قراردادی 
افغانستانی  طرف  حقوقی  وظیفه 

پیگیری می کنیم.
به  واکنش  درخصوص  زاده  خطیب 
اظهارات نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
رژیم  گفت:درخصوص  صهیونیستی، 
ما  موضع  هم،  قدس  اشغالگر  جعلی 
همان موضع همیشگی است. این رژیم 
ذاتاً براساس ترور و خشونت و برهم زدن 
و  است  استوار  بین المللی  قطعنامه های 
در نپویستن به معاهدات بین المللی در 
هیچ  که  دارد  قرار  نیافتنی  دست  قله 
بر  را  خودش  چشم  نمی تواند  کشوری 

روی نقض های مکرر این رژیم ببندد.
موضع  که  است  داد: طبیعی  ادامه  وی 
آن تغییر نکند و بدون این خشونت و بر 
هم زدن نظم بین المللی امکان حیات در 
باید  نمی بیند.  را  اشغالی  سرزمین های 
بپذیرد نظم بین الملل عوض شده و یک 
یاغی گری های  به  نمیتواند  یاغی  رژیم 

خود اینچنین ادامه دهد.
خطیب زاده در مورد تنش پیش آمده 
گفت:جمهوری  غرب،  و  روسیه  بین 
نزدیک  از  و  دقت  با  ایران  اسالمی 
و  می کند  پیگیری  را  اوکراین  تحوالت 
طبیعی است تالش کردیم با طرف هایی 
که در موضوع هستند رایزنی های خود 
برای  ما  که  حلی  راه  باشیم.  داشته  را 
همه تنش های منطقه ای در نظر می 
و  سیاسی  حل  راه  و  گفت وگو  گیریم، 
دیپلماتیک است و امیدواریم با کاهش 
نزدیک  گفت وگوهایی  چنین  به  تنش 

شویم.

خطیب زاده: مذاکرات پیشرفت  
خوبی داشته است

خبر

 رهبر معظم  انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت )ع(

هیئت کانون جهاد تبیین است

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت 
مردم،  به  بی منت  خدمت  و  اجتماعی  حرکت های  جمله  از  کبری  صدیقه 
هیأت ها را کانون جهاِد عظیِم تبیین دانستند و تأکید کردند: هیأت ها باید 
محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت روز جامعه بویژه نسل 

جوان باشند.
زهرا سالم اهلل علیها،  فاطمه  سعادت حضرت  با  والدت  سالروز  در خجسته   
اشاره  با  اهل بیت،  مداحان  از  دیدار جمعی  در  ای  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
به برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت صدیقه کبری از جمله حرکت های 
اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیأت ها را کانون جهاِد عظیِم تبیین 
دانستند و تأکید کردند: هیأت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح 

به سؤاالت روز جامعه بویژه نسل جوان باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میالد حضرت 
روز  و  خمینی)رض(  امام  والدت  سالروز  و  سالم اهلل علیها  فاطمه زهرا 
حضرت  فوق العاده  شخصیت  ابعاد  برخی  به  زن،  و  مادر  مقام  گرامیداشت 
زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند: 
جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه 
حضرت  آن  بی نظیر  ویژگی های  جمله  از  مباهله  قضیه  در  باطل  جبهه  با 

هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است.
ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، خدمت بی منت و کمک خالصانه به 
به لطف  افزودند:  از نشانه های مهم جامعه فاطمی خواندند و  را  نیازمندان 
و  است  شده  فاطمی  ایران،  جامعه  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  الهی، 
در  مقدس،  دفاع  دوران  در  را  فاطمی  حرکت  گذشته  سال   ۴۳ طول  در 
دوران حرکت علمی و خدمات بی منت شهیدانی همچون فخری زاده، شهدای 
هسته ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، و در حوادث طبیعی 

همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم.
رهبر انقالب اسالمی دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد 
و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت برگرفته از 
الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند: حضرت فاطمه زهرا باید در همه 

جهات بویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، اسوه و الگو باشند.
موضوع  به  سخنان شان  از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
هیأت ها اشاره کردند و گفتند: محور شکل گیری هیأت ها به عنوان یک واحد 
ائمه بوده که از  اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه داشتن راه و مکتب 

زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.
انقالب  ایشان، نقش و کارآیی هیأت ها را در مقاطع مختلف به ویژه دوران 
اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ و بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: براساس 

فرمایشات ائمه اطهار، هیأت کانون جهاد عظیِم تبیین و روشنگری است.
رهبر انقالب، ساختار هیئت را مرکب از »مغز و معنا« و »تحرک و پویایی« 
دانستند و گفتند: مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت، 
مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف اسالمی و پاسخ به سؤال های گوناگون 
جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیئت 

نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است.
ایشان قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افزودند: هر تالش خوب 
و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تالش برای هدف گیری دشمن، و در هر 

زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دوره های 
مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشان 
کردند: به عنوان نمونه خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با 
ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسالمی دارد، 

جهادی ارزشمند است.
ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه سازی افکار 
و تخریب ایمان و باورهای مردم بوسیله انبوه رسانه ها و با استفاده از هزاران 
امنیتی، مهمترین  و  متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های هنگفت مالی 
در  کردند:  تأکید  و  دانستند  روشنگری«  و  »تبیین  عرصه  را  جهاد  عرصه 
مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سؤال کنند که در جنگ 
بی امان جبهه حق و باطل، و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند 

و چگونه آرمانها و مبانی اصلی انقالب را گسترش می دهند.
رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند 
و با تأکید بر منحصر به فرد بودن هنر مداحی، گفتند: مداحی با جال دادن 
دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، به او معرفت دینی، اخالقی و سیاسی 

می بخشد.
ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و مداحان برای پر بار کردن مجالس 
خوانندگی  هندسه  و  آهنگ  صدا،  گفتند:  آیینی،  شعر  اعتالی  و  اهل بیت 
صورت هنر مداحی را تشکیل می دهد اما این صورت که در واقع وسیله و 
ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت جهت دهنده به 

حرکت جامعه در درون آن گم شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید 
تغییر هویت مداحی  به هنجارشکنی و  نباید  نوآوری  افزودند:  برشمردند و 
منجر شود و اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا 

که مداحی، موسیقِی پاپ نیست.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقش آفرینی و امتحان های خوب مداحان در 
دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی واقعی 
فرهنگی  و  و در جنگ رسانه ای  و شهیدپروری کردند  کلمه مجاهدپروری 
میان جمهوری اسالمی و دشمن، صدای رسای مداحان انقالبی کارساز بود 
و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن 

کارساز باشد.
را  جوانان  جذب  برای  مداحان  نوآوری  و  تالش  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مراقب  کردند:  تأکید  عین حال  در  و  خواندند  تعالی بخش  و  اقدامی خوب 
برای جذب  نشود که  اینگونه  و  نباشد  قیمتی  به هر  باشید، جذب جوانان 

جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای نامناسب استفاده شود.
با حفظ ساختار صحیح هیأت  باید  اینکه جذب جوانان  بر  تأکید  با  ایشان 
آن  هویت  و  و حقیقت  مداحی  ترکیب  تا  شود  مراقبت  باید  گفتند:  باشد، 

از بین نرود.
رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به استفاده از مطالب و اشعار متقن و معتبر 
توصیه و خاطرنشان کردند: برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان نارسا 
و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع و حمله به علمای بزرگ و 
معارف دینی می شود، بنابراین استفاده از مطالب مستند و مقتن حتماً در 

برنامه کاری مداحان باشد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، یازده تن از مداحان و شاعران به قرائت 

اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پرداختند.
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اقتصاد
اخبار

 واردات ماشین آالت معدنی باید 
تسهیل شود

معدنی،  آالت  ماشین  سن  افزایش  دلیل  گفت:  صمت  وزیر  معاون 
محدودیت هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این 

وضع، کاهش موانع واردات است.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا محتشمی پور با اعالم 
اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین آالت معدن را نیاز داریم 
که البته آمار ۱۰ یا ۱۲ هزار دستگاه درست نیست، اظهار کرد: نیاز 

حقیقی بخش معدن ۲ تا سه هزار دستگاه ماشین آالت است.
وی تصریح کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین آالت را تا ۱۰ سال 

پایین آورد، به ضرر معادن و تولید کننده است.
هزار  اینکه ۶۷  بیان  با  وزارت صمت  مواد  فرآوری  و  معادن  معاون 
ماشین آالت برداشت و حمل در معادن فعال هستند، ادامه داد: از این 
تعداد ۱۰ هزار دستگاه باالی ۳۰ سال هستند که قابلیت کار ندارند.

در  حمل  و  برداشت  ماشین آالت  میانگین  عمر  اینکه  اعالم  با  وی 
معادن کشور ۱۸ سال است، اظهار کرد: دلیل افزایش سن ماشین 
و  شده  وضع  واردات  برای  که  است  محدودیت هایی  معدنی،  آالت 
راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است، اما نباید از واردات 

با پرداخت تسهیالت حمایت کنیم.
از تولیدات داخل به صورت  محتشمی پور اضافه کرد: بخش زیادی 

مونتاژ است و ارز از کشور برای آن خارج می شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت تأکید کرد: بیشتر تولیدات 
چند  به جز  امروز  و  است  راه سازی  آالت  ماشین  بخش  در  داخلی 

دستگاه، تولید ماشین آالت معدنی نداریم.
دستگاه  پنج  تا  چهار  از  بیش  که  معادنی  برای  کرد:  بیان  وی 
ماشین آالت نیاز دارند، به شرطی مجوز واردات می دهیم که ساخت 
یک دستگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر ماشین 

سازی ها را حذف کرده ایم.
محتشمی پور گفت: تاکنون برای ساخت بیش از ۹۰ دستگاه ماشین 
آالت معدن با هپکو قرارداد بسته شده که ساخت ۵۰ دستگاه آغاز 

شده است و از آخر این ماه تحویل داده می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
فنی  و  عمرانی  پروژه های  گفت: 
و  اقدام  دست  در  بندری  و  دریایی 
به  سریع تر  هرچه  باید  اتمام،  قابل 

بهره برداری برسد.
به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، 
گردهمایی  در  صفایی  علی اکبر 
این  بیان  با  بنادر  مهندسی  معاونان 
تعریف  در  داشت:  اظهار  مطلب 
پروژه های آتی سازمان بنادر با تمرکز 
به گونه ای  باید  بندر،  و  دریا  در حوزه 
را  مناسب تری  شرایط  تا  شود  عمل 
رقم  حوزه  دو  این  فعالیت های  برای 
لحاظ  به  را  جدیدی  روند  و  بزنیم 
زیرساختی در بنادر به وجود بیاوریم.

با تاکید  معاون وزیر راه و شهرسازی 
تحول  ایجاد  ضرورت  و  اهمیت  بر 
سیاست  افزود:  بنادر،  تجهیزاتی 
تجهیزات  حوزه  در  بنادر  سازمان 
این  تهیه  و  تأمین  ابتدا  بندری، 
خصوصی  بخش  توسط  تجهیزات 
منابع  از  ادامه  در  و  است  توانمند 
خصوص  این  در  )دولت(  سازمان 
نُرم  بتوانیم  تا  شد  خواهد  استفاده 

تخلیه و بارگیری را ارتقا دهیم.
تجهیزات  باالی  سن  به  اشاره  با  وی 
تحول  و  بازنگری  ضرورت  و  دریایی 
خصوص  در  کرد:  خاطرنشان  آن  در 
به  توجه  با  پروژه ها  بر  نظارت 
داریم،  اختیار  در  که  مکانیزم هایی 

اجازه ندهیم که اجرا و عملیاتی سازی 
پروژه ها طوالنی مدت شود.

بر  تاکید  با  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
با  بزرگ  پروژه های  برخی  اهمیت 
ابعاد اقتصادی و فنی در این سازمان، 
اظهار داشت: پروژه های بزرگ بایستی 
اقتصادی  و  فنی  مطالعات  اساس  بر 
تا  گیرد  قرار  انجام  و  اجرا  فرآیند  در 
مسیر  در  را  سازمان  منابع  بتوانیم 

درست هدایت کنیم.
وی گفت: برخی پروژه های حاکمیتی 
و  دریایی  نجات  و  جست وجو  مثل 
مقابله با آلودگی در دریاها و حفاظت 

شکل  به  دریایی،  زیست  محیط  از 
اقتصادی  برفعالیت های  مستقیم  غیر 
و  هستند  مؤثر  دریا  در  بازرگانی  و 
پروژه ها  این  تعریف  در  است  الزم 
به  دستگاهی  درون  هماهنگی های 

درستی صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از 
به بهره برداری  عدم تجهیز پروژه های 
دست  این  شدن  مؤثر  غیر  و  رسیده 
از پروژه ها تاکید کرد: باید به گونه ای 
عمل کنیم که اجرای پروژه ها و تأمین 
تجهیزات آنها در عرض هم قرار گیرد 

و در طول هم نباشد.

صفایی با اشاره به لزوم استاندارد بودن 
پروژه های سرمایه گذاری گفت: درباره 
فرآیند  سرمایه گذاری،  پروژه های 
معاونت  توسط  سرمایه گذار  جذب 
انجام  دست  در  اقتصادی  و  بندری 
پروژه ها  این  عمده  که  آنجا  از  است. 
و  امضا  تی  او  بی  قرارداد  صورت  به 
در پایان بهره برداری به سازمان بنادر 
ضرورت  بنابراین  می شود،  تحویل 
دارد استانداردهای ساخت به گونه ای 
باشد تا با سایر استانداردهای سازمان 
عمران  مهندسی  نظام  بر  مبتنی  و 

مطابقت داشته باشد.

پروژه های سازمان بنادر باید در 
عرض هم قرار گیرند نه در طول هم

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

 تامین ۴۴ میلیارد دالر ارز 
در ۱۰ ماه گذشته

به  نزدیک  ماه گذشته  بانک مرکزی گفت: در ۱۰  رئیس کل   
۴۴ میلیارد دالر تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود 
پیش بینی می شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.

»علی صالح آبادی« در پایان جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: تامین ارز انجام شده خوب بوده است و با توجه به 
شرایط موجود پیش بینی می کنیم روند رو به رشد مثبت تداوم 

داشته باشد. 
وی بیان داشت: یکی از محورهای جلسه امروز تحوالت بازار ارز 
بود که براساس گزارش ها پیش بینی های مثبتی در خصوص این 

بازار وجود دارد. 
قانون  اجرای  از  گزارشی  جلسه  این  در  گفت:  صالح آبادی 
سامانه های فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. در ماه های 
اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان 
امسال عمده کار به پایان برسد، پایانه های فروشگاهی ساماندهی 
شود و پرونده های مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل 

شود. 
مرکزی  بانک  قانون  مطابق  ادامه داد:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در 
آینده در  از سال  و  به جمع بندی می رسد  اقتصادی  کمیسیون 
صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسالمی به نتیجه 

خواهد رسید.
وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیالت بانکی نیز 
گفت: براساس شرع اسالم از جریمه نمی توان سود دریافت کرد، 
همچنین از جریمه نمی توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد 
که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در 

سیستم بانکی اصالح شود. 
این مقام مسوول در ادامه درباره اعتبارسنجی پرداخت تسهیالت، 
خاطرنشان کرد: براساس دستور رییس جمهوری باید شموالت مالی 
 را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل 

کنیم . 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیل دسترسی ها، بخشی مربوط 
به تسهیالت و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزو 
برنامه های جدی ما است تا در بحث تسهیالت، وام های خرد با 
شرایط سهل تری مشروط به اعتبارسنجی فرد بتواند از تسهیالت 

الزم از سیستم بانکی برخوردار شود. 
وی افزود: مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان 

سال به سیستم بانکی ابالغ می شود. 
صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره ناظران شرعی برای کنترل 
عملیاتی بانکی، اظهار داشت: در بانک های مختلف کمیته رعایت 
قوانین و مقررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین 
و مقررات افرادی هستند که از دانش الزم در حوزه های بانکداری 
اسالمی برخوردار هستند و تالش می کنند آموزش های الزم را به 

کارمندان ارائه کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای مصوبات شورای فقهی در 

بانک ها در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات دنبال می  شود.
راه اندازی رمز پول ملی از اوایل سال ۱۴۰۱

وی درباره رمز ارزها گفت: رمز ارز یا رمز پول ملی در شورای پول 
و اعتبار تصویب شد و مقدمات راه اندازی آن در حال انجام است 

و اوایل سال آینده راه اندازی می شود. 
صالح آبادی افزود: درباره رمز دارایی های موجود نیز حوزه معاونت 
از  و بخشی  دنبال می کند  را  اقتصادی رییس جمهوری موضوع 
با  مرکزی  بانک  است،  کشور  واردات  برای  که  رمزدارایی هایی 
همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: به زودی جمع بندی جلسات کارشناسی به دولت 
دریافت  در گذشته  استخراج  مجوز  که  افرادی  تا  می شود  ارائه 
کردند در سامانه ای عرضه کنند و واردکنندگان با ثبت سفارش از 

این رمز دارایی هایی استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل 
پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، به این 
صورت که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده های 

بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش داشته است.
وی بیان داشت: بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده می کنیم 
که در بخش سایر اقالم که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از 
سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز 
به این دلیل است که سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی 

افزایش یافته است.
صالح آبادی ادامه داد: زمانی که حساب شرکت های دولتی و دولت 
نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشت ها نیز ممکن است افزایش 
یابد، اما در پایان ماه با پرداخت حقوق ها که حساب ها از طریق 

بانک مرکزی به سیستم بانکی وارد می شود کاهش می یابد.

با حضور پست بانک ایران؛ اولین رویداد 

اینوتکس 2۰22 در استان فارس برگزارشد 

اولین جلسه گفت وگوی استارتاپ ها در مرکز پارک علم و فناوری 
شیراز با حضور پست بانک ایران به عنوان حامی رویداد، مسولین 
برگزارکننده نمایشگاه اینوتکس و استارتاپ های استانی برگزار شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، سجاد عباسی 
فشمی دبیر جشنواره اینوتکس در اولین رویداد این جشنواره که در 
شیراز برگزار شد، ضمن تقدیر از پست بانک ایران به عنوان حامی 
این رویداد مهم گفت: این رویداد در ۱۶ تیم در زمینه های مختلف 

بانکی، مالی، ساختمان برگزار می شود.
عباسی فشمی افزود: برگزیدگان این رویدادها پس از پیچ هفتم، به 

طور رایگان به کشور ارمنستان اعزام می شوند.
بازاریابی  اداره کل  رئیس  قیطاسوند  مراسم، حمید  این  ادامه  در 
و توسعه بازار پست بانک ایران ضمن تاکید بر لزوم برگزاری این 
رویدادها به اهمیت سرمایه گذاری دراقتصاد دیجیتال اشاره کرد 
و گفت: امروزه مفهومی که همه از آن صحبت می کنند، اگر با 
مفهوم  این  واقع  در   ، کنیم  نگاه  موضوع  این  به  فناورانه  رویکرد 
مبتنی بر تحلیل داده و هوش مصنوعی یا اقتصاد هوشمند را به ما 
نشان می دهند و روند حرکت بانک ها مثل هر صنعت دیگر در این 

مسیر ، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: مفهومی که بیشتر از آن صحبت می کنیم مانند بانکداری 
دیجیتال و اقتصاد دیجیتال و... است که ماهم مثل سایر نهاد ها و 
سازمان های فعال در کشور درحال آماده سازی و تهیه زیرساخت 

ها در این مسیر هستیم.
قیطاسوند در بخش دیگری از سخنرانی خود با تاکید بر اهمیت 
اقتصاد دیجیتال در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اقتصاد دیجیتال 
بدون شک درحوزه بانکی منجر به شمولیت مالی و کاهش شکاف 

دیجیتال در سطح جامعه خواهد شد.
رئیس اداره کل بازاریابی پست بانک ایران در ادامه گفت: شمولیت 
مالی مفهوم و معنای فراگیری در استفاده از خدمات مالی توسط 
بستر  بر  و  گیرد  می  بر  در  را  کشور  نقاط  اقصی  در  مردم  تمام 
بانکداری دیجیتال است و با داشتن ابزارهای نوین، امکان توسعه و 

دسترس پذیری خدمات بسیار آسان می شود.
بربال تکنولوژی و بهره  انواع خدمات  افزود: دسترس پذیری  وی 
برداری از خدمات تک ها مثل  فین تک ها، insure tech ها و 

ولندتک ها مفهوم بسیار جالبی را ایجاد می کنند.
فاطمه دهقانی مدیر شعب پست بانک استان فارس و داور اولین 
از  یکی  گفت:  مراسم  این  در  شیراز  در  اینوتکس  استانی  رویداد 
برنامه های اصلی پست بانک ایران حمایت و تامین مالی شرکت 
اهمیت  و  نقش  به  اشاره  با  وی  است.  نوآور  و  بنیان  دانش  های 
و  مالی  امور  جمله  از  روزمره  زندگی  در  آور  فن  های  تکنولوژی 
بانکی، افزود : شرکت های فن آور و دانش بنیان از جمله فین تک 
ها می توانند با جمع آوری اطالعات و تحلیل و پردازش داده ها، 
بهره وری خدمات مالی را افزایش داده و با خدمات خود تجربه 
کاربران از خدمات مالی را تغییر دهند. دهقانی اقتصادی و نوآور 
بودن طرح ها را از اولویت های اصلی هیات داوران برای انتخاب 

طرح های برتر برشمرد.
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توسعه یافتگی  در  آموزش  اهمیت  امروزه   
از  بسیاری  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  جوامع 
پژوهشگران توسعه، نقش آموزش را از هر عامل 

دیگری در پیشرفت کشور پررنگ تر می دانند.
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  راستا  همین  در 
است  تالش  در  آموزش  به حوزه  ویژه  توجه  با 
تا با همکاری نهادهای مرتبط، گام های مثبتی 
در توسعه سواد مالی و کاهش دغدغه خانواده ها 
بازسازی ۵  بردارد. ساخت و  در بخش آموزش 
مدرسه در مناطق محروم کشور از اقدامات این 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  بانک 
اینکه  دیگر  نکته  است.  بوده  آموزش  حوزه  در 
و  »آموزش«  حوزه های  بین  هم افزایی  با 
و  دانش  توسعه  »قرض الحسنه« می توان شاهد 

اقتصاد در جامعه به صورت تومان بود. 
نهادهای  با  تفاهم نامه  انعقاد  راستا،  همین  در 
مختلف آموزش عالی برای افزایش رفاه و کاهش 
مختلف  دانشگاه های  دانشجویان  دغدغه مندی 
قرض الحسنه  بانک  ارزشمند  اقدامات  جزو  نیز 
بانک قرض  الحسنه  به شمار می رود.  ایران  مهر 
مهر ایران به  تازگی نیز تفاهم نامه ای با »صندوق 
در  غیردولتی«  مدارس  توسعه  از  حمایت 
به  چارچوب »طرح حمایتی اشخاص حقوقی« 
توسعه  برای  نوینی  برنامه های  که  رساند  امضا 

این بخش دارد.
حضور  با  که  تفاهم نامه  این  امضای  مراسم  در 
مدیرعامل  شمسی نژاد«  سعید  »سید  دکتر 
»عباس  و  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
توسعه  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل  معزی« 
که  شد  اعالم  بود،  همراه  غیردولتی  مدارس 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به افراد معرفی 
حساب  وجوه  محل  از  صندوق،  سوی  از  شده 
قرض الحسنه ویژه شخص حقوقی انجام می شود.

