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 رفع تحریم ها خط قرمز ما است
سرلشکرصفوی: کشورهای همسایه شرقی 

 ایران در موضوع مواد مخدر به
 مسئولیت های خود عمل کنند
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کالنتری ها بر مدار »هوشمندسازی« 

قرار می گیرند
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جهش دولت سیزدهم در به کارگیری 
فناوری های نوین برای حفاظت از 

محیط زیست
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افتتاح و کلنگ زنی ۸۰ پروژه 

در رباط کریم

امیرعبداللهیان:  به دنبال توافق موقت و 
محدود نیستیم
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد:

عدم توسعه زیرساخت ها، دلیل اصلی کندی اینترنت
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ناصری: متاسفانه تنها داور بین المللی 
دوچرخه سواری هستم
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استان ها 5

بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به 

تولید اولویت  دولت در کردستان است

بــرای  برنامه ریــزی  گفــت:  کردســتان  اســتاندار   
بازگردانــدن واحدهــای تولیــدی راکــد و نیمــه فعــال بــه 
چرخــه تولیــد و توســعه اشــتغال، از اولویت هــای  ...
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دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا بــا تاکیــد بر 
ایــن کــه ایــران در خــط مقــدم مبــارزه جهانــی بــا مــواد مخــدر 

قــرار دارد، گفــت: دفتــر  .....

جلسه ستاد تنظیم بازار و شورای آرد 
و نان شهرستان رباط کریم به ریاست 
فرماندار در سالن جلسات فرمانداری 
فرماندار  احمدی  دکتر   . شد  برگزار 
سبد   : گفت  کریم  رباط  شهرستان 
غذایی مردم نباید به مخاطره بیافتد .

فرماندار  سرپرست   احمدی  امید 
شهرستان ، با اشاره به اهمیت نقش 
بازار و مسائل غذایی و تأمین نیازهای 
اساسی مردم اظهار کرد: سبد غذایی 
مردم برای ما خیلی مهم است تأمین 
به موقع کاالهای اساسی مورد نیاز و 
نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای 
ستاد  وظایف  مهمترین  از  صنفی 

تنظیم بازار باشد. 

وی افزود : در تنظیم بازار باید از توان 
صورت  به  ودهیاران  ادارات  نیروهای 
مقطعی  بصورت  نه  روزانه  و  هفتگی 
برنامه ریزی ۵ ساله استفاده شود  با 
بازار  در  مردم  نارضایتی  مسیر  چون 
است.  فرماندار رباط کریم ادامه داد: 
با  میدان جنگ  در  در گذشته  مردم 
امروز  و  کردند  می  مبارزه  دشمن 
اگر  و  است  اقتصادی  جنگ  جنگ، 
گناهش  بخوابد  گرسنه  امروز  کسی 
ما متوجه  اگر  ما است حتی  برعهده 
نشویم.  فرماندار و رئیس ستاد تنظیم 
بازار شهرستان ضمن تأکید در جهت 
شهروندان  به  مطلوب  خدمات  ارائه 
قوت   : گفت  آنان  رضایت  کسب  و 

غالب مردم شهرستان نان می باشد و 
وظیفه ما مسئولین این است که نان با 
بهترین کیفیت به دست مردم شریف 
برسد و هرگونه کم کاری و تخلف در 
پذیرفتنی  وجه  به هیچ  خصوص  این 

نیست. در این جلسه نظارت مستمر 
و نحوه توزیع برنج دولتی، تأمین میوه 
شب عید، شکر و دیگر اقالم مورد نیاز 
الزم  تصمیم  و  بررسی  مورد  مردم 

گرفته شد.

فرماندار رباط کریم : سبد غذایی مردم نباید به مخاطره بیافتد

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@

2

رییس جمهور: هنر یکی از جلوه ها و 
ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است

در دیدار جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی ؛

خطیب زاده در نشست خبری:

و  توزیع  تولید،  شرکت  مدیرعامل   
با  ایران)توانیر(  برق  نیروی  انتقال 
روز  هر  میانگین  به طور  اینکه  بیان 
متصل  برق  شبکه  به  روستا  چهار 
برنامه های  طبق  گفت:  است،  شده 
وزارت نیرو در پایان دولت سیزدهم 
بدون  یا سکونتگاهی  و  روستا  هیچ 

برق نخواهد بود.
»آرش کردی« در آئین بهره برداری 
حضور  با  نیرو  وزارت  طرح های  از 
ستادی  حوزه  در  رییس جمهوری 
این وزارتخانه افزود: به طور میانگین 
در  برق  جمیع شاخص های صنعت 
تا   ۱۰ بین  رشدی  اخیر  سال   ۴۰

۱۵ برابر داشته که در نوع خود رقم 
بی نظیر و قابل تحسینی است.

انقالب  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
روستا   ۳۰۰ و  هزار  چهار  اسالمی 
دسترسی  برق  سراسری  شبکه  به 
با  انقالب،  برکت  به  اما  داشتند، 
احتساب ۲۱۱ روستایی که امروز به 
شبکه برق متصل شدند، این رقم به 
۵۷ هزار و ۹۶۶ روستا خواهد رسید 
و همواره طی ادوار مختلف پس از 
انقالب این رقم صعودی بوده است و 
در حال حاضر همه روستاهای باالی 
برق دسترسی  به شبکه  ۱۰ خانوار 

دارند.

به طور  کرد:  خاطرنشان  کردی 
به  روستا  چهار  روز  هر  میانگین 
افزایش  و  شده  متصل  برق  شبکه 
از  بیش  برق دار  روستاهای  تعداد 
دسترسی  میزان  و  بوده  برابر   ۱۳
به شبکه برق در مناطق روستایی و 
شهری به ترتیب ۹۹.۹ و ۱۰۰ درصد 

رسیده است.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه صنعت 
برق ایران در بحث خدمات رسانی در 
داد:  ادامه  بوده است،   پیشرو  جهان 
متوسط نرخ نبود دسترسی به شبکه 
درصد   ۱۵ حدود  جهان  در  برق 
این رقم در کشور  است درحالی که 

مربوط  آن هم  که  است  درصد   ۰.۳
فصلی  و  کوچنده  عشایر  بخش  به 
برنامه هایی  داد:  ادامه  کردی  است. 
این بخش در نظر گرفته شده  برای 
است که می توان به توزیع ۱۰ هزار 
سیستم قابل حمل خورشیدی اشاره 

کرد.
برنامه  تحقق  برای  افزود:  وی 
شهرهای  از  معکوس  مهاجرت 
بزرگ به روستا و شهرهای کوچک 
برق در  انشعاب  از ۱۵۰ هزار  بیش 
توسعه  الزمه  و  توزیع شده  روستاها 
شبکه روستایی بهسازی شبکه برق 

روستایی است.

مدیرعامل توانیر:هیچ روستا و سکونتگاهی تا پایان دولت سیزدهم بدون برق نخواهد بود



سیاسی
خبر

خطیب زاده در نشست خبری:
 رفع تحریم ها خط قرمز ما است

 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اشاره به اینکه 
… تالش  و  اقتصادی  تروریسم  کارزارهای  تا  از جنگ ۸ ساله  قدرت های خارجی 
از  قوی تر  ما  ملت  اراده  اما  بکشانند، گفت:  به شکست  را  ما  مردمی  نهضت  کردند 

توطئه های آنها بوده و هست.
دولت های غربی در وین با یک آزمون روبرو هستند

وی تاکید کرد: اکنون که ۴۳ سال از انقالب اسالمی می گذرد باید بر همه روشن 
شده باشد که مسیر ارعاب ملت ها شکست خورده است و هنوز باعث تاسف است که 
برخی دولت ها از جمله آمریکا به این فشارها ادامه دارند؛ امروز در وین این دولت ها 

با یک آزمون روبرو هستند.
موضوع رفع تحریم ها خط قرمز ایران است

وی تصریح کرد: ایران انتظار دارد که تصمیم های ضروری به ویژه در واشنگتن اتخاذ 
شده باشد، موضوع رفع تحریم ها و انتفاع ایران خط قرمز ایران است. انتظار ما این 
است که برخی هیئت ها با دستورالعمل روشن در خصوص عمل به تعهدات و رفع 
تحریم ها در چارچوب برجام برگردند و موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور 
واشنگتن،  در  سیاسی  تصمیم های  با  جز  آن ها  در  گشایش  احتماالً  که  است  کار 