حمایت  برای  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
خود  سهم  به  غیردولتی،  مدارس  توسعه  از 
مرحله  هر  در  صندوق  واریزی  با  متناسب  و 
خود،  اختیار  در  آزاد  منابع  محل  از  می تواند 
مطابق با ضوابط جاری، برای رفع نیاز ضروری 
تسهیالت  پرداخت  به  اقدام  هدف  جامعه 
کند.  شده  معرفی  افراد  به  قرض الحسنه 
تسهیالت ارائه شده بر مبنای عقد قرض الحسنه 
و با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن نیز 

حداکثر ۱۸ ماه است. 
ایران ۵۶ درصد  مهر  قرض الحسنه  بانک  منابع 

رشد کرد
بانک  مدیرعامل  سعید شمسی نژاد،  سید  دکتر 
اینکه  بر  تأکید  با  ایران  مهر  قرض الحسنه 
اهمیت آموزش بر کسی پوشیده نیست، اظهار 
کرد: جوامع پیشرفته در بستر آموزش به ویژه 
آموزش های پایه فعالیت دارند و ما نیز می توانیم 
در صورت توجه به این حوزه، مشکالتی را که 
روبه رو  آن  با  انسانی  نیروی  کیفیت  بعد  در 

هستیم، برطرف کنیم. 
صندوق  با  تفاهم نامه  امضای  به  اشاره  با  وی 
با  افزود:  غیردولتی،  مدارس  از  حمایت  توسعه 
توجه به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک، 
به طور جدی در پی همکاری با نهادهای بسیار 
صندوق  این  جمله  از  آموزش  حوزه  ارزشمند 

داد.  خواهیم  ادامه  را  همکاری  این  و  هستیم 
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  اعضای  همه 
مشتاقانه با این صندوق و دیگر نهادهای حوزه 
دنبال  به  و  دارند  همکاری  پروش  و  آموزش 

توسعه این بخش هستند.
اینکه فعالیت های بانک  با اشاره به  شمسی نژاد 
برکات  و  آثار  همواره  ایران  مهر  قرض الحسنه 
از  کرد:  اظهار  داشته،  همراه  به  خوبی  بسیار 
با ۵۶ درصد رشد  تا کنون  ابتدای سال جاری 
رشدهای  از  باالتر  که  بودیم  روبه رو  منابع 
با توسعه  بانکی است. همچنین  متعارف شبکه 
صورت  نیز  قرض الحسنه  مصارف  رشد  منابع، 

گرفته است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان سال ۲.۵ 

میلیون فقره تسهیالت پرداخت می کند
ادامه  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
داد: از ابتدای سال حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار 
پایان  تا  رقم  این  که  شده  پرداخت  وام  فقره 
سال به بیش از ۲.۵ میلیون فقره خواهد رسید. 
اشتغال  پرداختی در حوزه  همچنین تسهیالت 
۱۴۵هزار  ارزش  به  فقره  ۳۰۰هزار  از  بیش 
دانشجویی  حوزه  در  تسهیالت  و  ریال  میلیارد 
با رقم بیش ۱۲۲۵ میلیارد  نیز ۱۵۳هزار فقره 

ریال بوده است. 
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با صندوق توسعه 
تسهیالت  گفت:  غیردولتی،  مدارس  از  حمایت 
در  مدارس  و  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  ما 
نخست  کند.  پیدا  توسعه  می تواند  مرحله  چند 
و  معلمان  مدیران،  مؤسسان،  به  که  تسهیالتی 
کادر اجرایی مدارس غیردولتی پرداخت خواهد 

شد. 
بعدی،  مرحله  در  کرد:  اظهار  شمسی نژاد 
داشت.  خواهیم  را  اولیا  به  تسهیالت  پرداخت 
ما شعاری با عنوان »کارت مهر، کارت زندگی« 
از  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  یعنی  داریم؛ 
به سمت  باید  قرض الحسنه   تسهیالت  پرداخت 
که  کند  مردم حرکت  زندگی  مختلف  شئونات 
به  افراد  توجه  بخش،  این  مهم  موارد  از  یکی 
پرداخت  با  می توانیم  ما  است.  آموزش  حوزه 
تسهیالت به اولیا، دغدغه آموزش خانواده ها را 
رفع کنیم. در مرحله سوم، تسهیالت ما می تواند 
نیاز  مورد  و کاالهای  ملزومات  در بخش خرید 

مدارس در قالب کاالکارت پرداخت شود.
مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل  گفته  به 
نفوذ  که  غیردولتی  مدارس  از  فارغ  ایران، 
در  دارند،  آموزش  بخش  در  انکاری  غیرقابل 
حوزه مسئولیت اجتماعی می توانیم با همکاری 
صندوق، در بخش هایی که بعد آموزش در آن ها 

ضعیف است، فعالیت ها را توسعه دهیم.
از  تعدادی  ساالنه  بتوانیم  باید  کرد:  تأکید  وی 
دانش آموزانی را که کم برخوردار هستند حمایت 
بسیار  قرض الحسنه  برکت  اینکه  ضمن  کنیم؛ 
بتوانیم حلقه های همکاری را  باید  زیاد است و 

پایدار کنیم.
نخستین سازوکار وقف در حوزه علمی راه اندازی 

می شود
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
وقف  سازوکار  نخستین  راه اندازی  از  همچنین 

توسعه  صندوق  همکاری  با  فناوری  و  علم 
نهادهای  دیگر  و  غیردولتی  مدارس  از  حمایت 
گفت:  و  داد  خبر  پرورش  و  آموزش  حوزه 
بستر  در  واقفان می خواهند  و  افراد  از  بسیاری 
تعامل  که  باشند  داشته  ورود  وقف  حوزه  و 
مهر  قرض الحسنه  بانک  با  هم  را  خوبی  بسیار 
ایران دارند. بانک نیز در حال طراحی ابزارهایی 
است که بخشی از درآمد، منابع و اقداماتی که 
این افراد انجام می دهند به توسعه وقف علم و 

فناوری سرازیر شود. 
در  مالی  سواد  تقویت  بر  تأکید  با  شمسی نژاد 
یافتگی  توسعه  اصلی  اظهار کرد: دلیل  جامعه، 
دانش آموزان  جوامع  برخی  در  که  است  این 
اما  آشنا می شوند،  مالی  با سواد  پایه  مقطع  از 
حوزه  در  آموزش  بحث  ما  کشور  در  متأسفانه 
سواد مالی از پایه آغاز نمی شود. با بررسی هایی 
که داشتیم در اقتصادهای توسعه یافته از ۲۰۰ 
دروس  جزو  مالی  سواد  یا  اقتصاد  قبل،  سال 

اصلی این کشورها در آموزش پایه بوده است. 
وی ادامه داد: البته این موضوع در بخش هایی 
در  کتاب هایی  و  گرفته  نیز شکل  ما  جامعه  از 
حوزه سواد مالی برای مقاطع پایین تدوین شده 
برگزاری  در حال  بسیار خوبی هم  دوره های  و 
این  نیز می توانیم  ما  راستا  است که در همین 
موضوع  با  مالی  سواد  محوریت  با  را  دوره ها 
قرض الحسنه برگزار کنیم، در واقع کارگاه های 
آموزشی را از بدنه بانک در مدارسی که صندوق 

به ما معرفی می کند، تشکیل می دهیم.
مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از 

یک درصد است
بانک  مدیره  هیأت  عضو  تلیکانی،  حسن 
قرض الحسنه مهر ایران نیز در این مراسم گفت: 
و صندوق  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  هدف 
کاهش  غیردولتی،  مدارس  توسعه  از  حمایت 
طبقات  خصوص  به  جامعه  و  مردم  دغدغه 
صندوق  که  به نحوی  است؛  پایین  به  متوسط 
دنبال  به  غیردولتی  مدارس  از  حمایت  توسعه 
آسان  کردن ثبت نام است و ما نیز در پی آسان 

کردن دریافت تسهیالت هستیم. 
وی افزود: اگر بتوانیم با همکاری یکدیگر کاری 
کنیم تا مدارس از طریق بانک قرض الحسنه مهر 
ایران هزینه ها را برای مردم تأمین مالی کنند، 
مطالبات  وصول  برای  بود.  خواهد  مؤثر  بسیار 
برای  مالی  لحاظ  از  مشکالتی  است  ممکن 

مدارس ایجاد  شود، اما بانک به راحتی می تواند 
این مسائل را حل کند.

در خصوص  فرهنگ سازی  به  اشاره  با  تلیکانی 
ابزارهای  ایجاد  و  مردم  سوی  از  بیمه  دریافت 
تشویقی تأکید کرد: در روستاها یک فرد برای 
۲ میلیون تومان خرید بیمه شخص ثالث هم با 
از ۲  مشکل مواجه است و بر همین اساس ما 
سال پیش پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن 
در این حوزه را آغاز کردیم؛ موضوعی که مورد 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  اقتصاد  وزیر  تأکید 
است و قرار است به زودی در بانک ها اجرا شود. 
عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی 
که درخواست بیمه داشته اند، وام بدون ضامن 
پرداخت کرده، تصریح کرد: چنین مدل هایی را 
غیردولتی  مدارس  در  که  دانش آموزانی  برای 
ثبت نام کنند نیز می توانیم انجام دهیم و حتی 

برای اولیا نیز کاالکارت در نظر بگیریم. 
وی با اشاره به میزان باالی وام پرداخت شده از 
سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران، ادامه داد: از 
نظر منابع بین ۱۳ بانک خصوصی رتبه ششم را 
داریم و هدف این است که به رتبه اول دست 
پیدا کنیم. خوشبختانه مطالبات ما نیز کمتر از 
یک درصد است که از این میزان هم تقریباً ۸۰ 
بنابراین  قابل وصول است؛  به طور کامل  درصد 
این رقم است  از  در واقعیت مطالبات ما کمتر 
بانک  به  مردم  رضایت  و  اعتماد  از  نشان  که 

قرض الحسنه دارد.
مدیره  هیأت  رئیس  ناصرالملکی  منوچهر 
صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی در 
اساس  بر  صندوق  این  کرد:  اظهار  مراسم  این 
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی 
قانون  حکم  به   ۱۳۹۵ سال  در  غیردولتی 
تصویب  به  نیز  آن  اساسنامه  که  شد  تأسیس 
هیأت وزیران رسیده است. از سال گذشته نیز 
عملیات جدی حمایتی خود را در حوزه مدارس 

غیردولتی کشور آغاز کرده است. 
به  پروش  و  آموزش  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  در  کسب وکار  و  مالی  گردش  معنای 
از لحاظ  غیردولتی متمرکز است، تصریح کرد: 
ظرفیت ارائه خدمات با جمعیت حدود ۲۵۰هزار 
معلم، مدیر و کادر اجرایی آموزشی در حال ارائه 

خدمات است. 

بانک قرض الحسنه مهر ایران با صندوق 
مدارس غیردولتی تفاهم نامه امضا کرد
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اجتماعی
خبر

معاونت فرهنگی بنیاد شهید، عهده دار 

مسئولیت فعالیت های فرهنگی برای شهدا

ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  امور هنری  مدیرکل 
مهر  نوای  جشنواره  در  شهید  بنیاد  نقش  درباره 
فعالیت  مسئولیت  بنیاد،  فرهنگی  معاونت  گفت: 
های فرهنگی برای شهدا را بر عهده دارد اما اداره 
کل هنری بنیاد سه وظیفه دارد و هدف آن ترویج 

این فعالیت ها و فرهنگ ایثار و شهادت است .
گروه  افزود:  شنبه  روز  حسینی  مرتضی  سید 
ایثار،  فرهنگ  ترویج  راستای  در  شاهد  تلویزیونی 
شهادت و مقاومت فعالیت های متنوعی دارد، این 
ادبیات  و  مستند  سریال،  فیلم،  شامل  ها  فعالیت 

همچنین موسیقی و تئاتر است.
وی گفت: پیش از این نماهنگ هایی را تولید می 
اما  شد  می  پخش  سیما  های  شبکه  از  و  کردیم 
جشنواره ملی موسیقی رویکرد متفاوتی را در پیش 
گرفته و نماهنگ هایی در این جشنواره تولید می 
شود و توجه ویژه ای به نوجوان و جوانان شده است.

این  از  مختلفی  نهادهای  کرد:  تصریح  حسینی 
کل  اداره  شامل  که  کنند  می  حمایت  جشنواره 
دفتر  رودکی،  بنیاد  پرورش،  و  آموزش  فرهنگی 
کانون  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی 
اداره  فرهنگ،  رادیو  نوجوانان،  و  کودکان  فرهنگی 

رفاه ایثارگران شهرداری تهران و ... است.
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  امور هنری  مدیرکل 
ملی  جشنواره  در  که  هایی  نماهنگ  در  گفت: 
موسیقی نوای مهر تولید می شود، توجه ویژه ای 

به نوجوان و جوانان شده است.
دبیر نخستین جشنواره ملی موسیقی »نوای مهر«، 
دانش آموزی،  قشر  را  جشنواره  این  توجه  کانون 
جوانان و نوجوانان اعالم کرد و افزود: آثار این رویداد 
مشایخی  نادر  و  انتظامی  مجید  چون  بزرگانی  را 

داوری خواهند کرد.
نخستین جشنواره موسیقی نوای مهر روزهای ۱۰ تا 
۱۵ اسفند ماه در تاالرهای وحدت، رودکی، فرهنگ 

و فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

و خانواده گفت:  زنان  امور  رئیس جمهوری در  معاون 
زنان  بخصوص  ضعیف  قشر  از  زدایی  محرومیت 
سرپرست خانور در اولویت قرار دارد زیرا در حال حاضر 
بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور 
شامل  را  خانوار  سرپرستان  درصد   ۱۲ که  دارد  وجود 

می شوند.
در  که  زن  روز  بزرگداشت  مراسم  در  خزعلی   انسیه 
جمهوری  رئیس  حضور  با  و  سران  اجالس  سالن 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان ریاست 
جمهوری در موقعیت های مختلف به صورت خاص بر 
خاطرنشان  است،  متمرکز  عدالت  و  زدایی  محرومیت 
الملل،  بین  اقدام هایی در راس  راستا  کرد: در همین 
در بحث های حقوقی، در حمایت از محرومیت زدایی و 
همه تالش هایی که فرزندان ما در بخش های ورزشی، 
اقشار  همه  و  کارگران  فرهیختگان،  آموزی،   دانش 
به  پشتیبانی  و  حمایت  این  که  گرفته  صورت  جامعه 

فرموده ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
ضعیف  قشر  از  زدایی  محرومیت  کرد:  تاکید  وی 
بخصوص زنان سرپرست خانور در اولویت قرار دارد زیرا 
در حال حاضر بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست 
خانوار در کشور وجود دارد که ۱۲ درصد سرپرستان 

خانوار را شامل می شوند.
این  درصد   ۵۰ اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس  معاون 
که  دارند  سن  سال   ۶۰ باالی  خانوار  سرپرست  زنان 
 ۶۸ کرد:  خاطرنشان  ندارند،  کار  برای  مساعد  شرایط 
درصد زنان سرپرست خانوار به خاطر فوت همسر، ۱۲ 
درصد به دلیل طالق، ۱۴ درصد هم با داشتن همسر 
اعتیاد همسر  یا  مهاجرت  محرومیت،  شرایط  دلیل  به 

سرپرست خانوار و با مشکل مواجه هستند.
خزعلی افزود: امروز با افرادی روبه رو هستیم که عائله 
حکومت هستند و حکومت وظیفه دارد مایحتاج آنان را 
تامین کند اما این تامین باید عزتمندانه باشد. بخشی 
که  دارند  قرار  امداد  کمیته  پوشش  تحت  زنان  این  از 
ناچیزی برخوردار هستند و ما وظیفه داریم  از حقوق 
مایحتاج این افراد و فرزندان آنان را تامین کنیم تا با 

عزت زندگی کنند.
جمله  از  متعددی  مشکالت  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشکالت اقتصادی، مسکن، فرهنگی، عاطفی و روانی، 
احساس طرد اجتماعی و افزایش خانواده های تک نفره 
در حیطه این مساله روبه رو هستیم، تصریح کرد: این 
ها مسایلی است که وظیفه معاونت امور زنان را سنگین 

معیشت،  دغدغه  اینکه  ضمن  کند  می  دوچندان  و 
در  این  است.  خانوار  سرپرست  زنان  نخست  دغدغه 
بر  ازدواج  شدن  کم  و  طالق  افزایش  که  است  حالی 

تعداد زنان سرپرست خانوار می افزاید.
زن  شدن  زیاد  از  داریم  وظیفه  اینکه  بیان  با  خزعلی 
تشریح  کنیم،  جلوگیری  سرپرست  خود  و  سرپرست 
خانواده  کارهای  و  کسب  برنامه  مبنا  همین  بر  کرد: 
فراهم  را  شرایطی  بتوانیم  تا  کردیم  اجرایی  را  محور 
کنیم تا این زنان و فرزندان آنان در شرایط عزتمندانه 
نظر  تحت  که  هایی  کارگاه  یا  خانگی  مشاغل  این  در 

کارآفرینان واسط دایر می شود مشغول به کار باشند.
به  ها  کارگاه  این  پایداری  و  فعالیت  داد:  ادامه  وی 
از  و  به مدت چهارسال رصد می شود  و  دایم  صورت 
طریق حلقه های واسط که نظارت بر کارگاه ها دارند، 
ادامه  دولت  حمایت  با  و  اعالم  تولیدی  های  برنامه 

خواهد داشت.
معاون رئیس جمهوری، آسیب های اجتماعی را از دیگر 
مسایلی عنوان کرد که به شدت زنان را تحت تاثیر قرار 
می دهد و یادآور شد: بیشترین آسیب ها که در حاشیه 

نشینی نمود می کند اعتیاد، طالق، خودکشی و مفاسد 
اجتماعی و اخالقی است که تالش کردیم بر روی برخی 
از آن ها که در سال های گذشته نرخ تصاعدی داشته 

است متمرکز شویم.
و  آموزش  در  ازدواج  از  قبل  برنامه مشاوره  افزود:  وی 
پرورش و دانشگاه ها که می تواند نوجوانان و جوانان 
را تحت پوشش قرار بدهد انجام خواهد شد. اما حین 
و  ها  آموزش  هم  ازدواج  از  پس  سال  چهار  و  ازدواج 
مشاوره هایی از طریق مشاور خانواده از قبیل پزشک 
به  اختالفات  اینکه  از  قبل  تا  شود  می  ارایه  خانواده  
باشد  به مشاوره های دادگاهی  نیاز  برسد که  مراحلی 

مشکل حل شود.
خزعلی با بیان اینکه علل مختلفی برای آسیب طالق 
ذکر شده است، تصریح کرد:  نقص دانش و مهارت و 
اقداماتی  که  است  مهم  علل  از  یکی  مطلوب  عملکرد 
شاهد  مختلف  های  دوره  در  مساله  این  کاهش  برای 
خواهیم بود با توجه به اینکه ازدواج های بادوام کمتر از 
یک سال ۳۹ درصد و کمتر از ۵ سال ۳۷ درصد اعالم 
سال  چهار  این  در  گذاری  سرمایه  طبیعتا  است  شده 

و فرهنگ سازی و داشتن مشاوره های استاندارد می 
تواند از این معضل جلوگیری کند.