متصور نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما معتقدیم که اظهارات مثبتی که در 
مورد مذاکرات شنیده می شود باید در عمل به تعهدات منجر شود و ما بتوانیم به یک 

توافق خوب و قابل اتکا در وین دسترسی پیدا کنیم.
تصمیمات  هزینه  نمی توانند  بدانند  باید  متحده  ایاالت  مقامات  افزود:  خطیب زاده 
مخرب و غلط خود از جمله در خروج غیرقانونی از برجام و نقض تعهداتش در برجام 
و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را از جیب ملت ایران بپردازند.وی افزود: آنها باید اعتماد ملت 
ایران را جلب کنند و از مسیری که رفتند، برگردند. برخی اظهارات حاکی از این 
برای جامعه  را که  و زحماتی  نیستند هزینه تصمیمات غلط خود  است که حاضر 
بین الملل با این تصمیمات ایجاد کردند، بپردازند و این مانع بزرگی است. ما منتظر 
هستیم تغییر رفتار آن ها را در وین ببینیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: 
اروپایی ها نیز در حوزه برجام بی عملی های مفصل و مکرری داشتند و تنها راهش 
تحریم های  به  نسبت  مطلق  بی عملی  این  از  و  برگردند  تعهدات  به  که  است  این 
و  اراده  ایاالت متحده عبور کنند. یک بار نشان دهند که  فراسرزمینی  غیرقانونی و 
توانایی دارند و می توانند به تعهدات خودشان عمل کنند و کنشگران قابل اتکایی در 

نظام بین الملل هستند.
کشورمان  علیه  بر  نمایشی  دادگاه  برگزاری  به  واکنش  در  همچنین  خطیب زاده 
و  بازیگران  قصه،  که  دارد  نویسنده ای  و  کارگردان  نمایشی،  هر  گفت:  انگلیس  در 
تماشاچیان را فراهم می کند. اما آن چیزی که برای ما مهم است این است که دولت 
انگلیس و مقامات لندن باید بدانند که لندن را تبدیل به صحنه تمرکزی در اقدامات 
ضد مردم ایران در فضای عمومی و همچنین آماده کردن این فضاهای مسموم کردند.

وی افزود: لندن باید تصمیم بگیرد که تا چه زمانی می خواهد بر رفتار خودش بر 
انگلیس مسبوق به سابقه است و هیچ دولت  ایران ادامه دهد. رفتارهای  ضد ملت 
مسئولی این چنین رفتار خصمانه در دستور کار خودش قرار نمی دهد که فضاهایی 
را به صورت ۲۴ ساعته برای رسانه هایی که سر در آخور تروریست ها دارند و شبانه روز 
ایران توطئه و سیاه نمایی می کنند، فراهم کند. هیچ کشور مسئولیت  بر ضد ملت 

این رفتار را نمی کند.
این  که  کردیم  اعالم  لندن  مقامات  به  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رفتارهای نابخردانه متناسب با عمل مسئوالنه یک دولت در نظام بین الملل نیست.

آمریکا به جای رفتارهای »فرابرجامی« با دستور کار مشخص به وین بازگردد
توسط  کشورمان  هسته ای  تحریم های  از  برخی  تعلیق  به  واکنش  در  خطیب زاده 
آمریکا، گفت: این  تحریم ها »اسقاطی هایی« است که دولت ترامپ در ادامه اقدامات 
ضد برجامی ملغی کرده بود. آنچه که امروز انجام شد، بخش بسیار کوچکی در حوزه 
خواست طرف آمریکایی بوده است.وی اضافه کرد: تمرکز جدی ما بر انتفاع اقتصادی 
ایران است که در آن حوزه هیچ حرکتی انجام نشده است و آمریکا تصمیم گرفته 
است که در حوزه ای که خودش می خواهد اقدامات را انجام دهد.اینها مواردی نیست 
که ارزش پرداختن جدی داشته باشد، وقتی هیئت آمریکایی به وین برمی گردد، باید 