دیگر  های  برنامه  شد:  یادآور  جمهوری  رئیس  معاون 
مانند برقراری عدالت فراگیر را در اولویت داریم و حتما 
شاخص های عدالت جنسیتی را تحلیل و شاخص های 
عدالت  دنبال  به  زیرا  شد.  خواهد  اضافه  آن  به  دیگر 
بلکه  ندارد  تاکید  بر جنسیت  فقط  فراگیر هستیم که 
کودکان، نوجوانان و همه خانواده را در بر خواهد گرفت.

خزعلی با تاکید بر اینکه در نگاه بین المللی هم روابط 
با زنان کشورهای اسالمی و سایر کشورهای  خوبی را 
از  زنانی  حضور  شاهد  هم  امروز  و  کردیم  آغاز  جهان 
گفت:  عراق هستیم،  و  هند، سوریه  لبنان،  کشورهای 
عنوان »بانوی خردمند« که امروز بر این نشست نهاده 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  از  برگرفته  است  شده 
زینب  حضرت  قهرمانانه  حرکت  توصیف  در  که  است 
که  بود  خردمندانه  و  مدبرانه  حرکتی  فرمودند  )س( 
جهاد  و  نهضت  و  کند  عوض  را  تاریخ  مسیر  توانست 
نهضت این  به  نیاز  شدت  به  امروز  و  اندازد  راه  به   را 

 تحلیل گر هستیم.

خزعلی: ۱۲ درصد از سرپرستان 
خانوار، زنان هستند

 تفاهم نامه همکاری میان جمعیت 
هالل احمر ایران و هالل احمر عراق 
ملی  جمعیت  دو  روسای  حضور  با 
همجواری،  حسن  بر  تاکید  با  و 
همکاری های  توسعه  راستای  در 
مشترک در امور بشردوستانه منعقد 

شد.
هالل احمر،  جمعیت  از  نقل   به  
هدف اصلی از انعقاد این تفاهم نامه، 
مشترک  همکاری  چارچوب  ایجاد 
دو  میان  جانبه  دو  هماهنگی  و 
در  عراق  و  ایران  ملی  جمعیت 
آموزش،  امور  در  فعالیت  خصوص 
تبادل تجربیات امدادی، توانبخشی 
و بهداشتی، درمانی اعالم شده است.

بنابراین گزارش، تعهدات هالل احمر 
ایران؛ آموزش منابع انسانی جمعیت 
هالل احمر عراق در سطوح مختلف 
مدیریت  زمینه های  در  مدیریتی 
و  آب  اردوگاه،  تاسیس  بحران، 
و  لجستیک  درمان،  بهداشت، 
انبارداری براساس امکانات موجود و 
براساس توافق طرفین و همچنین، 
های  کارگاه  مدیریت  و  راه اندازی 
عراق  در  مصنوعی  اندام های  تولید 
بنا به درخواست هالل احمر عراق و 
آموزش پرسنل عراقی در این مراکز 

است.
همکاری در اعزام تیم های تخصصی 
موقت  به صورت  تخصصی  فوق  و 
و  درمانی  خدمات  ارائه  برای 
از  که  نیازهایی  براساس  آموزشی 
عراق  احمر  هالل  جمعیت  طرف 
اداره  و  مدیریت  می شود،  اعالم 
درمانگاه های مورد نیاز مرکز پزشکی 
جمعیت  به  وابسته  زیارت  و  حج 
شهرهای  در  ایران  احمر  هالل 
و  کاظمین  نجف،  کربال،  مقدس 
و  پذیرش  جهت  همکاری  و  سامرا 
شده  معرفی  عراقی  بیماران  درمان 
عراق  احمر  هالل  جمعیت  توسط 
اسالمی  جمهوری  در  درمان  برای 
توانبخشی  خدمات  ارائه  ایران، 
همچنین  و  آنان  به  پروتز(  و  )ارتز 
اقدامات  انجام  و  متقابل  همکاری 
الزم در زمینه تولید و صادرات دارو، 
انجام  و  پزشکی  تجهیزات  و  لوازم 
واکسیناسیون از مهمترین تعهدات 
هالل احمر ایران در قبال هالل احمر 

عراق است.
این  براساس  نیز  عراق  هالل احمر 
همچون،  مواردی  در  تفاهم نامه، 
در  ایران  هالل احمر  با  همکاری 
کردن  نهایی  برای  سطح  باالترین 

کشور،  دو  در  مفقودین  وضعیت 
ارائه  جهت  الزم  تسهیالت  تدارک 
کمک های پزشکی و درمانی توسط 
مناسبت های  در  ایران  احمر  هالل 
شهرهای  در  اضطراری  و  دینی 
و  مجوزها  اخذ  عراق،  مذهبی 
جهت  الزم  گمرکی  تسهیالت 
مصرفی  پزشکی  لوازم  و  دارو  ورود 
جمعیت  فعال  درمانی  واحدهای 
هالل احمر ایران در عراق تا هنگام 
نظام  در  ایران  تولید  داروهای  ثبت 
بهداشت  قانون  طبق  عراق  دارویی 
عراق، همکاری و هماهنگی تنگاتنگ 
دو جمعیت در حوزه بین المللی و 

همچنین فراهم کردن شرایط الزم 
ایران  به  عراقی  بیماران  اعزام  برای 
توسط جمعیت هالل احمر عراق ببا 
هدف تقویت بیشتر صنعت توریسم 
درمانی از جمله تعهدات هالل احمر 

عراق در این تفاهم نامه است.
 ۱۰ تفاهم نامه  این  قرارداد  مدت 
ساله بوده و در ۷ ماده و یک مقدمه 
سوم  یکشنبه  روز  و   شده  تنظیم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ در شهر بغداد به 
کولیوند  حسین  پیر  دکتر  امضای 
ایران  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
عباسرئیس  احمد  یاسین  دکتر  و 

جمعیت هالل احمر عراق رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری بین هالل احمر ایران و عراق

رییس  و  رییس جمهوری  معاون   
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
اینکه رودخانه ها شریان  به  اشاره 
حوضه  و  زمین  کره  حیاتی  های 
های آبخیز هستند، گفت: فعالیت 
که  شده  موجب  انسانی  های 
رودخانه ها با چالش های بسیاری 
فشار  همزمان  که  شوند  روبرو 
وارد  آب  منابع  بر  ناپذیری  تحمل 

شده است.
دوازدهمین  در  سالجقه  علی 
مهندسی  المللی  بین  کنفرانس 
رودخانه که امروز در سالن نشست 
های سازمان آب و برق خوزستان 
بصورت مجازی برگزار شد، به مهم 
بودن بحث رودخانه ها اشاره کرد 
های  شریان  ها  رودخانه  افزود:  و 
های  حوضه  و  زمین  کره  حیاتی 
آبخیز هستند که همواره از گذشته 
های دور مورد توجه جوامع انسانی 
بوده اند، به طوری که رودخانه ها 
نه تنها در سیمای کلی سطح زمین 
زیستن  نحوه  بلکه  دارند،  نقش 
انسان در کره زمین را تعیین می 

کنند.  
تحت  ها  رودخانه  داد:  ادامه  وی 
دخالت  یا  و  طبیعی  عوامل  تاثیر 
یا  فرسایش  دچار  انسانی  های 
و  ای  کناره  فرسایش  کنی،  کف 
شوند،  می  جانبی  های  جابجایی 
تداوم رفتارهای فرسایشی رودخانه 
ها هر ساله موجب تخریب اراضی 
کشاورز، تاسیسات ساحلی، پل ها 
و اماکن حاشیه آنها می شود و به 
طور همزمان گسترش فعالیت های 
انسانی در سطح حوضه های آبخیز 
و همچنین ورود پساب های شهری 
و روستایی به رودخانه ها و تعرض 

ها  رودخانه  حریم  و  بستر  حد  به 
عالوه بر مسایل اقلیمی و طبیعی 
و  ارزشمند  های  سازگان  بوم  این 
با چالش های  را  آنها  زیستمندان 
بسیاری روبرو ساخته و فشار تحمل 
ناپذیری را بر منابع آب وارد کرده 

است.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
رودخانه  مهندسی  درباره  زیست 
خاطر نشان کرد: مهندسی رودخانه 
که  است  هنری  و  علم  از  عبارت 
رفتار  بر  حاکم  های  پدیده  درباره 
رودخانه در رابطه با طراحی پروژه 
های مختلف بهره برداری، حفاظت 
رودخانه  مسیر  تغییر  و  اصالح  و 
برای استفاده بهینه و یا جلوگیری 
های  جنبه  و  خسارات  کاهش  و 
این  کند،  می  بحث  آنها  منفی 
کاربردی  علوم  سایر  مانند  علم 
هیدرولوژی،  مانند  علوم  دیگر  بر 
شناسی،  زمین  هیدرولیک، 
ژئومورلفولوژی، رسوب شناسی و ... 
تکیه دارد، اصالح مسیر و اقدامات 
ساماندهی در مسیر رودخانه باعث 
تثبیت کناره ها و حفاظت اراضی 
از  مسکونی  مناطق  و  کشاورزی 
خطر تخریب سیالب ها می شود، 
رودخانه  مهندسی  کلی  طور  به 
ریزی،  برنامه  مراحل  تمام  شامل 
از  برداری  بهره  و  اجراء  طراحی، 
انواع طرح های مختلفی است که 
رودخانه  شرایط  بهبود  منظور  به 
با  از آن  بهتر  استفاده  و در جهت 
توجه به محیط زیست اعمال می 

شود.
مهم  اهداف  خصوص  در  وی 
گفت:  ها  رودخانه  مهندسی 
کم  رودخانه،  مهندسی  عملیات 

و  رودخانه  بیش محیط طبیعی  و 
دهد.  می  تغییر  را  آن  مورفولوژی 
این  در  که  است  این  مهم  بحث 
اقدامات، مشخصه های تغییر یافته 
به رودخانه کمک کند تا در حالت 
فعلی عملکرد مناسب تری نسبت 
به حالت طبیعی خود داشته باشد، 
رودخانه  مهندسی  عملیات  در 
لحاظ  بر  عالوه  که  است  الزامی 
مسائل اقتصادی طرح، ویژگی های 
شناخته  کامال  نیز  محیط  طبیعی 

شده و مورد بررسی قرار گیرد.  
مطالعات  خصوص  در  سالجقه 
مهندسی رودخانه مرحله شناسایی 
متغیرهای تأثیرگذار بر مورفولوژی 
ضروری  و  مهم  بسیار  را  رودخانه 
بر  دانست و گفت: متغیرهایی که 
رودخانه ها اثر می گذارند، متعدد و 
مرتبط هستند و نقش هر متغیری 
از  جدای  و  مستقل  توان  نمی  را 
بررسی  و  مطالعه  متغیرها  دیگر 

کرد.  
موثر  متعدد  پارامترهای  به  وی 
عمدتا  که  ها  رودخانه  شکل  در 
بار  و  رودخانه  دبی  از  عبارتند 
رسوبات، شیب طولی، نوع رودخانه 
و مقاومت سواحل در برابر جریان 
و  سازگان  بوم  متغیرهای  آب، 
گیاهی،  پوشش  نظیر  هیدرولوژی 
زمین  شرایط  و  حرارت  درجه 
به  تجاوز  انواع  نهایتا  و  شناسی 
تغییرات  و  ها  رودخانه  حریم 
های  روش  به  جریان  طبیعت 

انسانی اشاره کرد.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
برای  دیگر  مهم  بحث  به  زیست 
و  کرد  اشاره  ها  رودخانه  احیای 
گفت: احیای یک رودخانه به معنای 

بازگرداندن سامانه طبیعی رودخانه 
به حالت پیشین دست نخورده آن 
است، به بیان دیگر احیای رودخانه 
و  کیفیت  بهبود  توان  می  را  ها 
وضعیت  بهبود  آلودگی،  کاهش 
کنترل  رودخانه،  بستر  و  حریم 
فرسایش و بازسازی بستر طبیعی 
غیر  های  سازه  حذف  رودخانه، 
اصولی و ایجاد شرایط بهتر محیط 
زیستی و بوم شناسی تعریف کرد.  
یک  موفقیت  کرد:  تصریح  وی 
طرح احیای رودخانه بیش از همه، 
به  دستیابی  در  موفقیت  مرهون 
شامل  که  است  عمده  هدف  سه 
موفقیت و توجیه اقتصادی طرح در 
زمینه های مختلف، رعایت مسائل 
بوم شناختی و بهینه سازی روش 
دلیل  همین  به  شاید  و  است  ها 
بیشتر  اخیر  سالهای  در  که  است 
احیای  و  مهندسی  های  طرح 
رودخانه، از طرح های سازه ای به 
شناختی  بوم  های  راه حل  سمت 
برابر  در  رودخانه  حفاظت  برای 
پیدا  تغییر  فرسایش،  و  تخریب 
کرده است، لذا بهره گیری از اصول 
بوم  رویکرد  با  رودخانه  مهندسی 
حفاظت،  امر  است  قادر  شناختی 
احیا و مدیریت تاالب ها و رودخانه 
و  کرده  تسهیل  را  کشور  های 

امکانپذیر کند.
مباحثی  به  ادامه  در  سالجقه 
محیط  آلودگی  بحث  جمله  از 
زیست و آبهای سطحی، تاالب ها 
بین  کنفرانس  در  ها  رودخانه  و 
المللی رامسر، عمده ترین تهدیدات 
و مشکالت تاالب ها و رودخانه ها 
و دیگر موارد زیست محیطی اشاره 

کرد.

چالش های رودخانه ها 
فشار تحمل ناپذیری بر 

منابع آب وارد کرده است

خبر

دفاع از مرزهای کشور وظیفه همگانی 
است

اینکه  بر  تاکید  با  کشور  انتظامی  مرزبانی  فرمانده   
همرزمانم در سخت ترین شرایط جوی و جغرافیایی با 
رشادت و مجاهدت از مرزهای ایران اسالمی پاسداری 
می کنند، گفت: مرزهای کشور عزیزمان سند شرف، 
عزت و افتخار کشور است و بر همگان وظیفه است که 

از آن دفاع کنند.
 سردار احمدعلی گودرزی، با تاکید بر اینکه مرزبانان 
با ایمان و اعتقاد قلبی راسخ همچون دژی مستحکم 
پرافتخار  مرزهای  در  معاندان  و  بیگانگان  برابر  در 
ایران اسالمی ایستاده اند و با اقتدار از مرزها حراست 
هوایی  و  آب  شرایط سخت  به  می کنند،  پاسداری  و 
و خاطرنشان کرد:  اشاره  مناطق مرزی  و خدمت در 
همرزمانم در سخت ترین شرایط جغرافیایی با رشادت 
می  پاسداری  اسالمی  ایران  مرزهای  از  مجاهدت  و 
دفاع  سال  هشت  دوران  رزمندگان  همانند  و  کنند 

مقدس با اقتدار در مرزها ایستاده اند.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  ادامه  در  گودرزی  سردار 
گستردگی مرزهای ایران اسالمی و شرایط سخت آب و 
هوایی و نزوالت آسمانی در بیشتر نقاط مرزی، امنیت 
و آرامش امروز مرزهای کشورمان حاصل تالش شبانه 

روزی مرزبانان در نقاط صفر مرزی است.
وی با اشاره به عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات 
با  داشت:  بیان  مرزی،  مناطق  در  عمومی  و  شهری 
پیگیری و تماس های تلفنی با همرزمانم در سراسر 
مرزهای ایران اسالمی، روحیه و  انگیزه باال و مضاعف 
این دلیرمردان در پاسداری از مرزهای کشورمان قابل 
سند  عزیزمان  کشور  مرزهای  که  چرا  است  تحسین 
شرف، عزت و افتخار کشور است و بر همگان وظیفه 

است که از آن دفاع کنند.
فرمانده مرزبانی انتظامی کشور ضمن تقدیر از زحمات 
از مرزهای  تک تک مرزبانان در حراست و پاسداری 
مجاهد  مرزبانان  کرد:  خاطرنشان  اسالمی،  ایران 
انتظامی کشور شبانه روز با بصیرت کامل و هوشیاری 
خانواده  که  خوشحالیم  و  هستند  هموطنان  مدافع 
بزرگ مرزبانی، سهمی شایسته در پایداری امنیت و 

صالبت مرزهای کشور دارند.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم کبری مرادی نخوددره طی تقاضای 
بواره شماره 15413 مورخ 1400/10/26 و ضمن 
ارائه 2برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر 
تفویض  به  استناد  با  کریم  رباط  رسمی 29  اسناد 
و   1393/08/17 مورخ   20513 شماره  وکالت 
وکالتنامه  موضوع   1393/05/05 مورخ   19118
 36 دفتر   1393/05/02 مورخ   19063 شماره 
سهم   110 مالکیت  سند  است  مدعی  کریم  رباط 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم   5000 از  مشاع 
مزروعی به مساحت 5000  متر مربع پالک 2727 
فرعی از 160 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1248 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت 173724 
چاپی  بشماره   820 جلد  امالک  دفتر   80 صفحه 
473076 به نام آقای داریوش سلگی فرزند علی 
حیدر ثبت و صادر و تسلیم گردیده که سند مالکیت 
گردیده  مفقود  کشی)جابجایی(  اسباب  بعلت  فوق 
مفقود  جابجایی  بعلت  فوق  مالکیت  سند  که  است 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

ماده 120  تبصره یک  استناد  به  لذا مراتب  است 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از  مذکور 
خود  اعتراض  روز  ده  آگهی ظرف مدت  نشر  تاریخ 
را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم 
از  پس  اینصورت  غیر  در  نماید  دریافت  رسید  و 
انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور 
خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند 

شد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – 
بابک احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
تقاضای  طی  بناب  مکاری  صمد  آقای  اینکه  به  نظر 
بواره شماره 15457 مورخ 1400/10/26 و ضمن 
در  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  2برگ  ارائه 

دفتر اسناد رسمی 23 رباط کریم مدعی است سند 
مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت 
قطعه 3 تفکیکی به مساحت 88/30 متر مربع واقع 
در طبقه3 پالک 12102 فرعی از 115 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 4154 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در آالرد رباط کریم به نام آقای صمد مکاری 
چاپی  بشماره  المثنی  مالکیت  سند  و  ثبت  بناب  
727425 الف 98 به نام وی  صادر گردید و نامبرده 
جابجائی  بعلت  فوق  مالکیت  سند  که  است  مدعی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است  لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
اصل  ارائه  با  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  گردد 
خانه  دفتر  آن  به  سند  تنظیم  جهت  مالکیت  سند 
مراجعه نمود متقاضی را به همراه مستندات تنظیم 

سند به این اداره راهنمایی نمایید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – 
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اخبار

صادرات ریلی میلگردهای 
مجتمع فوالد بافق به عراق

مدیر کل راه آهن یزد از صادرات اولین محموله ی 
طریق  از  بافق  فوالد  مجتمع  میلگرد  تنی  هزار  دو 

شبکه ی ریلی به مقصد کشور عراق خبر داد.
»رحمت رحمت نژاد« در این باره  گفت: با توجه به 
رایزنی های صورت گرفته با شرکت فوالد بافق و تجار 
کشور عراق، توافقات الزم جهت صادرات میلگرد با 
به  مبارکه  آهن  راه  ایستگاه  مبدا  از  و  ریلی  شبکه 

مقصد کشور عراق صورت پذیرفت.
صورت  به  و  توافق  این  اول  بخش  در  افزود:  وی 
آزمایشی، محموله مذکور به وزن دو هزار تن و به 
بافق  مبارکه  ایستگاه  از  واگن  دستگاه   ۴۰ وسیله 
اندیمشک حمل شده و  به مقصد ایستگاه دوکوهه 
سپس به صورت حمل ترکیبی به کشور عراق صادر 

می شود.
دولت  تمرکز  به  اشاره  با  یزد  آهن  راه  کل  مدیر 
پیشران  عنوان  به  نفتی  غیر  صادرات  بر  سیزدهم 
توسعه همه جانبه و تالش در جهت رشد تراز مثبت 
تجاری کشور، خاطرنشان کرد: در صورت رضایت و 
تقاضای مشتری و رفع موانع، سالیانه بالغ بر ۹۰ هزار 
تن از این محموله به صورت ترکیبی جهت صادرات 
به کشور عراق جذب و حمل خواهد شد که حدود 
ارزآوری برای استان و کشور به  ۲۰۰ میلیون دالر 

دنبال خواهد داشت.

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران که از اول بهمن 
ماه اجرایی خواهد شد تعرفه برق مشترکان تا سطح 
مصرفی الگو ، یارانه ای محاسبه می شود و ما بقی 

مصرف مشمول تعرفه های جدید برق خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

جریمه بد مصرف ها و پر مصرف ها ی برق از بهمن 
ماه آغاز می شود و در آیین نامه جدید تعرفه برق 
قانون   ۸ تبصره  بند ی  اساس  بر  خانگی  مشترکان 
بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده 
بوده است و  و هدفش اصالح مصرف پر مصرف ها 

مشمول  مشترکان  درصد  فقط ۲۵  دیگر  عبارت  به 
این جریمه ها خواهند شد البته این بخش نیز اگر 
مصرف خود را اصالح کنند دوباره هزینه قبض آنها 
کاهش خواهد یافت . با اشاره به اینکه بخش کمی از 
مشترکان مصرف باالتر از الگو دارنداین گروه تاکنون 
اساس  بر  که  می شدند  بهره مند  بیشتری  یارانه  از 
مصوبه جدید، از این پس یارانه یکسانی که برای کل 
مشترکان لحاظ شده است نیز به آنها تعلق خواهد 
از  بیشتر  بابت مصرف  پرمصرف  و مشترکان  گرفت 

الگو، هزینه بیشتری باید بپردازند .
این اقدام به منظور برقراری عدالت در توزیع یارانه های 
انرژی صورت گرفته و از آنجا که بیشترین برق مورد 
می شود،  تولید  خصوصی  بخش  توسط  کشور  نیاز 
خریداری  واقعی  قیمت  با  را  برق  می بایست  دولت 
در  که  دهد  تحویل  مشترکان  به  یارانه ای  نرخ  با  و 
این شرایط، مشترکانی که از برق بیشتری استفاده 

می کردند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شدند.
کارشناسان و متخصصان صنعت برق پس از بررسی 
دقیق مصارف مشترکان بر اساس چندین مولفه، برای 
میزان مناسب مصرف برق مشترکان الگویی طراحی 
جزو  معموال  و  بوده  اصولی  اقدام  یک  که  کردند 
برنامه های اصلی برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان 
است این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور 
مناطق  به  هوا  دمای  متوسط  میزان  به  توجه  با  و 
تقسیم  »گرمسیری«  و  عادی«  یا  »معتدل  مختلف 
به  خانوارهای مختلف  نیاز  راستای  در  شده، سپس 

استفاده از انرژی برق، وسایلی مانند روشنایی، ماشین 
لباسشویی و ظرفشویی، اتو، یخچال و غیره که به طور 
معمول برای رفاه مورد نیاز بوده، درنظر گرفته شده 
است. این الگو برای مشترکان ۲۰۰ کیلووات ساعت 
ساعت  کیلووات   ۳۰۰ و  سال  غیرگرم  ماه های  در 
برای ماه های گرم است و مناطق گرمسیر کشور هم 
خود  الگوی خاص  هوایی  و  آب  شرایط  با  متناسب 

را دارند.
ماه های  در  بتوانند  برق  مشترکان  اگر  مبنا  این  بر 
گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال 
قبل کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند، به 
ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف معادل قیمت 
از دولت بستانکار می شوند؛  مصوب پاداش گرفته و 
البته این در حالی است که دولت در چارچوب الگوی 
مصرف، برق را به نرخ یارانه ای و کمتر از یک سوم 
این قیمت در اختیار مشترکان قرار می دهد و پاداش 
کاهش مصرف در زمان پیک و اوج بار شبکه، می تواند 
تا دو برابر قیمت تامین برق هم افزایش یابد. عالوه بر 
این، آئین نامه هیئت دولت پیش بینی کرده که تعرفه 
برق مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند 
کمیته امداد و بهزیستی در صورت کاهش به میزان 
۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در نظر گرفته شود.

یقینا با رعایت راهکارهای مدیریت مصرفی عالوه بر 
تاثیرگذاری در مصرف خانوارها، می توانیم به تامین 
راستای  پایدار کشور کمک شایانی کرده و در  برق 

کمک به اقتصاد خانواده گام برداریم

پاداش برای مشترکین کم مصرف ؛
تعرفه های برق مشترکین پر مصرف افزایش یافت

اخبار

      شهردار محمدیه خواستار شد؛

 تشکیل شورای اداری  برای تسریع

 در حل مشکالت شهری محمدیه و مهرگان 

 در جلسه ای که با حضور  دکتر سیاهکلی  نماینده مردم 
قزوین،البرزوآبیک  در مجلس شورای اسالمی باشهردار 
و  اعضای شورای اسالمی شهرمحمدیه برگزارگردید   ، 
مهندس پیری  شهردارمحمدیه ضمن اشاره به مشکالت 
شهری خواستار تشکیل شورای اداری با حضور مدیران 
دستگاه های خدمات رسان و اجرایی به جهت تسریع 
های  حوزه  در  ها  پروژه  تکمیل  و  اجرا   , تعریف  در 
ناحیه  و  محمدیه  فرهنگی-ورزشی  و  خدماتی,عمرانی 

شهری مهرگان شد.
وی با اشاره به محصور نمودن کانال آب ناحیه شهری 
احتمالی  حوادث  بروز  از  جلوگیری  جهت  به  مهرگان 

گفت:
 کانال آب مذکور یکی از نیازها و درخواست های اساسی 
عملیات  اجرای  زودی  به  که  بود  شهروندان  اصلی  و 

عمرانی آن صورت خواهد گرفت.
فرسوده شدن  به  اشاره  با  همچنین  محمدیه  شهردار   
ناوگان حمل و نقل خواستار مکاتبه نمایندگان مجلس 
با دست اندرکاران به جهت تخصیص اعتبار در راستای 

نوسازی ناوگان شد.
متاسفانه  که  موضوع  این  به  اشاره  با  همچنین  وی   
یکی   از مشکالت شهروندان ناحیه شهری مهرگان عدم 
تخصیص و تعریف زیرساخت ها قبل از ساخت و ساز و  
سکونت بوده که این موضوع خود منجر به بروز مشکالتی 
شده که حل آن ها نیازمند تعامل و همکاری دستگاه های 

اداری و اجرایی است.
دیگر  از  مروارید  تجاری-اداری  پروژه  مشکل  حل 
و  کرد  اشاره  آن  به  پیری  مهندس  که  بود  موضوعاتی 

افزود:
دستگاه های  و  مدیران  با  جلسه  چندین  برگزاری  با   
به  و  گرفته  صورت  اقداماتی  استاندار  معاون  و  اجرایی 
زودی شاهد از آغاز عملیات ساخت و ساز در این مجتمع 

باشیم.
  شهردار محمدیه همچنین در این جلسه با اشاره به این 
موضوع که به جهت آشنایی با مشکالت شهری , بازدید 
هفتگی از سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان در 
دستور کار قرار گرفته تا مشکالت و معضالت شناسایی  و 
نسبت به حل آنها اقدام گردد که در این زمینه اقدامات 

قابل توجه ای صورت گرفته است.
ناحیه  در  پارکینگ  و  تعمیرگاهی  مجتمع های  کمبود 
شهردار  که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  مهرگان  شهری 

محمدیه به آنها اشاره نمود و افزود:
 متاسفانه ناحیه شهری مهرگان با جمعیت بی شماری 
که در خود جای داده فاقد پارکینگ خودروهای سنگین 
و مجتمع تعمیرگاهی است و این امر خود منجر به بروز 
مشکالتی شده که امیدواریم در این زمینه نیز تمهیداتی 

اندیشیده شود.
 وی همچنین در خصوص تعامل با ادارات جهت استقرار 

در محمدیه افزود:
تکریم  راستای  در  همواره  محمدیه  شهرداری  و  شورا   
را در  ادارات خدمات رسان  با  تعامل  حقوق شهروندان 
دستور کار خود قرار داده و ما  آمادگی همکاری با هر 

ارگان به جهت استقرار در محمدیه را داریم.
برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک ها باالخص بانک 
ملی به جهت ساخت بانک در ناحیه شهری مهرگان از 
دیگر موضوعاتی بود که وی به آنها اشاره کرد و افزود: 
جانمایی atm در بعضی از نقاط ناحیه شهری مهرگان 
حاصل برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی بوده است.

  شهردار محمدیه در پایان ضمن اشاره به جابه جایی 
عوارضی خواستار مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی در این 

زمینه شد .
با  تا  مقرر گردید  پایان جلسه  در  این که  به ذکر  الزم 
تنظیم نامه ای از سوی شهرداری جهت مکاتبه با وزیر در 
خصوص جابه جایی عوارضی ,موضوع از طریق نماینده 

مردم قزوین در مجلس پیگیری گردد.
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 بیش از ۱۵ درصد ماموریت های 
آتش نشانی ارومیه مربوط به 

اتفاقات آسانسور است

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رییس 
شهرداری ارومیه گفت: بیش از ۱۵ درصد ماموریت 
اتفاقات  به  مربوط  جاری  سال  طی  نهاد  این  های 

آسانسور بوده که روندی افزایشی نیز دارد.
ابراهیم شاد قوشچی  افزود: طی سال جاری هزار و 
۷۵۷ ماموریت توسط آتش نشانی ارومیه انجام شده 
که از این تعداد، ۲۷۲ ماموریت مربوط به مشکالت 
ناشی از آسانسور در مراکز مختلف تجاری، اداری و 

مسکونی بوده است.
وی اضافه کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
۹ درصد بود که امسال رشد قابل مالحظه ای داشته 

است.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رییس 
عالوه  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  ارومیه  شهرداری 
افزایش  با  مسکونی،  واحدهای  در  آتش سوزی ها  بر 
ساختمانی  آسانسورهای  به  مربوط  های  ماموریت 
مواجه هستیم که عمده دلیل بروز این نوع حادثه 

عدم رعایت ظرفیت آسانسور و قطع برق است.
به  مربوط  ایمنی  موارد  رعایت  گفت:  قوشچی  شاد 
و  آسانسورها  بودن  استاندارد  و  آسانسور  در  حضور 
همچنین انجام بازدیدهای دوره ای از آسانسور توسط 
تکنسین های متخصص می تواند در کاهش اتفاقات 

این بخش موثر باشد.
ویژه  به  و  اداری  تجاری،  آپارتمان های  افزایش  با   
به  نسبت  به شدت  نیز  آسانسورها  تعداد  مسکونی، 
صدها  ساالنه  و  یافته  افزایش  گذشته  های  سال 

آسانسور در ارومیه نصب می شود.

شهردار مشهد گفت: مردم باید بتوانند به راحتی 
داشته  دسترسی  مطهر  حرم  به  سواره  و  پیاده 
باشند، از این رو باید بدون اینکه به ساکنان قدیمی 
ضرری وارد شود و مانعی برای توسعه ایجاد شود، 
معارضات آزاد و مسیر تشرف زائران به حرم مطهر 

بازگشایی شود.
بازدید از شماری  سیدعبداهلل ارجایی  در حاشیه 
بافت  به  نگاه  افزود:  ثامن،  منطقه  پروژه های  از 
منظور  به  جلو  به  حرکت  مطهر  حرم  پیرامونی 
به  مجاوران  و  زائران  تشرف  مسیرهای  بازگشایی 

حرم مطهر است.
و  ره باغ  ها  اجرای  روند  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازگشایی مسیرهای دسترسی زائران به حرم مطهر 
باید سرعت گیرد و بخشی از آن تا پایان سال آماده 

مسیر  در  کرد:  اضافه  ارجایی  شود.  بهره برداری 
اجرای پروژه های ره باغ حضرت زهرا)س( و ره باغ 
رضوان، معارضاتی ایجاد و باعث مسدود شدن راه 
معارضات  این  باید هرچه سریع تر  که  مردم شده 

تعیین تکلیف شود.
سال  پایان  تا  امیدوارم  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
به خصوص در اجرای ره باغ ها شاهد اتفاقات خوبی 
باشیم. طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم 
سال  خردادماه  در  )ع(  رضا  امام  حضرت  مطهر 
شهرداری  قانون  پنج  ماده  کمیسیون  در   ۱۳۷۴
به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری 
به  طرح  الگوی   ۷۸ سال  فروردین  و  گرفت  قرار 
این طرح  اما  تصویب کمیسیون ماده پنج رسید، 
است.  شده  تغییر  دستخوش  بار  چندین  تاکنون 

طرح نوسازی و بهسازی حرم مطهر رضوی مصوب 
 ۹۶ سال  تیرماه   ۱۹ مصوبه  طبق   ۱۳۸۷ سال 
اجرای  و  لغو  شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای 
آن متوقف شد که هدف از این اقدام جلوگیری از 
تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان 
ناملموس بافت تاریخی -  و ارزش های ملموس و 
فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی عنوان شد. با 
وقت خراسان  استاندار  آبانماه سال ۹۸  حال  این 
بافت  بازسازی  راه  نقشه  که  کرد  اعالم  رضوی 
پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه 

و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته  است.
قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد 
به صورت مشترک تا پایان سال ۹۸ طرح تفصیلی 
و  شهرسازی  مبانی  گرفتن  نظر  در  با  را  جدید 

دغدغه های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر 
عالی شهرسازی  شورای  در  را  آن  و  تهیه  رضوی 
عالی  شورای  اما  برسانند  تصویب  به  معماری  و 
شهرسازی خود به صورت مستقیم به این موضوع 

ورود کرد.
این اقدام، اعتراض شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر مشهد را در پی داشت به طوری که همچنان 
پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب نخستین 
طرح، هنوز طرحی نهایی برای نوسازی این بافت 
گذشته طرح  بهمن سال  اواخر  اما  نداشت  وجود 
تفصیلی این بافت در کمیسیون ماده پنج استان 
اسفندماه  سرانجام  و  مصوب شد  رضوی  خراسان 
به  عالی معماری و شهرسازی  پارسال در شورای 

تصویب رسید.

شهردار مشهد: مسیر تشرف زائران به حرم مطهر باید بازگشایی شود

در طی فرآیند های پخت آگلومره در ماشین 
یک  عنوان  به  غبار  ذرات  تولید  پخت،  های 
است.  مطرح  منفی  محیطی  زیست  جنبه 
طی سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش 
پیامدهای نامطلوب ناشی از ماشین های پخت 
آگلومره پروژه ۵ گانه زیست محیطی تعریف 
و اجرا گردید. این پروژه بر اساس استفاده از 
شامل  و  غبار  تصفیه  پیشرفته  فن آوری های 
مهندسی، ساخت و نصب ۶ عدد الکتروفیلتر 
بر روی خروجی ماشین های پخت شماره های 
۱و۲و۳ واحد آگلومراسیون و مسیرهای انتقال 

مواد مربوطه بود.
 ، اصهفان  آهن  ذوب  تالشگران  همت  به 
 ۱۱۰ الکتروفیلتر  سازی   بهینه  های  پروژه 
توزین  واگن  فیلتر  و نصب بگ  آگلومراسیون 
کوره بلند به بهره برداری رسید . الف: بهینه 

سای الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون:
با  آگلومره  تولید  آگلومراسیون  بخش  وظیفه 
بخش  در  مصرف  مناسب جهت  فنی  شرایط 
کوره بلند می باشد. در فرآیند تولید آگلومره، 
ریزدانه  ماده  نوع  چندین  کردن  مخلوط  از 
مختلف با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت 
شوند،  می  تولید  دیگر  های  پروسه  در  که 

عبور  و  از مرطوب کردن، همگن کردن  پس 
دادن آن ها از کوره پخت، ماده ای جدید با 
ترکیب شیمیایی یکنواخت به وجود می آید 
در  گویند.  می  )کلوخه(  آگلومره  آن  به  که 
ماشین  در  آگلومره  پخت  های  فرآیند  طی 
یک  عنوان  به  غبار  ذرات  تولید  پخت،  های 
است.  مطرح  منفی  محیطی  زیست  جنبه 
طی سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش 
پیامدهای نامطلوب ناشی از ماشین های پخت 
آگلومره پروژه ۵ گانه زیست محیطی تعریف 
و اجرا گردید. این پروژه بر اساس استفاده از 
شامل  و  غبار  تصفیه  پیشرفته  فن آوری های 
مهندسی، ساخت و نصب ۶ عدد الکتروفیلتر 
بر روی خروجی ماشین های پخت شماره های 
مسیرهای  و  آگلومراسیون  واحد  ۱و۲و۳  
انتقال مواد مربوطه بود. هر شش الکتروفیلتر 
این پروژه از سال ۹۴ به بهره برداری رسیده 
درجه۲  استاندارد  سطح  تا  را  غبار  میزان  و 
برای  محیط زیست  حفاظت  سازمان  ذرات 
کارخانجات و کارگاه های صنعتی در خروجی 
پروژه  ادامه  دودکش ها کاهش داده است. در 
مذکور و به منظور ارتقاء شاخص های زیست 
محیطی و کمینه سازی میزان غبار خروجی 

از دودکش الکتروفیلتر ۱۱۰ و ارتقاء شاخص 
غبار  و  گرد  کنترل  ای)  حرفه  بهداشت  های 
های  استاندارد  محدوده  در  کارگاهی  داخل 
الکتروفیلتر ۱۱۰  بهینه سازی  پروژه  مرتبط( 
آگلومراسیون تعریف و فاز اجرائی آن در توقف 
آگلوماشین شماره  یک آگلومراسیون از تاریخ 
۱۴۰۰/۶/۱۹ آغاز و طی مدت ۱۲ شبانه روز 
و با صرف هزینه ای بالغ بر  ۸۰ میلیارد ریال 

انجام گردید.
و  اصالحات  اول  گام  عنوان  به  اقدامات  این 
الکتروفیلتر ۱۱۰ صورت  بر روی  بهینه سازی 
فعالیت  پروژه   این  تکمیل  روند  در  و  گرفته 
هایی برنامه ریزی و در حال اقدام می باشد. 
این پروژه مطابق  از آنجائیکه اهداف  بنابراین 
اندازه گیری های انجام گرفته توسط آزمایشگاه 
معتمد محیط زیست محقق شده است، در گام 
اقدام  این شرایط  تثبیت  برای حفظ و  بعدی 
برنامه ریزی های   ، نیز  ادامه  در  و  شد  خواهد 
دو  برای  اول  گام  عملیات  اجرای  الزم جهت 
الکتروفیلتر ۱۲۰ و ۱۳۰ با توجه به تجربیات 

کسب شده اقدام خواهد شد.
از کلیه همکاران محترم  است  پایان الزم  در 
و  کارخانه  مختلف  مدیریت های  و  حوزه ها 

پیمانکار پروژه که با تالش مجدانه خویش نتایج 
مثبت یاد شده را رقم زدند و از مساعدت مدیر 
عامل محترم شرکت که همواره ضمن تاکید بر 
بهبود شرایط زیست محیطی کارکنان و مردم 
شریف منطقه، با حمایت های بی دریغ خویش 
را  پروژ های زیست محیطی در شرکت  اجرای 
ممکن و هموار ساخته اند سپاسگزاری نماییم. 
بلند  کوره  توزین  واگن  فیلتر  بگ  پروژه  ب: 
شماره یک در امتداد پروژه های بهبود زیست 
محیطی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، در 
کارگاه واگن توزین کوره بلند شماره یک بعلت 
عدم وجود سیستم تهویه برای جمع آوری گرد 
وغبار حاصل از  تعیین میزان تناژ مواد مختلف 
متالوژی،  کک  شامل  بلند)  کوره  به  شارژی 
به  ذوب(  کمک  مواد  و  آگلومره  آهن،  سنگ 
کوره بلند پروژه نصب بگ فیلتر  واگن توزین 
کوره بلند شماره یک با هدف کاهش گرد و 
غبار کارگاهی به زیر ۵ میلیگرم بر مترمکعب 
تعریف گردید. یکی دیگر از اهداف اصلی پروژه 
جلوگیری از انتشار آالینده های  واحد مذکور 
به محیط زیست  و کنترل خروجی مربوطه به 
بر نرمال متر مکعب بوده  زیر ۳۰ میلی گرم 

است.

  گام بلند دیگری در عرصه حفاظت از محیط زیست توسط شرکت ذوب آهن اصفهان

نیروگاه  ترکیبی  سیکل  گازی   ۳ شماره  واحد 
شهید رجایی قزوین به منظور انجام تعمیرات 
اساسی و RI کمپرسور از مدار تولید برق خارج 

شد.
 بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه 
در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  ترکیبی  سیکل 
اجرای برنامه های تعمیراتی هفده گانه نیروگاه، 
واحد شماره ۳ گازی از مدار تولید برق خارج 
شد تا تحت تعمیرات اساسی و RI کمپرسور 

قرار گیرد.
غنوی افزود: در تعمیرات اساسی و RI این واحد، 
مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات محفظه احتراق، پسته 
توربین و کمپرسور وروتور توربوکمپرسور، نازل 
های  تست  انواع  انجام  توربین،  های  پره  و  ها 
الکتریکی  وبازدید  تست    ،NDtغیرمخرب

ژنراتور، تست های الکتریکی ژنراتور، تعمیرات 
الکتروفن  وپمپ های ۴۰۰ ولت، استارتر های

و...،  ولت  و۶/۶کیلو  بریکرهای ۴۰۰ولت   mcc
از اقداماتی است که در این برنامه تعمیراتی  از 

سوی متخصصان این نیروگاه انجام می شود.
رله  تست  همچنین  داشت:  بیان  غنوی  بهمن 
الکتریکی  های  تست  و  ژنراتور  حفاظتی  های 
ترانسیشن وترانس های محلی، دمونتاژ ومونتاژ 
تجهیزات ابزاردقیق فید پمپ A,B،کالیبراسیون  
ترانسمیترهای فلو، تنظیم سیستم مانیتورینگ 
و حفاظتی دمای یاتاقان ها به همراه بازدید و 
ابزاردقیقی،  و  الکتریکی  تجهیزات  انواع  تعمیر 
دوره  این  در  که  است  اقداماتی  ترین  مهم  از 
متخصصان  سوی  از  تعمیراتی  های  برنامه  از 
نیروگاه سیکل ترکیبی در  حوزه های  مکانیک، 

الکتریک و ابزاردقیق انجام می شود.
با اجرای برنامه های تعمیراتی، عالوه بر صیانت 

از واحدهای نیروگاه، افزایش بهره وری و تامین 
انرژی الکتریکی پایدار هم رقم خواهد خورد.