با دستورکار مشخص برای گرفتن تصمیمات الزم برگردد.
تصمیمات  برجامی  طرف های  و  ایران  اینکه  بیان  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
توافق  این  دادند  اجازه  و  ماندند  برجام  در  که  گرفتند  سالی  همان  را  خود  سخت 
زنده بماند،تصریح کرد: امروز آمریکا باید به جای رفتارهای فرابرجامی با دستورکار 
رفع  برای  سیاسی  دستورکار  با  اگر  گفت:  بازگردد.خطیب زاده  وین  به  مشخص 
تحریم ها به وین برگردند قطعا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدن به توافق ممکن 
است.وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سفر سردار قاآنی به عراق، گفت: 
سیاست اصولی ایران تالش برای وفاق و وحدت ملی در عراق و حضور همه گروه ها 

در شاکله عراق بوده است و در این راستا از همه کوشش ها بهره می گیریم.
برخی  با حضور  آمریکا  دریایی  مانور  برگزاری  به  واکنش  در  همچنین  خطیب زاده 
نامشروع  افزود: حضور  عربستان،  و  رژیم صهیونیستی  و  فرامنطقه ای  کشورهای  از 
قدرت های فرامنطقه ای در این منطقه دهه هاست که منبع ناامنی و جنگ در منطقه 

بوده است؛ آمریکا میراث شوم جنگ در منطقه به جای گذاشته است.
وی با بیان اینکه مردم منطقه بهتر از هر کسی می دانند که در بزنگاه ها آمریکا در 
کنار هیچ کشوری قرار نمی گیرد و رژیم صهیونیستی همه تالش خود را برای ناامنی 
برگردند  منطقه ای  ترتیبات  به  اگر  این کشورها  داشت:  می کند،اظهار  این کشورها 
برای منطقه بهتر خواهد بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص تعلیق عضویت 
رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا، گفت: تصمیم جمعی ۵۵ کشور عضو اتحادیه 
آفریقا نشان داد که اقدامات رژیم اشغالگر قدس برای عادی سازی خود در فضاهای 
اتحادیه  این تصمیم بخردانه و درست  از  ما  ابتر و شکست خورده است.  بین  الملل 
رژیم  این  رفتارهای  به  نسبت  مسئوالنه  که  اعضایی  از  و  می کنیم  حمایت  آفریقا 

نژادپرست و آپارتایدی تصمیم گرفتند، حمایت می کنیم.
خطیب زاده با بیان اینکه آرمان فلسطین، آرمان خدشه ناپذیر تمامی آزادی خواهان 
جهان است،تاکید کرد: این یک پیام بزرگ است برای تمام آنهایی که در منطقه ما با 
سوء محاسبه در مسیر عادی سازی روابطشان با رژیم جعلی و اشغالگر قدس حرکت 
کردند.وی درباره مذاکرات ایران و عربستان نیز، افزود: ابتدا از تحرک دیپلماتیک و 
تالش های دولت و مردم عراق برای گسترش فرهنگ گفتگو برای گسترش همکاری 
ها در منطقه استقبال و تشکر می کنم.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما 
در چارچوب دوره های قبلی در بغداد آمادگی ادامه گفتگوها را در بغداد داریم. تاریخ 
و زمان آن طبعاً منوط به اراده در ریاض است و هر زمانی این اراده در ریاض شکل 
بگیرد، ما در بغداد حاضر خواهیم بود.خطیب زاده همچنین پیرامون محکوم شدن 
سه عضو گروهک االهوازیه در دانمارک،گفت: آنچه به آن اعتراف شد، نکته ای بود 
که سال ها جمهوری اسالمی ایران به آن تأکید می کرد. وی اظهار داشت: متأسفم 
که به رغم احراز مسئولیت قطعی برخی گروهک های تروریستی از جمله االهوازیه در 
جنایت بر ضدمردم ایران و آگاهی قطعی این کشورها از وابستگی این گروهک های 
تروریستی توسط برخی کشورها از جمله عربستان و همچنین آگاهی از فعالیت های 
گروه های  برای  پناهگاهی  را  کشورها  این  اروپا،  در  تروریستی  گروهک های  این 
تروریستی قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به رغم اعالم قرمز برای 
که  زدند  سرباز  دوگانه  رفتاری  در  اروپایی  کشورهای  این  تروریستی،  گروهک های 
و  اخالق  بدیهیات  بدهند.  ایران  تحویل  و  اخراج  را  گروهک ها  این  سران جنایتکار 
حقوق بین الملل ایجاب می کند این کشورها از استانداردهای دوگانه فاصله بگیرند 
و به بهشت امنی که برای این گروهک ها درست کردند، خاتمه دهند. خطیب زاده 
تصریح کرد: به برخی کشورهای منطقه که منابع مالی و لجستیکی این گروهک ها 
را تأمین کرده اند، مجددا هشدار می  دهم که ایران ثابت کرده که برای تامین امنیت 

و منافع مردم با هیچ طرفی مصالحه نمی کند و شوخی هم ندارد.

رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر 
»جهاد  بر  اسالمی  انقالب  معظم 
هنری  اثر  یک  داشت:  اظهار  تبیین« 
اندازه  به  گاه  که  دارد  را  ظرفیت  این 
یک کتاب پیام و مفهوم را در یک نما 
و تصویر بدون نیاز به توضیح و ترجمه 
منتقل کند و لذا هنر یکی از جلوه ها 
تبیین  اصلی جهاد  و  ابزارهای مهم  و 

است.
روز  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
از  جمعی  با  دیدار  در  چهارشنبه 
هنرمندان هنرهای تجسمی کشور در 
ایران، آثار خلق  موزه هنرهای معاصر 
شده توسط هنرمندان را جلوه اندیشه، 
توصیف  آنها  هنرمندانه  نگاه  و  خرد 
می تواند  هنری  اثر  یک  گفت:  و  کرد 
آنچه  حتی  و  بیان  و  سخن  ساعت ها 
را در یک کتاب شرح داده می شود در 
این  پیام  و  بکشد  تصویر  به  نما  یک 
و  نسل ها  برای  را  سخن ها  و  کتاب 

عصرهای طوالنی ماندگار کند.
رییس جمهور با بیان اینکه آثار هنری 
که پیام های ماندگاری نیز دارند قابل 
یک  افزود:  نیستند،  ارزش گذاری 
تابلوی نقاشی گاهی هم ظلمی را که 
در رژیم طاغوت به مردم می شد، نشان 
می دهد و هم وضعیت مردم مظلوم را 
حال  عین  در  و  می کشد  تصویر  به 
و  ایستادگی  و  راحل  امام  روشنگری 
مقاومت مردم در اثر این روشنگری را 
یکجا نمایش می دهد؛ آیا می توان برای 

این اثر هنری قیمتی تعیین کرد؟
از ویژگی های مهم  رئیسی یکی دیگر 
زمانی  فرا  و  زبانی  فرا  را  هنری  آثار 
آنها عنوان کرد و اظهار داشت:  بودن 
هر  در  فردی  برای هر  اثر هنری  یک 
عصری با هر زبان، فرهنگ و تاریخی 
گویا بوده و نیازی به ترجمه و توضیح 

ندارد.
خود  فعالیت های  تداوم  برای  هنرمند 

نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد
اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
آموزش و انتقال توانمندی های هنری 
نکته مهم دیگری است که هنرمندان 
باید نسبت به آن توجه داشته باشند، 
که  را  کسانی  هنرمندان  کرد:  تصریح 
هنری  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
متبلور  برای  آنان  به  و  کشف  دارند 

کردن استعدادهای شان کمک کنند.
رئیسی رونق بخشیدن به اقتصاد هنر 
را مساله مهم دیگر برای بالندگی هنر 
در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: 

درست است که نمی شود بر روی آثار 
به هر حال  اما  قیمت گذاشت  هنری 
خود  فعالیت های  تداوم  برای  هنرمند 

نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد.
رییس جمهور ادامه داد: یک هنرمند 
هر  در  را  خود  هنری  اثر  نمی تواند 
کجا و به هر شکلی عرضه کند و باید 
سازوکاری طراحی شود که آثار هنری 
هنرمند  و  هنر  شایسته  که  آن گونه 
آثار  عرضه  شکل  شوند.  عرضه  است 
همه  که  باشد  گونه ای  به  باید  هنری 
آحاد جامعه با آثار هنری آشنا شوند و 