برای انجام تعمیرات و کسب آمادگی تولید؛
واحد شماره 3گازی نیروگاه شهید رجایی   از مدار تولید خارج شد

دوشنبه 4 بهمن 1400

 اجرای سومین پویش کاشت بذر
در شهرستان مهدیشهر 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  مطلق  واحد  حیدر 
شهرستان  مهدیشهر از اجرای سومین پویش مردمی کاشت بذر 
و نهال در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۰۰هکتار بذرپاشی در 

مرتع امام زاده زینعلی انجام شد.
 حیدر واحد مطلق ضمن بیان اینکه سومین پویش مردمی کاشت 
بذر و نهال با مشارکت دستگاه های اجرایی و مسئوالن ذی ربط در 
مرتع امام زاده زینعلی ،جنب مجتمع گاوداران این شهرستان به 
اجرا درآمد، ابراز داشت: در این طرح بیش از ۲۰۰ هکتار عرصه 

منابع طبیعی بذرپاشی شد.
مهدیشهر  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   
ضمن بیان اینکه با اجرای این سه پویش از آذرماه سال جاری 
بیش از ۶۰۰ هکتار مراتع شهرستان توسط همیاران طبیعت ؛ 
دهیاری ؛ شورای شهر و روستا ؛جوامع محلی مردم وتشکلها به 
همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  بذر کاری و بذر پاشی 
هفته   یعنی  اسفندماه  تا  پویش ها  این  داشت:  ابراز  است،  شده 

منابع طبیعی و آبخیزداری  ادامه خواهد داشت.
 مطلق در ادامه تصریح کرد: هدف از این پویش ها تثبیت خاک، 
غنی کردن مراتع فقیر، مبارزه با بیابان زدایی، ترویج فرهنگ منابع 
طبیعی، جلوگیری از برخاستن شن های روان و پوشش گیاهی و 
غیره است که اجرای آن ها برای مناطق این  شهرستان در دستور 
کار قرار دارد.  وی بابیان اینکه در اجرای این پویش ها کارشناسان 
اداره منابع طبیعی آموزش الزم را فراگرفتند و آن را به مردم 
بومی منطقه انتقال خواهند داد، افزود: در واقع تالش شد تا مردم 
خودشان حافظ پوشش گیاهی منطقه خودشان باشند و این قبیل 

اقدامات با مشارکت مردم صورت گیرد .

 مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خبر داد؛

پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
 توسط صندوق کارآفرینی امید

 خراسان رضوی
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون تعداد ۲۶۰۴ فقره تسهیالت به ارزش ۹۲۴ میلیارد ریال 
پرداخت شده و میزان پرداخت تسهیالت در سال جاری و در مقایسه 
با سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین طی این 

مدت تعداد ۱۵۶۶ طرح تسهیالت دریافت کرده اند.
امین خوش قامت در خصوص میزان تسهیالت پرداخت شده در سال 
جاری از سوی این صندوق اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
تعداد ۲۶۰۴ فقره تسهیالت به ارزش ۹۲۴ میلیارد ریال پرداخت شده 
است که از این میزان تعداد ۹۲۱ فقره تسهیالت بالغ بر ۵۶۳ میلیارد 

ریال مربوط به نیمسال دوم سال جاری است.  
وی افزود: میزان پرداخت تسهیالت در سال جاری و در مقایسه با سال 
گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.  از ابتدای سال جاری 
تاکنون تعداد ۱۵۶۶ طرح تسهیالت دریافت کرده اند. همچنین تعداد 
۸۴ طرح دیگر در انتظار پرداخت تسهیالت و تعداد دو طرح نیمه تمام 

در دست بررسی جهت پرداخت تسهیالت متمم قرار دارند.   
این  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
تسهیالت در حوزه هایی همچون پوشاک، مبلمان و مصنوعات چوبی، 
فرآوری  بوم گردی،  و  گردشگری  دستباف،  فرش  دستی،  صنایع 
محصوالت معدنی، بسته بندی محصوالت کشاورزی و گلخانه پرداخت 

شده است.



ورزشی
خبر

طباطبایی: مربیان سازنده کشور باید 

دیده شوند

سازنده  مربیان  گفت:  کاراته  فدراسیون  رییس   
مراسم  راستا  همین  در  و  شوند  دیده  باید  کشور 

تقدیر از آنان را برگزار کردیم.
سیدحسن طباطبایی  در خصوص برگزاری مراسم 
از  بعد  داشت:  اظهار  سازنده،  مربیان  از  تقدیر 
مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات انتخابی، مربیانی 
سکو  روی  کومیته  و  کاتا  در  آنها  ورزشکاران  که 
رفتند را دعوت کرده و روز )یکشنبه( مورد تجلیل 

قرار دادیم.
وی افزود: افراد و مربیانی قهرمان پرور سالیان اخیر، 
استانی  هیات های  و  روسای سبک ها  پیشکسوتان، 
که مربیان سازنده در سیستم آنان فعالیت می کنند 

هم مورد قدردانی قرار گرفتند.
چنین  بود  بار  اولین  برای  داد:  ادامه  طباطبایی 
مراسمی برگزار شد و به طور طبیعی کمبودهایی 
وجود داشت اما مهم این است که مربیان سازنده 

کشور دیده شوند.
وی در پاسخ به این سوال که از عملکرد کاراته ایران 
کاراته  داشت:  اظهار  دارد؟  رضایت  اخیر  سال  در 
و  جمعیت  با  که  دارد  باالیی  بسیار  ظرفیت  ایران 
جامعه بزرگی فعالیت می کند. به لحاظ فنی یکی از 
بزرگترین پتانسیل های دنیایی کاراته جهان هستیم 
و امسال توانستیم در المپیک به طال برسیم و در 

مسابقات آسیایی نیز قهرمان شدیم.
رییس فدراسیون کاراته ادامه داد: مهمترین مساله 
برای ما اعزام تیم های پایه به قهرمانی آسیا بود که 
با وجود تمام مشکالت مالی با حمایت جامعه بزرگ 
کاراته، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صورت 
نیز  سال  پایان  تا  کوتاه  زمان  تا  امیدوارم  گرفت. 
برنامه های فدراسیون از جمله برگزاری انتخابی های 

تیم های ملی به خوبی انجام شود.
و  برگشت  دور  برگزاری  خصوص  در  طباطبایی 
تعویق  از  پس  کاراته  لیگ  سوپر  نهایی  مرحله 
مردان  لیگ  سوپر  برگزاری  داد:  توضیح  طوالنی، 
محدودیت های  دلیل  به  ملی  تیم  برنامه های  و 

کرونایی چندین بار به تعویق افتاد.

شجیع: روند انتخابات فدراسیون 
اسکیت عادالنه بود

خبر

وزیرورزش: فدراسیون انجمن های 

ورزشی یک سازمان تربیت بدنی است
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 وزیر ورزش و جوانان، فدراسیون انجمن های ورزشی 
را در قامت سازمان تربیت بدنی دانست و گفت: بر 
خود تکلیف می دانم که نگاه ویژه ای به این مجموعه 

بزرگ ورزشی داشته باشم.
در  حضور  با  یکشنبه  روز  سیدحمیدسجادی 
والدت  تبریک  با  ورزشی  انجمن های  فدراسیون 
این  داشت:  اظهار  زن  روز  و  )س(  زهرا  حضرت 
تفریحی،  همگانی،  مختلف  الیه های  که  فدراسیون 
یک  خود  است  شده  تشکیل  حرفه ای،  و  قهرمانی 
فدراسیون  این  قدر  و  است  بدنی  تربیت  سازمان 

تاثیرگذار در ورزش ایران را به خوبی می دانم.
وی افزود: در این فدراسیون توسعه پایدار را شاهد 
هستیم، رشد و تعمیم فنی در انجمن ها و رشته های 
زیر پوشش، کثرت و عظمت کار را مشخص می کند 
این مجموعه  به  ویژه ای  نگاه  تکلیف می دانم که  و 

بزرگ ورزش کشور داشته باشم.
و  گفت  انجمن ها  رییسان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
گو کرد و شرایط رشته های زیر پوشش را  بررسی و 
تاکید کرد به رشته های المپیکی بخصوص بیس بال 
و سافت بال، راگبی و کریکت توجه ویژه ای شود و 
حتی وعده داد که بزودی یک زمین اختصاصی برای 

این سه رشته مذکور در نظر گرفته شود.
گفت:  هم  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  رییس 
سجادی یک قهرمان ملی و  مدیری دلسوز  است 
که درد ورزش را می داند و این باعث افتخار ما است.

انجمن های  فدراسیون  می گوید:  علیپور  محمد 
کنونی  ورزش  وزیر  توسط  پیش  سال   ۱۱ ورزشی 
تاسیس شد و  بیش از ۲ دهه ۲۰ انجمن، ۷۰ رشته 
را مدیریت  ورزشی و ۲ هزار ۵۰۰ هیات و کمیته 
می کنیم که از این تعداد پنج رشته در المپیک و در 
مجموع ۱۱ رشته در بازی های آسیایی حضور دارند. 
آوردگاه های  در  رنگارنگ  مدال  مدت ۶۰۰  این  در 
کرسی   ۲۵ دارای  و  کردیم  کسب   بین المللی 

بین المللی هستیم.

باشگاه  مدیره  هیات  مستعفی  رییس 
به  نمی توانم  دیدم  وقتی  گفت:  پرسپولیس 
بهترین  را  استعفا  کنم،  کمک  پرسپولیس 
هیات مدیره  نفرات  سایر  امیدوارم  و  دیدم  کار 

بتوانند شرایط مالی باشگاه را بهبود بخشند.
از  استعفایش  مورد  در  ذوالفقارنسب    بیژن 
در  گفت:  پرسپولیس  باشگاه  مدیره  هیات 
دیدم  تصمیم  بهترین  را  استعفا  فعلی  شرایط 
موافقت شود چرا  استعفایم  این  با  امیدوارم  و 
وقتی شرایط را دیدم به این موضوع پی بردم 
که شاید نتوانم در بخش درآمدزایی و مالی به 
استعفا  خاطر  همین  به  و  کنم  کمک  باشگاه 

دادم.
اخیر  سال های  در  قهرمانی ها  این  افزود:  وی 

و  است  نخورده  رقم  سادگی  به 
شود.  حفظ  باید  نیز  روند  این 
دیدیم  آمدیم  تیم  کنار  وقتی 
دارد  وجود  زیادی  مشکالت  که 
یک  که  تمرین  زمین  مثال  برای 
را  است  فوتبال  در  اساسی  رکن 

پرسپولیس ندارد.
رییس هیات مدیره مستعفی تیم 
کرد:  تاکید  پرسپولیس  فوتبال 
را  حقوقشان  و  هم حق  بازیکنان 
دارند  خانواده  آنها  می خواهند.   
است.  فوتبال  درآمدی شان همین  راه  تنها  و 
االن نیم فصل تمام شده و تا کنون تنها حدود 
۲۰ درصد از قراردادشان را دریافت کردند که 
شاید این موضوع امروز به ۲۵ درصد برسد. این 

شرایط اصال خوب نیست.
انتقاداتی که  ذوالفقار نسب در مورد اینکه آیا 
یا  بود،  استعفایش  دلیل  شد،  مطرح  او  علیه 
خیر، می دانم که برخی از رفتنم از پرسپولیس 
خوشحال می شوند اما این دلیل استعفایم نبود. 
نیستم  ناراحت  هم  چیز  هیچ  و  کس  هیچ  از 
و وقتی دیدم که نمی توانم کمک کنم استعفا 

دادم.

وی در پاسخ به این پرسش که شما مشاور وزیر 
قبلی و فعلی ورزش و جوانان در بخش فوتبال 
از  پرسپولیس  در  حضور  از  پیش  آیا  هستید. 
مشکالت خبر نداشتید، تصریح کرد: مشکالت 
را می دانستم اما خیلی مشکالت زیادی وجود 
دارد. برای مثال یک دروازه بان بعد از پنج سال 
در  کرد.  ترک  را  باشگاه  این  ایران  در  حضور 
اما مطالبات  او را حفظ کرد  حالی که می شد 
او پرداخت نشد تا به فیفا برود و شکایت کند. 
دیر یا زود هم باید مطالبات او پرداخت شود. 

مطالبات اوساگونا هم آمده است.
ذوالفقارنسب تاکید کرد: دیگر آن زمان نیست 
صندوق  پرسپولیس  باشگاه  کل  بگوییم  که 
باشگاه  امروز  است.  پروین  علی  ماشین  عقب 

نیاز به تشکیالت دارد.
وی در مورد اینکه آیا با توجه به شناختی که 
از مشکالت دارید در غیاب شما اعضای جدید 
هیات مدیره باشگاه می توانند مشکالت را حل 
کنند، گفت:  راستش را بخواهید قبل از حضور 
در هیات مدیره سه نفر از آنها را نمی شناختم 
اما شنیدم که آنها افراد قوی در جذب اسپانسر 
هستند و امیدوارم بتوانند در درآمدزایی برای 

پرسپولیس قوی ظاهر شوند.

ذوالفقارنسب: در شرایط فعلی استعفا بهترین 
کار بود

 نامزد انتخابات فدراسیون اسکیت گفت: در 
اسکیت  فدراسیون  انتخابات  روند  مجموع 
منصفانه و عادالنه بود و به نتیجه آن احترام 

می گذارم.
انتخاباتی  پایان مجمع  از  رضا شجیع پس 
با  گو  و  گفت  در  اسکیت  فدراسیون 
جوان  نسل  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
باید  و  هستند   رشته  این  عالقه مند 

سرمایه گذاری کنیم.  
میلیارد   ۲.۵ بودجه  با  البته  افزود:  وی 
تومانی که برای این فدراسیون تعیین شده، 
تنها پاسخگوی چهار اعزام بین المللی است 
و  مهمترین خالیی که وجود دارد، این که 
بودجه دولتی  به  فدراسیون بخواهد متکی 
انجام  نمی تواند  کاری  هیچ  آن  با  و  باشد 

بدهد.
نامزد انتخابات فدراسیون اضافه کرد: ویژگی  
همزمان  که  است  این  اسکیت  فدراسیون 
است.  جهانی  فدراسیون  سه  مجموعه  زیر 
ارتباط  فدراسیون ها  آن  با  بتواند  اگر  پس 

بگیرد، منابع خوبی را می تواند جذب کند.
و  انتخابات  روند  به  اعتراض  درباره  شجیع 
باشگاه  چند  اسامی  شدن  حذف  و  اضافه 
آنکه  برای  گفت:  مجمع  در  شرکت کننده 
یک باشگاه بتواند در مجمع رای بدهد، باید 
سه ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه در زمان 
باشد،  معتبر  مجوزش  باید  لیگ  برگزاری 
پنج  ماده  مجوز  دادن  رای  زمان  در  دوم 
ماه معتبر باشد و مجوز ماده پنج را داشته 
باشد. بنابراین به نظر می رسد وزارت ورزش 
برای آنکه شائبه ای پیش نیاید، سعی کرد 

این  با  کند.  کنترل  را  شرط  سه  هر  که 
باشگاه ها االن مجوز دارند،  وضعیت برخی 
اما ۲ سال قبل که لیگ برگزار شده، مجوز 
ورزش  وزارت  که  است  طبیعی  نداشتند. 
مجموع  در  می گیرد.  را  مساله  این  جلوی 
و  بود  عادالنه  و  منصفانه  انتخابات  روند 

احترام می گذارم.
برگزار  مجمع  وقتی  گفت:  هم  را  این  وی 

می شود و اعضای مجمع رای می دهند، این 
است.  انتخابات  فرآیند  پذیرش  منزله  به 
دولتی  غیر  عمومی  نهاد  یک  فدراسیون 
به  که  اعتراض هایی  و   می شود  محسوب 
در  دیگر  می شود،  انتخابات  برگزاری  روند 
حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری نیست. 
بنابراین برگزاری انتخابات و حضور افراد و 
رئیس مجمع و تایید وزارت ورزش به منزله 

هرکسی  و  است  انتخابات  فرآیند  پایان 
داده،  رای  و  داشته  مجمع حضور  در  که  
به  و  پذیرفته  را  فرآیند  که  است  مشخص 

نظرم این اعتراضات جایگاه قانونی ندارد.
مجید هنرجو با کسب ۳۰ رای از ۵۵ آرای 
ماخوذه، سکان فدراسیون اسکیت را بدست 
رئیس  نایب  این  از  پیش  هنرجو  گرفت. 

فدراسیون اسکیت بوده است.

در  المپیک  ملی  کمیته  رئیس   
اردوی تیم ملی کشتی،  از  بازدید 
ما  ورزش  سرآمد  کشتی  گفت: 
است و جایگاه آن در تاریخ ایران 

زمین قابل چشم پوشی نیست.
رئیس  صالحی امیری«  »سیدرضا 
کمیته ملی المپیک، روز شنبه از 
اردوی تیم ملی کشتی بازدید کرد.

وی در جمع مسووالن فدراسیون 
رشته  این  ملی پوشان  و  کشتی 
ما  ورزش  سرآمد  کشتی  گفت: 
است و  برای تشکر در جمع شما 
حاضر شدیم. چه روی سکو بروید 
ارزش های  از  چیزی  نروید  چه  و 
یزدانی  حسن  نمی شود.  کم  شما 
در المپیک توکیو همه ما را سکته 
داد اما بعد کاری کرد که المپیک 

شیر  همیشه  شیر  شد.  فراموش 
است.

این مقام مسوول عنوان کرد: دیدار 
ورزشی  بحث  از  فراتر  آمریکا  با 
است. از طریق وزارت امور خارجه 
از  کثیری  جمعیت  شدم  مطلع 
ایرانی ها برای تشویق تیم ایران به 
مشکالت  همیشه  می آیند.  سالن 
هست اما جایگاه کشتی در تاریخ 
پوشی  چشم  قابل  زمین  ایران 

نیست.
ورزش  وزارت  و  ما  گفت:  وی 
متعهد هستیم و هر چه می توانیم 
منتی هم  هیچ  کنیم،  باید کمک 
ما  حضور  فلسفه  نمی گذاریم. 
 ۵۲ از  حمایت  ورزش  وزارت  و 
فدراسیون و در راس آن فدراسیون 

همه  دبیر  علیرضا  است.  کشتی 
تالش و جوش و خروشی که دارد 

برای ارتقای کشتی است.
رئیس  دبیر«  »علیرضا  سپس 
فدراسیون کشتی هم گفت: مرحله 
حال  در  ملی  تیم  انتخابی  اول 

برگزاری است. مسابقات صربستان 
هم جهانی است و هم در رنکینگ 
است. با تدبیر سرمربیان، اقدامات 
را برای حضور خوب در مسابقات 
پیش  آسیایی  بازی های  و  جهانی 

می بریم.

 در بازدید از اردوی تیم ملی کشتی/ 
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 رییس فدراسیون تنیس روی میز گفت: ۳۰ اعزام برون 
مرزی از اسفند ۹۹ تا پایان آذر امسال در رده های نونهاالن 
تا بزرگساالن در بخش زنان و مردان داشتیم. برای این 
اعزام ها نه تنها از حامی مالی بلکه از کمیته ملی المپیک 

و وزارت ورزش نیز کمک گرفتیم.
این ۲۷۰  در طول  داشت:  اظهار   ، علی قارداشی  مهرداد 
روز ۲۰۰ روز برای تیم های ملی رده های مختلف سنی 
تهران  در  و جانبازان  معلوالن  و بخش  میز  روی  تنیس 
و اصفهان اردو برگزار کردیم. این اردوها و اعزام ها نتیجه 
داد و نوید شمس توانست در مسابقات جهانی به مدال 
برسد. شمس در رقابت های کانتندر مجارستان مدال برنز 

پاراتنیس  گرفت. همچنین شاهد مدال آوری ملی پوشان 
در مسابقات بحرین هم بودیم.

در  جوانان  میز  روی  تنیس  پسر  و  دختر  نمایندگان 
بازی های پاراآسیایی منامه بحرین، موفق به کسب یک 

مدال طال و ۳ نقره و ۲ برنز شدند.
رییس فدراسیون تنیس روی میز عنوان کرد: در این چند 
به  نوید شمس  رنکینگ جهانی  ارتقای  اخیر شاهد  روز 
رتبه سوم جوانان جهان بودیم. البته همه تنیسورها رشد 
داشتند اما شمس در طول دوران زندگی قهرمانی خود در 
رده نونهاالن و نوجوانان طالی جهانی را کسب کرده است.

که  اعزام هایی  مهم ترین  مدت  این  در  کرد:  اضافه  وی 

توکیو،  المپیک  بازی های  المپیک،  انتخابی  به  داشتیم 
پاراآسیایی  قهرمانی  و  جهان  آسیا،  قهرمانی  رقابت های 
جوانان بود. در این مدت از عملکرد نمایندگان کشورمان 
با توجه به شرایط موجود بخوبی  بازان راضی بودم زیرا 

توانستند در رقابت های مختلف بدرخشند.
قارداشی یادآور شد: کسب مدال طال و برنز هوپس )طرح 
برگزار  جهان  کشورهای  تمامی  در  که  است  بین المللی 
می شود و روش بسیار خوبی برای استعدادیابی به شمار 
می رود( پسران و دختران در مسابقات جهانی نونهاالن در 
اردن حاصل استعدادیابی است که در چهار سال گذشته 

انجام دادیم و اکنون نتایج آن را می بینیم.