امکان خرید آنها را داشته باشند.
تالش برای حضور بیش از پیش هنر 

در بطن جامعه
ایران  سفارتخانه های  گفت:  رئیسی 
در خارج از کشور، ادارات، سازمان ها، 
همه  و  پارک ها  و  گردشگری  مراکز 
عمومی  مراجعه  محل  که  مراکزی 
برای  مرکزی  می توانند  هستند  مردم 
عرضه و به نمایش گذاشتن آثار هنری 
بطن  در  پیش  از  بیش  هنر  تا  باشند 

جامعه حضور داشته باشد.
و  فرهنگ  وزیر  از  جمهور  رییس 
بهره گیری  با  خواست  اسالمی  ارشاد 
سازوکارهای  هنرمندان  خوِد  نظر  از 
مناسب برای رونق یافتن اقتصاد هنر 
طراحی شود و افزود: اگر از هنرمندان 
حمایت مناسبی صورت نگیرد و مورد 
و  دانشجویان  شوند  واقع  بی مهری 
خود  مسیر  ادامه  از  نیز  هنرآموزان 
دولت  وظیفه  این  و  می شوند  ناامید 
با  تا  کند  ایجاد  سازوکاری  که  است 
و  هنرورزی  هنر،  اقتصاد  یافتن  رونق 

خلق آثار هنری نیز رونق پیدا کند.
هنر  ارتقاء  برای  هزینه  صرف  رئیسی 
نوعی  را  هنری  آثار  خلق  افزایش  و 

سرمایه گذاری دانست که آثار سازنده 
وقتی  داشت:  اظهار  و  دارد  زیادی 
مراکز هنری گسترش یابند هنرمندان 
و کسانی که استعدادهای هنری دارند 
و ظرفیت های  بهتر شناخته شده  نیز 
آنان به شکل موثرتری شکوفا می شود. 
و  کمک  با  باید  که  دارد  باور  دولت 
مشارکت هنرمندان برای بالندگی هر 

چه بیشتر هنر تالش کرد.
هنر یکی از زمینه های ارتقاء و تقویت 

روابط ملت ها است
دیپلماسی  به  توجه  جمهور  رییس 
که  دانست  دیگری  مهم  نکته  را  هنر 
جلسه  این  در  هنرمندان  سخنان  در 
یکی  هنر  کرد:  تصریح  و  شد  مطرح 
از زمینه هایی است که می تواند باعث 
ویژه  به  روابط ملت ها  تقویت  و  ارتقاء 
که  کشورهایی  و  همسایه  ملت های 
یکدیگر  با  فرهنگی  اشتراکات  دارای 

هستند، شود.
از  دیگری  بخش  در  جمهور  رییس 
انقالب  معظم  رهبر  خود  سخنان 
و  هنردوست  چهره ای  را  اسالمی 
هنرشناس توصیف کرد و گفت: ایشان 
پیروزی  از  پیش  سالهای  همان  از 
مبارزه  دوران  در  و  اسالمی  انقالب 
طلبه  جوانان  اجتماع  و  توجه  کانون 
و دانشجوی هنردوست بودند و عالئق 
همچنان  امروز  تا  ایشان  هنردوستانه 

ادامه دارد.
راس  در  فردی  حضور  افزود:  رئیسی 
و  می شناسد  خوب  را  هنر  که  نظام 
خوب درک می کند فرصت ارزشمندی 
بیشتر  ارتباط هر چه  و  آشنایی  برای 

عموم جامعه با هنر است.
هنر یکی از مهم ترین جلوه های تبیین 

در جامعه است

مقام  داشت:  اظهار  جمهور  رییس 
را  تبیین«  »جهاد  رهبری  معظم 
آحاد  همه  وظایف  مهم ترین  از  یکی 
یکی  هنر  و  کرده اند  معرفی  اجتماع 
جلوه های  اصلی ترین  و  مهم ترین  از 
تبیین در جامعه است که می توانند در 
و  حرف  از  دنیایی  تصویر،  و  نما  یک 
مفهوم را به شکلی که برای همه قابل 