علی قارداشی: تنیس روی میز امسال ۳۰ اعزام 
بین المللی داشت

 رئیس کمیته گراپلینگ  ایران با بیان اینکه رشته 
فوق جایگاه ویژه ای  در سطح جهان دارد گفت: 
مسابقات قهرمانی کشور ۲۹ بهمن ماه  در سالن 

شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
 نشست خبری »حسین خان هنرمند« بنیانگذار 
و رییس  کمیته گراپلینگ روز دوشنبه در نشست 
خبری اظهار داشت: امیدوارم بزودی با ریشه کن 
به  ورزش  و  کشور  شرایط  کرونا  ویروس  شدن 
فرد  یک  بسیار خوشحالم  برگردد.  عادی  حالت 
و  می کند  فعالیت  ورزش  وزیر  بعنوان  ورزشی 
کمبودهایی که وجود دارد را برطرف خواهد کرد.

وی گفت: گراپلینگ از رشته های تحت پوشش، 
هم  رزمی  کشتی  به  و  کشتی  جهانی  اتحادیه 
یونان  کشتی  به  فوق  رشته  است.  معروف 
باستان نزدیک بوده که در المپیک قدیم در آن 
زیر مجموعه  ایران  در  اکنون،  رقابت می کردند. 
فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی هستیم. 
و  است  کشوری  مسابقات  دوره  ششمین  این 
برای نخستین مرتبه در آن کمربند طالیی اهدا 
می شود. به دلیل محدودیت های کرونایی پیکارها 

تنها در بخش بزرگساالن مردان انجام می شود.

این  در  ورزشکاران  حضور  نحوه  مورد  در  وی 
مسابقات، گفت: نسبت به فعالیتی که استان ها 
از  بیش  و  شد  خواهد  دعوت  ورزشکار  دارند، 
می روند.  میدان  به  رویداد  این  در  نفر  یکصد 
مسابقات در ۲ استایل و هر استایل در هشت وزن 
استانی  مقام  پایان مسابقات،  در  انجام می شود. 
نخواهیم داشت و به برترین ها مدال اهدا می شود 

و قهرمانان نیز کمربند خواهند گرفت.
مسابقات  اینکه  بیان  با  ایران  گراپلینگ  رییس 
۲۹ بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران 
از  مسابقات  جریان  در  افزود:  می شود،  برگزار 
خانواده شهید مدافع حرم حسن عبداهلل زاده که 

از شاگردان خودم بود تقدیر خواهیم کرد.
خان هنرمند همچنین یادآور شد: باید مسابقات 
را در سطح نیروهای مسلح فعال کنیم، چرا که 
در ارتش های بزرگ جهان این رشته حضور فعالی 
آسیایی  دیگر  کشورهای  روسای  با  حتی  دارد. 
دوره  نخستین  داریم  قصد  و  می کنیم  رایزنی 

مسابقات کشورهای اسالمی را میزبانی کنیم. 
وی در خصوص اینکه چرا این رشته زیر مجموعه 
کرد:  عنوان  نیست؟  ایران  کشتی  فدراسیون 

آزاد  کشتی  تنها  جهانی  اتحادیه  مجموعه  زیر 
کشتی های  و  رشته ها  سایر  و  نیست  فرنگی  و 
سنتی می توانند مستقل باشند. در زمان »رسول 
خادم« در فدراسیون کشتی بودیم اما اکنون زیر 

مجموعه فدراسیون رزمی فعالیت می کنیم.
داد:  توضیح  مسابقات  داوری  خصوص  در  وی 
را هر  گراپلینگ  قوانین  کتابچه  اتحادیه جهانی 
این  ترجمه شده  می کند.  روزرسانی  به  سال   ۲
قوانین در اختیار داوران قرار داده  شده و مسابقات 

امسال هم با همین قوانین برگزار خواهد شد.  
دوره  سه  تاکنون  کرد:  تصریح  هنرمند  خان 
و  کردیم  برگزار  داوری  همچنین  و  مربیگری 
دعوت از مدرسین جهانی را هم در برنامه داریم. 
حدود ۱۳ استان فعال داریم اما کرونا بسیاری از 

باشگاه ها را تعطیل کرد.
داد:  توضیح  نیز  ملی  تیم  شرایط  مورد  در  وی 
تاکنون سه اعزام بین المللی به کشورهای ترکیه، 
در  و  داشتیم  آذربایجان  جمهوری  و  بالروس 
پیکارهای جهانی نیز روی  سکو رفتیم. قطعا تیم 
ملی خواهیم  داشت اما در خصوص شرایط تیم 

ملی شورای فنی تصمیم گیری خواهد کرد.

خان هنرمند: مسابقات گراپلینگ قهرمانی 
کشور ۲۹ بهمن در تهران برگزار می شود



هنری
گزارش

تحول سازمان سینمایی در چشم  انداز 
۴ ساله

رئیس سازمان سینمایی گفت: بیش از ۱۱۰ محور تحولی از سوی 
کارگروه مطالعاتی سازمان سینمایی طراحی و پژوهش شده که در 

چشم اندازی ۴ساله قابل تحقق و اجراست.
در  کاربردی  راهبردی  و  مهم  محورهای  به  اشاره  با  خزایی  محمد 
سیاستگذاری های دوره جدید سازمان سینمایی عنوان کرد: از همه 
معاونین، مدیران، کارشناسان و یکایک همکاران عزیز تقاضا می کنم 
همدلی،  با  سازمان  ساله  چهار  انداز  چشم  اهداف  به  رسیدن  برای 

همراهی و همگرایی،کمک کنند.
ویژه، سینما در چند ساله  به  به گفته وی، کشور و حوزه فرهنگ 
اخیر با برخی چالش ها و مشکالت روبرو بوده است که مهم ترین 
آن بحران کرونا و خسارت های اقتصادی گسترده ناشی از آن است.

خزاعی به رکود و تعطیلی سینماها در دو ساله اخیر، روند ناموزون 
سینمایی،  همکاران  و  سینما  خانواده  معیشتی  مشکالت  تولیدات، 
محدودیت منابع و اعتبارات، چالش کثرت و انباشت فیلم های تولید 
شده و ... از جمله مسائل پیش روی سینماست که با همت و همدلی 

همه شما و خانواده سینما قابل تعامل، پیگیری و قابل حل است.
کارگروه  سوی  از  تحولی  محور   ۱۱۰ از  بیش  کرد:  تصریح  وی 
چشم  در  که  شده  پژوهش  و  طراحی  سینمایی  سازمان  مطالعاتی 

اندازی ۴ ساله قابل تحقق و اجراست.
پرهیز  و  قانون  بر ضرورت حفظ  تاکید  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
سینماگران  و  هنرمندان   و  رجوع   ارباب  با  نامناسب  برخورد  از 
خاطرنشان ساخت: انجام کارهای مراجعین در سریع ترین زمان و 
بدون وقفه بر اساس تشریفات و آئین نامه های اجرایی انتظاری است 

که از ما در دوره جدید و در دولت مردمی توقع می رود.
به  را  آنان  اعتماد  و  محبت  و جلب  مردم  به  رهبری خدمت  وقتی 
عنوان دو وظیفه اساسی مسئولین و کارگزاران نظام در دستگاه های 
قرار  سرلوحه  را  مشی  این  است  ضروری  دانند  می  کشور  مختلف 
قطعا،  کنیم.  گفتگو  ها  آن  با  احترام  و  ادب  مهربانی،  با  و  بدهیم 

سینماگران و مراجعان هم به استانداردهای قانونی آگاهند.
وی با بیان اینکه طی سه ماهه اخیر بررسی که تیم ارزیابی داشته 
اند در برخی زمینه ها گالیه هایی از  پاسخگو نبودن ،چه به صورت 
مراجعان حضوری  به  توجهی  بعضا، کم  یا  و   ، تلفنی  یا  الکترونیک 
که جنس  واقفید  شما  همه  کرد:  تاکید  است،  شده  غیرحضوری  و 
برخورد ما با مراجعان باید کامال متفاوت باشد  چرا که ما با جامعه 
هنری و سینمایی سروکار داریم که نارضایتی از رفتار ما در روحیه 
آن ها اثرات بد می گذارد و با گفتگوی محترمانه و تعامل بسیاری از 

مشکالت مرتفع می شود.
خزاعی با تاکید بر سه محور: قانون گرایی، استانداردسازی و عدالت 
تالش  گفت:  سینمایی  سازمان  در  امور  سرلوحه  عنوان  به  محوری 
داریم آیین نامه ها و قوانین را استانداردسازی کنیم و در این مسیر، 
در  عملیانی  و  اجرایی  اضالع  عنوان  به  همکاران  شما  نقش  قطعا، 

پیشبرد برنامه ها و اهداف بسیار مهم و حائز اهمیت است.
به گفته وی، عدالت محوری در همه عرصه ها اعم از توسعه زیرساخت 
و  شان  رعایت  مردم،  و  اجتماعی  مختلف  های  طیف  با  تعامل  ها، 
حقوق کارکنان و به صورت ویژه تر، توجه به شهرستان ها و مراجعان 
شهرستانی مهم ترین دغدغه و رویکرد بنده است و خوشبختانه، در 
نظر داریم با نگاه ویژه، بودجه مناسبی برای توسعه عدالت فرهنگی 

در سطوح شهرستان ها و استان ها پیش بینی کنیم.
گیری  بهره  لزوم  و  تعهد  و  تخصص  به  اهتمام  ساالری،  شایسته 
جمله  از  همکاران  مشورتی  و  سازنده  نظرات  نقطه  و  ها  دیدگاه  از 

محورهای مورد تاکید رئیس سازمان سینمایی در این مراسم بود.
رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان ساخت: اداره کل روابط عمومی 
و ارتباطات اجتماعی سازمان موظف است حلقه ارتباط بین رئیس 
باید  تحولی  و  تغییر  نوع  هر  و  باشد  کارکنان  و  مدیران  سازمان، 
ارتباطی  پل  مجموعه  این  شود.   سازی  آگاهی  داره  این  سوی  از 
همکاران سازمان باید باشد. همچنین از اداره کل ارزیابی عملکردها  
انتظارم دارم روند فعالیت ها بر اساس افق های ترسیم شما را مورد 

مالحظه قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره و تاکید ویژه بر نقش و 
جایگاه زنان در مجموعه سازمان سینمایی گفت:  زنان نقش مهمی 
باید به صورت تخصصی بکار گرفته  اما  در سازمان سینمایی دارند 
شوند. برای ما تعهد و تخصص مهم است و نه جنسیت. باید کمک 
کنیم تا مسیر رشد همه همکاران بدون لحاظ جنسیت فراهم گردد.

ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
اهداف  پیشبرد  تحقق  گفت:  اسالمی 
جمهوری  مقدس  نظام  فرهنگی 
کشور  از  خارج  در  ایران  اسالمی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  از  تأسی  با 

امکان پذیر است.
والمسلمین  حجت االسالم   
محمدمهدی ایمانی پور در آیین تکریم 
مدیریت  توسعه  معاونان  معارفه  و 
فرهنگی  روابط  توسعه  منابع،  و 
همکاری های  توسعه  و  بین المللی 
و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی  و  علمی 
الزهرا  حسینیه  در  اسالمی  ارتباطات 
)س( با بیان گزارشی از برنامه و بودجه 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
در سال جاری گفت: بنای ما در دوره 
و  فرهنگ  سازمان  مدیریت  جدید 
تحول گرایانه  نگاه  اسالمی،  ارتباطات 
با شعار دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
ایران اسالمی در تراز چهل واره انقالب 

اسالمی است.
بر  تأسی  با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
بیانیه گام دوم انقالب که مقام معظم 
گام های  کردند،  تبیین  را  آن  رهبری 
پیشبرد  جهت  در  اصولی  و  سازنده  
اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری 
کشور  از  خارج  در  ایران  اسالمی 

برداریم.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
اسالمی تأکید کرد: این سازمان مولود 
به  و  است  رهبری  معظم  مقام  نگاه 
طور قطع، وظیفه اصلی ما در تمامی 
معظم  له  منویات  به  توجه  عرصه ها، 

خواهد بود.
از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  وی 
حوزه  در  کشور  داخل  ظرفیت های 
دیپلماسی فرهنگی، انتخاب رایزن های 
جدید فرهنگی و ایجاد کمیته ای برای 
شایسته ساالری،  شاخص های  تبیین 
تسهیل در اجرای فعالیت های فرهنگی 
در خارج از کشور، تحلیل خبر و رصد 
تشکیل  بین الملل،  محیط  جامع 
هیأت های اندیشه ورزی و اجرای طرح 
مقام  تأکیدات  بنابر  سازمان  تحول 
معظم رهبری از برنامه های پیش روی 

این سازمان است.
ایمانی پور  والمسلمین  حجت االسالم 
به سفر اخیر خود به شهرهای مقدس 
قم و مشهد اشاره کرد و گفت: در این 
سفرها پس از بازدید از نمایندگی های 
توسعه  مشترک  ظرفیت های  سازمان، 
بررسی  مورد  فرهنگی  همکاری های 

برای  گرفتیم  تصمیم  و  گرفت  قرار 
ارتقاء برنامه های فرهنگی بین شهری 
با  فرهنگی  روابط  در  تحول  ایجاد  و 
و  مرزی  شهرهای  از  کشورها،  سایر 
پُر ظرفیت چون تبریز و ارومیه برای 
استفاده  سازمان  نمایندگی  ایجاد 

کنیم.
نیازمند  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  عمیقی  تحول  و  جدی  حرکت 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  سازمان 
حرکت  داریم  بنا  و  هستیم  اسالمی 
نیروهای  با تالش همه  هوشمندانه ای 
متدین  و  متعهد  فرهیخته،  انقالبی، 

سازمان شکل بگیرد.
ضرورت روایت گری و حضور مؤثر در 

خارج از مرزها
توسعه  جدید  معاون  روزبه،  حسین 
سازمان  بین المللی  فرهنگی  روابط 
در  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
به  سازمان  این  نقش  به  سخنانی، 
فعالیت های  مشترک  قرارگاه  عنوان 
کرد  اشاره  کشور  بین المللی  فرهنگی 
و  فرهنگ  سازمان  قرارگاه  گفت:  و 
از  خارج  عرصه  در  اسالمی  ارتباطات 
که  است  نقطه ای  اصلی ترین  کشور، 

باید آن را ثابت کنیم.
یک  اسالمی  انقالب  کرد:  اضافه  وی 
امروز  جهان  برای  که  است  گفتمانی 
بالطبع  و  دارد  بسیاری  حرف های 
برای حرکت و توسعه منطق گفتمانی 
در  فرهنگی  کار  اسالمی،  انقالب 
اولویت قرار می گیرد. انقالبی که ذات 
آن فرهنگی است، توسعه فرهنگی در 

خارج از مرزها الزام آن خواهد بود.
به  باور  لذا  افزود:  همچنین،  روزبه 

فرهنگی  اسالمی،  انقالب  ذات  اینکه 
است و توسعه فرهنگی در برون مرزها 
کار مهمی است و اصلی ترین و اولین 

سلول شکل دهنده این باور است.
فرهنگی  روابط  توسعه  معاون 
ادامه  الزمه  کرد:  اظهار  بین المللی 
باور، ضرورت روایت گری  این  دهنده 
و حضور مؤثر در خارج از مرزها است. 
جهان  در  طبیعتاً  گری،  روایت  این 
قدرت  تغییر،  حال  در  یا  یافته  تغییر 
الزامات  را  فرهنگ  و  امنیت  سیاست، 
خود می طلبد.وی ادامه داد: ما جهان 
در حال تغییر چه به لحاظ رویکردی 
و چه به لحاظ هویتی را نقطه فرصت 
می توانیم  که  می دانیم  خود  برای 
نو  حرف  معرفی  با  و  باشیم  اثرگذار 
انقالب اسالمی، ایران اسالمی، قدمت، 
قدرت و فرهنگ در نقطه کانونی تحول 

دنیا تأثیر بسزایی خواهیم داشت.
و  فرهنگ  سازمان  کرد:  مطرح  روزبه 
ارتباطات اسالمی برای ایجاد این مهم، 
فعالیت های  مشترک  قرارگاه  به  باید 
خارج  در  کشور  بین المللی  فرهنگی 
از مرزها تبدیل شود که برای رسیدن 
انسانی  نیازمند سرمایه  این محور،  به 
کارآمد، انسجام بخشی بین فعالیت ها، 
سازی  اجتماعی  عملکردی،  وحدت 
گقتمان انقالب اسالمی در حوزه برون 
نخبگانی  فعالیت  های  توسعه  و  مرزی 

در بیانیه گام دوم انقالب هستیم.
جوان،  نیروی  ظرفیت  از  استفاده 

توانمند و انقالبی
جدید  معاون  نجفی،  محمد  ملک 
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه 
در  نیز  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 

پیرامون  نکاتی  بیان  به  سخنانی، 
در  آن  جایگاه  و  فرهنگی  دیپلماسی 
ایجاد  و  کشورها  خارجی  سیاست 
بین المللی  فرهنگی  امور  در  تحول 

پرداخت.
عنوان  به  جوان  نیروهای  افزود:  وی 
همواره  فرهیخته  و  فکری  سرمایه 
در  معاونت  این  بوده اند؛  رسان  یاری 
جوان  نیروهای  ظرفیت  از  دارد  نظر 
گیرد  بهره  متدین  و  توانمند  کارآمد، 
تا با ظرفیت هایی که دارد در پیشبرد 

اهداف سازمان مؤثر باشد.
به  رسیدگی  و  توجه  ادامه،  در  نجفی 
امور مربوط به کارکنان و بازنشسته ها، 
بیمه  خدمات  بهبود  برای  تالش 
سازمان،  بودجه  افزایش  تکمیلی، 
رایزنان  به  مربوط  برنامه های  تقویت 
فرهنگی در خارج از کشور را از دیگر 

برنامه های جدید این معاونت خواند.
خدنگ،  بهمنی  محمدرضا  ادامه،  در 
همکاری های  توسعه  جدید  معاون 
و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی  و  علمی 
خود،  سخنرانی  در  اسالمی  ارتباطات 
انسجام درون سازمانی، سخت کوشی، 
برنامه های تحولی،  مسئله شناسی در 
ظرفیت ها،  و  تحولی  نقاط  شناخت 
شناسی  فرصت  خالقیت ها،  معرفی 
را  دوراندیشی  تحلیل های  اتخاذ  و 
در  تحولی  حرکت  در  مؤثر  عوامل  از 

سازمان برشمرد.
در بخش دیگر مراسم، اصغر فارسی و 
ابوالحسن خلج منفرد، معاونین پیشین 
انجام   فعالیت های  از  سازمان گزارشی 
شده و امور در دست اجرای حوزه خود 

را ارائه دادند.

پیشبرد اهداف فرهنگی با تأسی از بیانیه گام 
دوم انقالب امکان پذیر است

گزارش

نشست های تخصصی جشنواره فیلم 
فجر تشریح شدند

عناوین و سخنرانان نشست های تخصصی چهلمین جشنواره فیلم 
فجر در قالب ۱۰ نشست  تخصصی اعالم شدند.

فجر،  فیلم  روابط عمومی جشنواره  اطالع رسانی  مرکز  از  نقل   به  
مهدی  دکتر  میزبانی  به  چهلم  جشنواره  تخصصی  نشست های 
ناظمی مدرس دانشگاه، پژوهشگر فلسفه سینما و مدیر فرهنگی و 
مسعود سفالیی عضو هیات علمی و مدیر گروه سینما دانشگاه هنر 

در محل خانه جشنواره برج میالد برگزار خواهد شد.
این نشست ها که با هدف بسترسازی برای گفتگو میان اهالی سینما 
و ارتقا و رشد تکنیکی و مضمونی عالقمندان به سینما به دو صورت 
فیزیکی و مجازی هر روز برگزار خواهد شد، دربرگیرنده موضوعات 
فنی و محتوایی ست که با حضور اساتید دانشگاه و هنرمندان فعال 

و پیشکسوت برگزار خواهد شد.
جدول  طبق  آنها  زمان  که  نشست ها  این  کارشناسان  و  عناوین 

جشنواره متعاقباً اعالم خواهد شد.
عناوین نشست ها و کارشناسان

حسینی  سیدمحمد  اسالمی  انقالب  گفتمان  و  ایران  سینمای 
دفاع  و  انقالب  سینمای  انجمن  مدیرعامل  و  دانشگاه  )مدرس 

مقدس( و دکتر مجید اسماعیلی )مدرس دانشگاه و تهیه کننده(
رنگ در سینمای امروز ایران کامران سحرخیز )متخصص البراتوار 
ذات  نیک  ساعد  فیلمبرداری(،  )مدیر  کالری  محمود  دیجیتال(، 

)مدیر فیلمبرداری(
کیا  عسگری  فرشاد  دکتر  سینما  رشته  در  عالی  آموزش  واکاوی 

)عضو هیات علمی دانشگاه سوره(
نگارش برای اجرا علی لقمانی )مدیر فیلمبرداری(، دکتر مصطفی 

رستگاری )فیلمنامه نویس(
)پژوهشگر  رجبی  روح اله  دکتر  ایران  سینمای  در  قهرمان گرایی 
فلسفه هنر و مدیر شبکه امید(، دکتر عبدالحسین پیروز )مدرس 

دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و هنر(
تعامل تدوین گر و کارگردان در شکل گیری داستان عماد خدابخش 

)تدوینگر(
سینمای راهبردی با نگاهی به فردا دکتر سعید غفاری، عضو هیات 

علمی دانشگاه امام صادق )ع(
طراحی فیلم؛ کلیدی برای درک بهتر فیلم رضا مهدی زاده )طراح 
ایرج رامین فر  صحنه(، مجید میرفخرایی )آنالین( )طراح صحنه(، 

)آنالین( )طراح صحنه(
هیات  )عضو  انصاری  شیخ  مجید  دکتر  دیجیتال،  عصر  و  سینما 

علمی دانشگاه هنر( 
سینمای تمدنی، تعاریف و چشم اندازها دکتر محمدهادی همایون، 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع(
دکتر  مدیریت  با  چهلم  فجر  فیلم  جشنواره  فرهنگی  برنامه های 
و  فیزیکی  به صورت  سینما  کارشناس  و  تهیه کننده  الهی  سعید 

مجازی برگزار می شود.
چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی از ۱۲ 

تا ۲۲ بهمن به دبیری دکتر مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد.
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نمایشگاه مجازی دسترسی سراسری به 
کتاب را افزایش می دهد

مزایای  به  اشاره  با  نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسنده  یک 
نمایشگاه  برگزاری  کرد:  اظهار  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
کتاب به صورت مجازی دسترسی همه افراد را به کتاب در کل 
کشور بیشتر می کند و بسیاری از مناطق کم برخوردار می توانند 

کتاب های خود را با ارسال رایگان دریافت کنند.
مژگان شیخی ، ضمن بیان این که امروزه گستره و قدرت فضای 
مجازی بسیار زیاد شده است، عنوان کرد: این مساله با به وجود 
آمدن بیماری کرونا شدت بیشتری پیدا کرده و در حال حاضر، 
هم استفاده بزرگساالن و هم کودکان و نوجوانان از فضای مجازی 
بیشتر شده است و بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

همچون نمایشگاه ها نیز رو به فضای مجازی آورده اند.
وی تصریح کرد: ویروس کرونا شرایط خاص و ویژه ای را به وجود 
آورده است و برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران در غیاب 
نمایشگاه فیزیکی و حضوری کتاب بسیار ضروری است و می تواند 

اثرگذار و مفید باشد.
شیخی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی، در 
شرایطی که امکان برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت فیزیکی و 
حضوری وجود ندارد، بهترین گزینه است. در حال حاضر نیز در 
تمام دنیا برای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی خود به استفاده از 

فضای مجازی روی آورده اند و از این ظرفیت استفاده می کنند.
مزایای  به  اشاره  با  نوجوان  و  کودک  کتاب های  نویسنده  این 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب 
به این صورت دسترسی همه افراد را به کتاب در کل کشور بیشتر 
می کند و بسیاری از مناطق کم برخوردار می توانند کتاب های خود 

را با ارسال رایگان دریافت کنند.
او همچنین مطرح کرد: نمایشگاه مجازی کتاب تهران ظرفیت  
های بسیار خوبی دارد و می توان زمانی که ویروس کرونا از بین 
رفت و شرایط بهتر شد، هم نمایشگاه حضوری و هم نمایشگاه 
اتفاق بسیار کمک  این  برگزار کرد.  را در کنار یکدیگر  مجازی 
کتاب  نمایشگاه  برای  بیشتر  هم افزایی  موجب  و  بوده  کننده 

می شود.

بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
متنوع،  نشست هایی  با  گردشگری 
میزگردهای  و  کارگاه ها  پنل ها، 
فعاالن  و  اساتید  حضور  با  تخصصی 

حوزه گردشگری همراه خواهد بود.
و  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه   
برای  محفل  مهم ترین  صنایع وابسته 
گردشگری  فعاالن  آمدن  هم  دور 
بین  نظر  تبادل  و  هم فکری  همچنین 
برای  دولتی  و  خصوصی  بخش  دو 
پیشبرد مهم ترین ماموریت های مربوط 
نیز  امسال  است.  گردشگری  حوزه  به 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
صنایع دستی برنامه های ویژه و متنوعی 
را برای دوره پانزدهم این رویداد تدارک 

دیده است.  
صورت  برنامه ریزی های  اساس  بر 
گردشگری  معاونت  سوی  از  گرفته 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
برگزاری  بر  قرار  صنایع دستی  و 
متنوع،  عناوین  با  نشست هایی 
کارگاه های  تخصصی،  میزگردهای 

آموزشی و پنل های تخصصی است.  
میزگردها

میزگرد   ۶ برگزاری  دوره  این  برای 
»جایگاه  عنوان های  با  تخصصی 
بدنه  در  گردشگری  دانش آموختگان 

مسیرهای  آینده:  »انتخاب  صنعت«، 
و  محصوالت  یا  گردشگری  سنتی 
»ارتباط  جدید«،  مقاصد  و  فعالیت ها 
گردشگری«،  صنعت  بدنه  با  آموزش 
چین،  همسایگان،  هدف  »بازارهای 
گردشگری  »توسعه  اروپا«،  و  روسیه 
یا  تقابل   - زیست  محیط  حفظ  و 
تعامل« و »مشارکت جوامع محلی - از 
علی اصغر  حضور  با  و  عمل«  تا  حرف 
شفیعی،  زاهد  اژدری،  لیال  شالبافیان، 
جعفر باپیری، حجت اهلل رفیعی، ابراهیم 
پورفرج، مسلم شجاعی، مهدی اشراقی، 
ایزدی، محمود  مهدی احمدی، بهمن 
محمد  ایالنلو،  شیخی  صیاد  ضیایی، 
جهانشاهی، نیما آذری، مازیار آل داوود، 
کاترین رضوی، امین سلطانی، محمود 
بنکدار، رامین نوری، محمد شیرکوند، 
مسعود جامسون، سجاد شالیکار، سهند 

عقدایی تدارک دیده شده است.  
پنل ها

پنل های  دوره  این  برنامه های  دیگر  از 
جامعه  توسط  که  است  تخصصی 
جامعه  کشور،  الکترونیک  گردشگری 
موسسات  انجمن  تور،  راهنمایان 
کمیسیون  کشور،  گردشگری  آموزش 
گردشگری اتاق بازرگانی ایران، کارگروه 
کشور،  میراثی  تشکل های  گردشگری 

راهنمایان  صنفی  انجمن های  کانون 
حرفه ای  جامعه  ایران،  گردشگری 
جامعه  کشور،  بوم گردی  اقامتگاه های 
گردشگری  کمیته  ایران،  تورگردانان 
طب سنتی و جامعه گردشگری سالمت 

اجرا می شوند.  
نشست ها

تا  لرستان  از  گردشگری  »قطار 
گردشگری  »پادکست  خوزستان«، 
ماجراجویانه  »گردشگری  پادنا«، 
به  نگاهی  با  نوردی  »کویر  معلوالن«، 
سایت Iran Desert«، »دور نیست-

گردشگری«،  کوتاه  مستندهای  تجربه 
کاشان«،  عروسک های  موزه   - »خانه 
انتشارات  و  نشر  »تجربه های 
گردشگری-انتشارات مهکامه«، »آوایار-

»تجربه های  صوتی«،  راهنمای  تجربه 
»تجربه  انگلیسی«،  گیلگمش  مجله 
»تجربه  جهان«،  و  ایران  در  رفتینگ 
زیسته-کارگاه های تجارب گردشگری«، 
»چالش ها و تاثیرگذاری های خبرنگاری 
هوایی  »حمل ونقل  گردشگری«، 
»سیاره- گرام«،  »اردکان  شهری«، 

پیاده«،  تورهای  تجربه  اپلیکیشن 
تجربه  و  مقصد  »اصفهک-مدیریت 
»تجربه های  گردشگری«،  و  مرمت 
گردشگری- حرفه ای  محتوای  تولید 

»گیله بوم- تا…«،  شب  آسمان  از 
اقامتگاهی برای حفظ محیط زیست«، 
»برزیگردی- کودک«،  »گردشگری 

 ۲۰ عناوین  کشاورزی«  گردشگری 
نشستی هستند که در راستای تشریک 
موفق  الگوهای  معرفی  و  تجربیات 
گردشگری در طول چهار روز نمایشگاه 

پانزدهم برگزار می شود.  
کارگاه ها

برگزاری ۲۶ کارگاه آموزشی با عناوین 
در  »آینده پژوهی  هم چون  متنوعی 
ویزا  خدمات  به  »نگاهی  گردشگری«، 
»نگاهی  قوت ها«،  و  ایران-ضعف ها  در 
آموزش های  کارکرد  به  تحلیلی 
ایران«،  در  گردشگری  مهارتی 
تاثیرگذاری  چگونگی  و  »اصول 
گردشگری«،  در  خبرنگاری  و  خبر 
»گردشگری ادبی«، »آشنایی با ساختار 
گردشگری«،  استارتاپ های  اصول  و 
»برندینگ در اقامتگاه های بوم گردی«، 
برنامه ریزی  ایران«  در  »پرنده نگری 

شده است.  
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
تا   ۹ وابسته  صنایع  و  گردشگری 
دائمی  محل  در   ۱۴۰۰ بهمن ماه   ۱۲
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 

می شود.

اعالم جزئیات پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

 مریم بحرالعلومی بهترین
 فیلمساز  زن داکا شد

مریم بحرالعلومی جایزه بهترین فیلمساز زن جشنواره داکا را برای فیلم 
»شهربانو« دریافت کرد.

بین المللی  جشنواره  دوره  بیستمین  رسانه ای،  مشاور  از  نقل  به  
در   )۱۴۰۰ بهمن   ۳ تا  دی   ۲۵(  ۲۰۲۲ ژانویه   ۲۳ تا   ۱۵ از  داکا  فیلم 
بهترین  جایزه  بحرالعلومی  مریم  و  شد  برگزار  بنگالدش  داکای  شهر 
جهانی عنوان  با  شهربانو  فیلم  برای  را  جشنواره  این  زن   فیلمساز 

 Lady of the City  از آن خود کرد.
فیلم سینمایی شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی و تهیه کنندگی پگاه 
احمدی در بخش مسابقه این دوره از جشنواره با آثاری از ایران و جهان 
رقابت می کرد که از جمله آثار ایرانی این بخش »آتابای« به کارگردانی و 

تهیه کنندگی نیکی کریمی بود.
شهربانو پیش از این در بخش مسابقه سینمای سعادت سی و هشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره بین المللی زردآلوی طالیی ارمنستان 

حضور داشت و مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.
مریم بحرالعلومی پیش از این دیپلم افتخار بخش فیلمسازان زن هجدهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم داکا را نیز برای فیلم پاسیو دریافت کرده 

است.
فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، گالره عباسی، سامان صفاری، محمد 
ولی زادگان، علی کیان ارثی، ترنم کاظمی و بهرنگ علوی، با حضور یوسف 

تیموری و صدای افتخاری مه لقا باقری نقش آفرینان این فیلم هستند.
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باسعادت  والدت  مناسبت  به 
جضرت زهرا)س( و روز زن،از 
و  فرمانداری  در  شاغل  بانوان 
رباط  شهرستان  بخشداری 

کریم تجلیل شد.
سرپرست  احمدی  امید  دکتر 
نشست  این  در  فرمانداری  
ضمن تبریک میالد با سعادت 
زهرا  حضرت  عالم  دو  بانوی 

)س(طی سخنانی اظهار داشت: جایگاه زنان 
در جامعه به عنوان یکی از نقش های برجسته 
ای است که نصیب انسان می گردد و سالمت 
روح و روان خانواده در دست زنان به خصوص 

مادران است.
 وی افزود: مادران همیشه حمایت خودرا از 
فرزندان دریغ نکرده وجامعه سالم هم از دامن 

مادران و زنان خانواده به وجود می آید.
فرماندار شهرستان رباط کریم در ادامه گفت: 
بزرگ  از وظیفه  ادارات جدا  در  بانوان شاغل 
مادری و تعلیم و تربیت فرزندان توانسته اند 
نقش  اداری  به خوبی در حوزه های مختلف 
مهمی ایفا کنند که این خود نشان از وظیفه 
آنان  امور محوله  شناسی و دلسوزی درانجام 

دارد.

به مناسبت روز زن ازبانوان شاغل در فرمانداری 

و بخشداری شهرستان رباط کریم تجلیل شدند

وزیر اتحاد کره جنوبی در امور دو 
سیاست  پیرامون  هفته  این  کره 
های اتخاذ شده درباره کره شمالی 
و  خارجی  نمایندگان  به  گزارشی 
ارائه می  المللی  سازمان های بین 

کند.
»یونهاپ«،  خبرگزاری  از  نقل  به  
»لی جونگ جو« سخنگوی وزارت 
اتحاد کره جنوبی در گفت و گو با 
است  قرار  کرد:  اعالم  خبرنگاران 
»لی این یونگ« وزیر این وزارتخانه 
ارزیابی های خود را درباره شرایط 
و  کره  جزیره  شبه  اخیر  امنیتی 
جلسه  در  شمالی  کره  وضعیت 
حضور  با  شنبه(  )سه  فردا  که  ای 
نمایندگان  و  کشور   ۳۱ سفیران 
بین  سازمان   ۸ از  سئول  دفاتر 
برنامه جهانی غذا  از جمله  المللی 
برگزار می شود به اشتراک بگذارد. 
این  آگاه  منابع  اطالعات  براساس 
مقامات  است  قرار  خبرگزاری، 
این  در  نیز  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 
نشست شرکت کنند. این درحالی 
است که چین، روسیه و ژاپن اعالم 
کرده اند به دلیل برنامه ریزی های 
این  به  را  خود  نمایندگان  دیگر، 

جلسه نخواهند فرستاد. 
لی جونگ جو همچنین تاکید کرد 
وزارت اتحاد بین دو کره از نزدیک با 
وزارتخانه های مرتبط و کشورهایی 

صلح  شرایط  مدیریت  نگران  که 
آمیز و باثبات  در شبه جزیره کره 
وی  کند.  می  همکاری  باشند  می 
افزود: »ما به تالش های  ادامه  در 
مداوم خود برای حرکت به سمت 
جلو و در صلح و ثبات برای آینده 
شبه جزیره کره ادامه خواهیم داد و 
تالش می کنیم روابط دو کشور در 

این مسیر رو به بهبود باشد.«
کره  مرکزی  رسمی  خبرگزاری 
شمالی )کی سی ان ای( پنجشنبه 
گذشته  اعالم کرده بود، این کشور 
نیروی دفاعی خود در برابر آمریکا 
را تقویت خواهد کرد و از سرگیری 
موقت  معلق  های  فعالیت  تمامی 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  را  خود 

داد.
کره  دفاع  وزارت  حال   درهمین 
دقت  به  کرد  اعالم  نیز  جنوبی 
رزمایش های کره شمالی در فصل 
زمستان را رصد می کند و دربرابر 
هرگونه تهدیدی آماده خواهد بود. 

به نظر می رسد احتماال کره شمالی 
در ماه فوریه  و آوریل به مناسبت 
هشتادمین سالروز تولد پدر و صدو 
دهمین سالروز تولد پدربزرگ رهبر 
تعطیالت  از  دو  هر  که  کشور  این 
باشند،  رسمی در کره شمالی می 
آزمایش های موشک های دور بُرد 

خود را تکرار خواهد کرد.

وزیر اتحاد کره جنوبی درباره کره 
 شمالی به نمایندگان خارجی و 

سازمان های بین المللی گزارش می دهد

خبرنوشتار

روسیه امکان استقرار پایگاه نظامی در 
ونزوئال را رد کرد

نوشتار

سفیر  باغداساروف«  ملیک  »سرگئی 
روسیه در ونزوئال، امکان استقرار پایگاه 
نظامی روسیه در این کشور را رد کرد.

گفت  در  یکشنبه  روز  باغداساروف   
یوتیوب روسی ساالویو  کانال  با  گو  و 
الیو گفت: آنچه که مربوط به استقرار 
شود،  می  روسیه  نظامی  پایگاههای 
ونزوئال  اساسی  قانون  به  است  کافی 
نگاه کنید که در آن گفته شده است 
که نباید پایگاه های نظامی خارجی در 

این کشور مستقر شود. 
امور  وزیر  معاون  ریابکوف  سرگئی 
خارجه روسیه که مذاکره کننده ارشد 

این کشور است  ای و موشکی  هسته 
با  کننده  مذاکره  هیات  سرپرستی  و 
را   راهبردی  امنیت  مساله  در  امریکا 
استقرار  امکان  پیشتر  داشت،  برعهده 
موشک های روسی در ونزوئال و کوبا را 
برای پاسخ به اقدام های برتری جویانه 

نظامی آمریکا را بعید ندانسته بود.
شبکه  با  گو  و  گفت  در  ریابکوف 
آی.  ار.  روسی  اینترنتی  تلویزیونی 
موشک  استقرار  امکان  مورد  در  ت.و 
ونزوئال، چنین  و  کوبا  در  روسی  های 
داشت:  اظهار  و  نکرد  رد  را  احتمالی 
صد  امکان  خواهم  نمی  مورد  این  در 

روسیه  های  موشک  استقرار  درصدی 
)در کوبا و ونزوئال( را تایید کنم و در 
همین حال چنین احتمالی را رد نمی 

کنم.  
علت  گفت:  ونزوئال  در  روسیه  سفیر   
این اظهارات ریابکوف  از  امریکا  اینکه 
در مورد امکان استقرار زیرساخت های 
نظامی روسیه در کوبا و ونزوئال نگران 
جای  و  است  آشکار  شد،  هراسان  و 

تعجب ندارد.
وی با بیان اینکه بزرگترین خطر برای 
افزود:  است،  نهفته  اینجا  در  آمریکا 
برای آمریکا وجود کشورهای مستقل 
در جنوب مرزهای مکزیک که انتخاب 
کشورها برای همکاری را حق خود می 

دانند، بسیار نگران کننده است.
این  در  آمریکا  گفت:  باغداساروف 
می  فقط  التین(  )آمریکای  منطقه 
خواهد دولت هایی وجود داشته باشند 

که مطیع واشنگتن باشند.
به گزارش رسانه ها، آمریکا به تازگی 
های  پایگاه  استقرار  امکان  مورد  در 
روسی در آمریکای التین هشدار داده 
سخنگوی  پسکوف  دیمیتری  بود.  
رئیس جمهور روسیه در واکنش به این 

هشدار آمریکا درباره پایگاه های روسیه 
درباره  ما  گفت:  التین   آمریکای  در 

کشورهای مستقل صحبت می کنیم.
سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی 
های  موشک  استقرار  احتمال  درباره 
روسی در این کشور، خواستار فراموش 
نشدن حاکمیت کوبا و ونزوئال شد.  وی 
تاکید کرد که حاکمیت کوبا و ونزوئال 

فراموش نشود.
روسیه در دو دهه اخیر چند بار ناوها 
برای  راهبردی  های  افکن  بمب  و 
زنی  گشت  و  ها  رزمایش  در  شرکت 
دریایی و هوایی به ونزوئال اعزام کرده 
ازجمله  تسلیحات  دالر  میلیادرها  و 
هواپیماها و بالگردهای نظامی به این 

کشور فروخته است. 
صورت  در  کارشناسان،  عقیده  به 
استقرار تسلیحات موشکی روسیه در 
بحران  وضعیتی شبیه  کوبا،  و  ونزوئال 
های  موشک  استقرار  با  که  کارائیب 
ریاست  دوره  در  کوبا  در  شوروی 
جمهوری  رییس  کندی  جمهوری 
وقت آمریکا و در بحبوحه جنگ سرد 
رخ داد، بین مسکو و واشنگتن تکرار 

خواهد شد.  

مجلس  در  مهر  و  المرد  نماینده 
مورد  در  گفت:  اسالمی  شورای 
وضعیت بازار و معیشت مردم دولت 
ارز۴۲۰۰  حذف  زمزمه  کند  دقت 
نهاده های  شده  موجب  تومانی 
شود  کمیاب  کشاورزی   ضروری 
و تداوم این روند دلیلی بر چندین 
افسار  تورم  و  قیمت ها  شدن  برابر 

گسیخته خواهد.
نشست  در  موسوی  سیدموسی 
در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
تبریک  با  خود  دستور  میان  نطق 
به مناسبت میالد با سعادت صدیقه 
کبری زهرای اطهر سالم اهلل علیها 
را  زن  روز  و  الشان  عظیم  امام  و 
به  کشور  فرهیخته  بانوان  تمام  به 
کوش  سخت  و  عزیز  مادران  ویژه 
شهرستان های المرد و مهر تبریک 
گفت و ادامه داد: در ابتدا از دستگاه 
جدید  دولت  در  دیپلماسی  محترم 
برای ارتباطات گسترده با کشورهای 
پوتین  با  دیدار  جمله  از  همسایه 
تقدیر و تشکر می کنم. وزارت امور 
خارجه ضمن تالش جدی برای رفع 
را  پیام  این  باید  وین  در  تحریم ها 
در جهان مخابره کنند؛ جهان تنها 
نیست؛  غربی  مستکبر  کشور  چند 
کشورهای دیگر از جمله همسایگان 
افزایش  برای  بزرگ  ظرفیتی  ما 
مبادالت اقتصادی هستند و با تاکید 
بر شعار اصلی نه شرقی و نه  غربی 
و لزوم حفظ استقالل کشور یاد آور 
می شوم عقد قرار دادها دولت ایران 
و  روسیه  جمله  از  دولت ها  سایر  و 
قانون اساسی  چین طبق اصل 77 
اسالمی  تصویب مجلس شورای  به 
برسد اما تاکنون مجلس از جزییات 

توافقات خبر ندارد.
مجلس  مهردر  و  المرد  نماینده   
سازی  همسان  افزود:  شورای 
مهم  موضوع  بازنشستگان  حقوق 

دیگری است که دیدارهای مردمی؛ 
بازنشستگانی را می بینیم که حقوق 
آنها بین ۲ الی ۳ تومان است در این 
بازنشستگان  زندگی  شرایط سخت 
چگونه باید گذران زندگی کنند؛ از 
دولت محترم درخواست دارم اقدام 
عاجلی برای بازنشستگان انجام دهد 
و همچنین اجرای طرح رتبه بندی 
که  است  دیگر  درخواست  معلمان 
امیدوارم این مطالبه فرهنگیان مورد 

توجه دولت سیزدهم واقع شود.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  در  فارس 
بازار  وضعیت  مورد  در  کرد:  تاکید 
کند،  دقت  دولت  مردم  معیشت  و 
تومانی  ارز۴۲۰۰  حذف  زمزمه 
ضروری  نهاده های  شده  موجب 
کشاورزی کمیاب شود و تداوم این 
شدن  برابر  چندین  بر  دلیلی  روند 
گسیخته  افسار  تورم  و  قیمت ها 
خواهد شد به دولت تذکر می دهم؛ 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  است  قرار  اگر 
راهکارهای  حتما  شود،  حذف 
کنترل  برای  اساسی  جبرانی 
قیمت ها در نظر بگیرد.این نماینده 
داد:  ادامه  یازدهم  دوره  در  مجلس 
الزم  ابتدا  انتخابیه  حوزه  مورد  در 
ارشد  مقامات  از  نفر  ده ها  از  است، 
سیل  وقوع  از  بعد  که  کشوری 
کرده اند؛  سفر  فارس  در  المرد  به 
که  وزیر کشور  ویژه  به  کنم  تشکر 
اینجانب جلسات  از درخواست  بعد 
با روی گشاده  و  لغو  را  مهم  خود 
پیدا  حضور  زده  سیل  مردم  بین 
تاکید  است  الزم  اکنون  کردند؛ 
کنم مردم منتظر تسریع در اجرای 
این سفرها و جبران خسارات سیل 
زدگان هستند به ویژه کشاورزان و 

دامداران.  
این  به  همیشه  دولت  افزود:  وی 
پیشگیری  کند  توجه  اساسی  اصل 

است؛  درمان  از  بهتر  همیشه 
میلیون  صدها  سیل  وقوع  از  بعد 
تومان برای جبران خسارات هزینه 
از  قبل  نیستم  حاضر  اما  می کنیم 
وقع حادثه با هزینه کمتر طر ح های 
توجه  مورد  را  آبخیزداری  کنترل 
اتفاقات  این  متاسفانه  دهیم؛  قرار 
زندگی  سیل  یکسو  از  داد  نشان 
می نشاند  سیاه  خاک  به  را  مردم 
کم  و  خشکسالی  دیگر  سوی  از 
کرده  مختل  را  مردم  زندگی  آبی 
است و مردم در گرمای 5۰ درجه 
گاهی  و  کرده  زندگی  تابستان 
انتخابیه  حوزه  نقاط  از  برخی  در 
اینجانب از ۳ روز فقط دو ساعت آب 
وزارت جهاد  به  دارند؛  بندی  جیره 
حوزه  که  می دهم  تذکر  کشاورزی 
حوزه  در  را  آبخیزداری  و  آبی  کم 
و  المرد  شهرستان  در  آبخیزداری 
کمیسیون  کنند.عضو  اجرایی  مهر 
اسالمی  شورای  مجلس  در  انرژی 
های  پیگیری  از  پس  شد:  یادآور 
تقاضای  نیرو  محترم  وزیر  متعدد 
از  مجوز ماده ۲۳ پروژه اب رسانی 
به بخش های محروم  سد سلمان، 

علی مرودشت،خیرکوه،چاورز و بیرم 
و عمادشهر را امضا کردند،از ایشان 
ریاست  از  .اکنون  کنم  می  تشکر 
سازمان برنامه و بودجه انتظار دارم،با 
توجه به آنکه پروژه سال گذشته با 
بودجه  قانون  در  اینجانب  پیشنهاد 
کد ردیف گرفته است در اسرع وقت 
نسبت به صدور مجوز ماده ۲۳ اقدام 
گردد. وی ادامه داد: همچنین انتظار 
دارم تامین اعتبارپروژه انجام شود تا 
شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح 
محروم  مناطق  این  کام  و  باشیم 
سیراب گردد. وزیر محترم صنعت و 
معدن و تجارت که در جشن تکمیل 
ظرفیت بزرگترین کارخانه آلومینیم 
تشکر  ایشان  یافتند،از  کشورحضور 
به  توجه  با  دارم  انتظار  و  کنم  می 
ظرفیت  از  ایشان  میدانی  بازدید 
های کم نظیر منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع نیرو و المرد که بحق عسلویه 
احداث  است  شده  نامگذاری  دوم 
و  آلومینیم جنوب  سوم  و  دوم  فاز 
جهت  شهر  االم  احداث  همچنین 
اضطرار صنایع پایین دست آلومینیم 

در دستور کار قرار دهد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اختالل در 
زندگی مردم خواهد شد

خبر
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زارع خبر داد: مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با 
افزایش سن بازنشستگی

نوشتار

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
با  از مخالفت کمیسیون متبوعش   ۱۴۰۱
درخواست دولت مبنی بر افزایش ۲ سال 
خبر  دولت  مستخدمین  بازنشستگی  سن 

داد.
 رحیم زارع در تشریح نشست روز )شنبه 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  ماه(  بهمن   ۲
بیمه  سهم  پرداخت  گفت:   ۱۴۰۱ بودجه 
کارفرمایان برای کارگاه هایی که حداکثر 
از  کمتر  یا  سال   5 و  دارند  کارگر  نفر   5
معافیت  مشمول  گذرد،  می  آنها  فعالیت 
کارگاه  برای  و  شود  می  درصد   ۲۰ بیمه 
کارگر   5 از  و  سال   5 از  بیش  که  هایی 
کمتر  درصد   ۳ دارند،  اختیار  در  بیشتر 
مشمول معافیت بیمه در سال ۱۴۰۱ می 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  شوند.سخنگوی 
بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: وزارت نیرو مکلف 
به  تحویلی  برق  انرژی  بهای  متوسط  شد 
صنایع فوالدی ، آلومینیوم، مس و فلزات 
واحدهای  و  فلزی  های  کانی  و  اساسی 
مبنای  بر  را  پتروشیمی  و  پاالیشگاهی 
نیروگاه  از  برق  انرژی  خرید  نرخ  متوسط 
های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه 

و دریافت کند.
وی افزود: در رابطه با صندوق کارآفرینی 
امید که دولت در الیحه به عنوان صندوق 
تغییر  را  آن  ایرانیان  عدالت  پیشرفت 
استانی،  تابعه  واحد   ۳۱ است،  داده  نام 
از  را  استانی  واحدهای  و  درآمدی  منابع 
بودجه  جداول  و  ها  ردیف  درآمد  محل 
منقول  اموال  فروش  همچنین  و  سنواتی 
و غیرمنقول مازاد سهم استان ها، حقوق 
دولتی معادن ۲۰ درصد از اعتبارات قانون 
متوازن و همچنین قانون هدفمندی یارانه 
به عنوان  تولید  از  راستای حمایت  ها در 

غیردولتی،  بخش  بالعوض  های  کمک 
ایرانیان  عدالت  پیشرفت  صندوق  منابع 
همچنین  کرد:  تصریح  زارع  شود.  تامین 
استانداران  ملی،  های  دستگاه  روسای  به 
های  دارایی  و  اموال  که  شد  داده  اجازه 
منقول و غیرمنقول مازاد دولتی خود را که 
در اختیار دستگاه های دولتی و موسسات 
های  کارگروه  تایید  از  پس  دارند،  تابعه 
طریق  از  وزیران  هیات  مصوبه  و  استانی 
مزایده عمومی  در بورس کاال و به صورت 
رسانده  فروش  به  سامانه  در  الکترونیک 
عدالت  پیشرفت  صندوق  به  را  منابع  و 
بخش  تنها  امروز  کنند.  واریز  ایرانیان 
درآمدی صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان 
دیگر  و بخش  دادیم  قرار  بررسی  مورد  را 
تصویب  از  پس  ای  هزینه  بخش  یعنی 

اطالع رسانی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه 
سقف  تا  شد  داده  اجازه  دولت  به  کرد: 
خود  الشرکه  سهم  و  سهام  از  همت   ۳5
منقول  اموال  و  دولتی  در شرکت های  را 
بند  این  برساند.  فروش  به  غیرمنقول  و 
صندوق  و  ها  بانک  سرمایه  افزایش  برای 
کارآفرینی امید یا صندوق پیشرفت عدالت 
ایرانیان بوده و ۳ برابر آن باید توسط بانک 
ها تحت عنوان تسهیالت به حوزه حمایت 

از تولید و اشتغال پرداخت شود.
وی با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق 
افزایش  بر  مبنی  دولت  درخواست  با 
و  کشوری  مستخدمین  بازنشستگی  سن 
لشگری و تامین اجتماعی گفت: همچنین 
تمامی  در  بازنشستگی  پاداش  محاسبه  با 
لشگری  از  اعم  بازنشستگی  های  صندوق 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  کشوری  و 

براساس حقوق ۳ سال آخر موافقت نشد.

بودجه  تلفیق الیحه  سخنگوی کمیسیون 
داده  اجازه  دولت  به  کرد:  اظهار   ۱۴۰۱
از  اجرایی  های  با درخواست دستگاه  شد 
جمله  صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشگری و سازمان تامین اجتماعی از طریق 
نفت  تحویل   به  نسبت  نفت  ملی  شرکت 
خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص 
اجرایی  های  دستگاه  توسط  شده  معرفی 
نفت  وزارت  توسط  اشخاص  تایید  از  پس 

براساس قیمت روز صادراتی اقدام نماید.
در  و خرمبید  بوانات  آباده،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال 
گیری  تصمیم  درخصوص  خبرنگاری 
تلفیق  کمیسیون  در  ترجیحی  ارز  درباره 
ای  کمیته  بود  قرار  گفت:   ۱۴۰۱ بودجه 
بررسی  مسئولیت  مجلس  و  دولت  میان 
نرخ  تکلیف  البته  راست.  مذکور  موضوع 
مشخص   ETS براساس  ارز   محاسبه 
شده، اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی 
برای کاالهای اساسی و نهاده های دامی و 
دارو هزینه شود، هنوز تصمیم گیری نشده 
است، که پس از تشکیل کارگروه و بررسی 
این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق 
تلفیق  شود.کمیسیون  می  رسانی  اطالع 
بررسی  حال  در   ۱۴۰۱ الیحه  بودجه 
بخش درآمدی الیحه بود که براساس آن 
افزایش  دولت  درآمدهای  از  بخشی  هم 
ترجیحی  ارز  نرخ  درخصوص  کرد.  پیدا 
نیز هنگام بررسی بخش هزینه ای الیحه 

بودجه تصمیم گیری خواهد شد.
زارع همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر 
نهادهای  ورود  درخصوص  خبرنگاران  از 
امنیتی به موضوع ارز ترجیحی اضافه کرد: 
بنده هم این موضوع را از طریق رسانه ها 
این  در  ای  جلسه  تاکنون  و  شدم  مطلع 

رابطه برگزار نشده است.
بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
دیگری  سوال  به  پاسخ  در   ۱۴۰۱ الیحه 
درخصوص برنامه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه برای جلوگیری از وقوع بحران های 
صندوق های بازنشستگی و کاهش ناترازی 
صندوق ها گفت: حدود 9۰ هزار میلیارد 
فروش  محل  از  تا  کردیم  مصوب  تومان 
غیربورسی  و  بورسی  های  شرکت  سهام 
ها  صندوق  این  به  اجتماعی  تامین  و 
آنها  مشکالت  از  بخشی  تا  یابد  اختصاص 
صندوق  برای  همچنین  شود.  جبران 
تقریباً  لشگری  و  کشوری  بازنشستگی 
بیش از ۱۳۰ همت در الیحه پیش بینی 
بودجه  الیحه  در  مجموع  در  است.  شده 
۱۴۰۱  در حدود ۲۱9 همت برای حمایت 

از صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته 
شده است. البته این یک قانون دائمی بوده 
برنامه  آن  برای  مختلف  های  مجموعه  و 
در  توانیم  نمی  ما  لذا  اند،  کرده  ریزی 
دارد،  اعتبار  تنها یک سال  ای که  بودجه 
بازنشستگی  سن  ساله   ۲ افزایش  برای 

تصمیم بگیریم.
مبنی  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  زارع 
بر تصمیم گیری برای احیای بورس گفت: 
چند  خصوص  این  در  تلفیق  کمیسیون 
مصوبه داشت که یکی از آنها فروش اموال 
از طریق بورس است. تصمیم گیری هایی 
انجام می شود  تولید  از  برای حمایت  که 
برای تقویت بورس نیز بوده و همکاران در 
در  که  دارند  پیشنهاداتی  مصارف  بخش 
دولت  پیشنهادات  مکمل  تصویب  صورت 
مصوبات  حتما  شد،  خواهد  بورس  برای 
کمیسیون تلفیق در راستای تقویت بورس 
و احیای حقوق سهامداران خواهد بود. از 
۱۰ فرمانی که رئیس جمهور برای احیای 
بورس صادر کرد، چند مورد آن در بودجه 

ذکر شده است.
در  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  بودجه  الیحه  بررسی  زمان  با  رابطه 
پیش  کرد:  اضافه  مجلس  علنی  صحن 
بینی می شود هفته سوم بهمن ماه الیحه 
قرار  بررسی  مورد  علنی  در صحن  بودجه 
گیرد، چرا که بررسی بخش مصارف الیحه 
بیشتری  کار  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه 
داشت،  خواهد  درآمدی  بخش  به  نسبت 
موضوع  این  برای  هفته  دو  حداقل  لذا 
تعیین  با  رابطه  در  است.وی  الزم  زمان 
شورای  مجلس  در  بودجه  الیحه  سقف 
اسالمی گفت: افزایش جزئی سقف بودجه 
طبیعی است، به طور مثال حدود ۲۰ الی 
از  و 6۰ همت  اوراق  فروش  از  ۳۰ همت 
و  مالیاتی  درآمدهای  و  خودرو  واردات 
آورد.  رأی  مازاد  اموال  فروش  همت   ۳5
بودجه  تلفیق الیحه  سخنگوی کمیسیون 
۱۴۰۱ در خصوص موضوع خرید خدمت 
کشور  از  خارج  مشموالن  برای  سربازی 
برای  نمایندگان  اکثریت  گفت:همچنین 
غایب  مشموالن  سربازی  خدمت  خرید 
نمی  که  چرا  دادند،  رأی  کشور  از  خارج 
توانستند به کشور بازگردند، این امر برای 
جهت  کشور  از  خارج  غایب  مشموالن 
تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه  انگیزه 
ایجاد می کند، البته این موضوع هم نهایی 
نیست و پس از هماهنگی با ستاد نیروهای 
رای  مجلس  علنی  صحن  در  باید  مسلح 

بیاورد.

پایدار  های  تنش  میان  در  آمریکا  دریایی  نیروی   
با متحدان  با چین، رزمایش مشترکی را  منطقه ای 
جریان  در  و  کرد  برگزار  فیلیپین  دریای  در  ژاپنی 
آن، دو ابرهواپیمابر، دو کشتی آبی – خاکی و چند 
از  نقل  نمایش گذاشت.به   به  را  هواپیمای جنگنده 
 ،)southkoreanews( ساوت کریانیوز  تارنمای 
ابرهواپیمابر »یو اس اس کارل وینسون« و »یو اس 
اس آبراهام لینکلن« هدایت این رزمایش را برعهده 
داشتند که با کشتی های تهاجمی آبی – خاکی »یو 
اس اس آمریکا« و »یو اس اس اکسز« همراهی می 
»یو  شونده  هدایت  موشک  رزمناوهای  شدند.بعالوه 
اس اس موبایل بی« و »یو اس اس لیک چمپلین« 
در کنار ۲6 فروند هواپیما و ناوشکن در این رزمایش 
مشارکت داده شدند. ژاپن نیز با ناوشکن خود در این 

رزمایش نقش آفرینی کرد.
برگزار  فیلیپین  دریای  های  آب  در  رزمایش  این 

این  شود.  می  تایوان  شرق  های  آب  شامل  که  شد 
زمان  از  خود  نوع  در  رزمایش  بزرگترین  رزمایش، 
سال  در  ژاپن  و  انگلیس  آمریکا،  مشترک  مانور 
بود. ژاپن  اوکیناوا  جزیره  شرقی  جنوب  در  گذشته 

منطقه  در  را  خود  خاص  نظامی  نمایش  نیز  چین 
فروند   ۳9 درآوردن  پرواز  به  با  و  گذاشت  اجرا  به 
هشدار  تایوان  به  افکن،  بمب  یک  جمله  از  هواپیما 
که  داد  سیگنال  تایوان  به  پروازها  این  با  چین  داد. 
ادعای استقالل این جزیره را به رسمیت نمی شناسد.

که  کرد  اعالم  تایوان  هوایی  نیروی  حال،  همین  در 
روز یکشنبه به ۳9 فروند هواپیمای جنگی چین که 
وارد حریم دفاع هوایی این کشور شده  بودند، هشدار 
کرده  اعالم  تایوان  دفاع  وزارت  است.  داده  رادیویی 
که نقض حریم هوایی اش توسط ۳۴ جنگنده و چهار 
هواپیمای جنگ الکترونیک و یک فروند بمب افکن 

انجام شده است.

رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن در دریای فیلیپین نوشتار

امیدواریم رویکرد دولت در توسعه روابط با کشورهای همسایه به منافع 
ملموس اقتصادی منجر شود

نوشتار

بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه رویکرد واقع گرایانه و چندجانبه نگر 
از  بهره گیری  منظور  به  سیزدهم  دولت 
جمهوری  راهبردی  ظرفیت های  تمامی 
اسالمی ایران در حوزۀ سیاست  خارجی، 
پنجره ای جدید برای تامین منافع ملی 
ظرفیت های  از  بهره گیری  خصوص  به 
گفت:  است،  گشوده  کشور  اقتصادی 
پایۀ  بر  متوازن  خارجی  روابط  امروز 
دیپلماسی  و  ملی  عزت  و  استقالل 
نظام  از  واقع بینانه  فهم  پایۀ  بر  عمل گرا 
جهانی،  مناسبات  بر  حاکم  چندقطبی 
از  بهره مندی  برای  انکارناپذیر  ضرورتی 
و  الملل  بین  نظام  ظرفیت های  تمامی 
مشارکت فعال در آن برای تامین منافع 

ملت شریف ایران است.
در  قالیباف  محمدباقر  دکتر 

شنبه، یک  روز   علنی   صحن 
 ۳ بهمن ماه  در نطق پیش از دستور،  
رحمت  و  نور  سراسر  عید  فرارسیدن 
میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
و روز زن را به تمامی مردم عزیز ایران 
این  فداکار  مادران  و  بانوان  به خصوص 
سرزمین تبریک و تهنیت گفت و افزود: 
از بحران ها و  این سال ها عبور  تمام  در 
ایثار  با  جز  تاریخی  دشوار  آزمون های 
زنان و مادران فداکار ایرانی ممکن نبوده 
است؛ چه در ایام پیروزی انقالب و چه 
در سال های دفاع مقدس، بانوان ایرانی 
نقش تاریخی در پیروزی های ملت ایران 
ایفا کردند؛ پس از آن نیز در سال های 
اخیر، شاهد بودیم که مادران، همزمان در 
اوج بحران همه گیری کرونا و مشکالت 
به  را  مشکالت  بار  خانواده ها،  اقتصادی 

دوش کشیدند و بعضاً با ایفای همزمان 
چند نقش مادر، همسر، شاغل و معلم، 
را  خانواده  یعنی  ایرانی  فرهنگ  ستون 
نجات  جبران ناپذیر  آسیب های  خطر  از 
دادند؛ در مجلس شورای اسالمی تالش 
قرار دادن  اولویت  با در  تا  خواهیم کرد 
و  گذاری  سیاست  در  خانواده  منافع 
تخصیص منابع، در عمل قدردان زحمات 
مادران  و  زنان  تمامی  فداکاری های  و 

عزیز ایرانی باشیم.
و  واقع گرایانه  رویکرد  افزود:  وی 
به  سیزدهم   دولت  چندجانبه نگر 
منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  راهبردی 
حوزۀ سیاست  خارجی، پنجره ای جدید 
خصوص  به  ملی  منافع  تامین  برای 
اقتصادی  ظرفیت های  از  بهره گیری 

کشور گشوده است؛  امروز روابط خارجی 
و  ملی  عزت  و  استقالل  پایۀ  بر  متوازن 
دیپلماسی عمل گرا بر پایۀ فهم واقع بینانه 
مناسبات  بر  حاکم  چندقطبی  نظام  از 
برای  انکارناپذیر  ضرورتی  جهانی، 
نظام  ظرفیت های  تمامی  از  بهره مندی 
بین الملل و مشارکت فعال در آن برای 

تامین منافع ملت شریف ایران است.
امیدوارم  شد:  یادآور  قالیباف  دکتر 
در  سیزدهم  دولت  صحیح  رویکرد 
کشورهای  ظرفیت های  از  بهره گیری 
با  و  عمل  در  شرق،  به  نگاه  و  همسایه 
تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور، به رفع 
و  کشور  اقتصادی  توسعۀ  و  رشد  موانع 
به دست آمدن منافع ملموس اقتصادی 
وضعیت  بهبود  در  آن  ثمرات  و  منجر 

اقتصادی مشاهده شود.
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