فهم باشد، به نمایش بگذارد.
جمهور  رییس  سخنان  از  پیش 
فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی 
سخنانی  در  نیز  اسالمی  ارشاد  و 
دولت  تحولی  برنامه  اینکه  بیان  با 
فرهنگی  مدیریت  که  است  منشوری 
کشور آن را در عرصه فرهنگ و هنر 
دنبال می کند، گفت: در رویکرد جدید 
عدالت فرهنگی، شعار، مسیر و هدف 
بخش های  در  فضا  این  و  است  اصلی 
مختلف فرهنگی و هنری شکل گرفته 

است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به استفاده از مساجد به عنوان کانون 
هنر  روح  به  شکل دهی  و  آموزش 
افزود:  هنرمندان،  نسل جدید  انقالبی 
با  جنابعالی  امروز  دیدار  امیدواریم 
در  جدی  تحولی  آغاز  هنرمندان 
اسالمی  انقالب  فرهنگ  و  هنر  حوزه 
انقالبی  هنر  اصیل  جریان  همراهی  با 

باشد.
رئیس  سلطانی  حسن  مراسم  این  در 
شجاعی  مسعود  هنر،  دانشگاه 
طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور ایران، 
دانشگاه،  استاد  و  نگارگر  رجبی  علی 
و  خوشنویسی  استاد  رسولی  جلیل 
و  نگارگر  هنرمند  صدری  مینا  خانم 
استاد دانشگاه نیز در سخنانی به بیان 

دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

در دیدار جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی؛

رییس جمهور: هنر یکی از جلوه ها و 
ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است

خبر

امیرعبداللهیان:  به دنبال توافق 
موقت و محدود نیستیم

 وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ما هیچ پیش شرطی را از طرف 
مطرح  پیش شرط  عنوان  به  موضوعی  گفت:  نکردیم،  دریافت  آمریکایی 
و  نکردیم  دریافت  شرط  پیش  چارچوب  در  پیشنهادی  یا  متن  ما  نیست 
این مذاکرات قطعا بر مبنای نقطه نظرات کارشناسی در راستای منافع ملی 

پیش خواهد رفت.
 حسین امیرعبداللهیان در گفت وگویی با اشاره به تعیین برخی پیش شرط ها 
در مذاکرات وین، گفت: ما هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی دریافت 
نکردیم و اساسا مذاکرات ما یک روندی دارد که موضوع پیش شرط در آن 

مطرح نیست.
با هم صحبت  ما  این زمان که  تا  اضافه کرد:  امور خارجه کشورمان  وزیر 
می کنیم، موضوعی به عنوان پیش شرط مطرح نیست ما متن یا پیشنهادی 
مبنای  بر  قطعا  مذاکرات  این  و  نکردیم  دریافت  پیش شرط  چارچوب  در 
نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه نهایی آن رسیدن به یک توافق 

خوب در راستای تامین منافع ملت و کشورمان باشد، پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه اقداماتی که روی کاغذ انجام می شود، می تواند اقدامات 
خوبی باشد، ادامه داد: یعنی هر فرمان اجرایی و یا اقدامی که تحریم های 
وضع شده پس از خروج آمریکایی ها از برجام را مجددا به حالت قبلی خود 

و رفع تحریم ها برگرداند، از نظر ما اقدام خوب قلمداد می شود.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد، عمل طرف 
به  اتفاقی  چه  زمین  روی  بر  که  می کنیم  نگاه  ما  گفت:  است،  آمریکایی 
وقوع می پیوندد. برای ما این مهم است که رفتار عملی آمریکایی ها در لغو 
تحریم ها را به طور ملموس و عینی مشاهده کنیم. آنچه که برای ما مالک 
و  می کنیم  دنبال  وین  مذاکرات  در  که  است  گفت وگوهایی  نتیجه  است، 

توافقی که حاصل خواهد شد.
برخی  از طریق  آمریکایی ها  البته  اذعان داشت:  رئیس دستگاه دیپلماسی 
واسطه ها، پیام های مکرری میفرستند و مدعی هستند که نا دارای حسن 
نیت هستیم. ما در روند فعلی مذاکرات، ابتکار جدی و قابل توجهی را از 

طرف آمریکایی ندیدیم.
وی یادآور شد: بخشی از ابتکارات از نظر ما باید در مذاکرات ۱+۴ و از طریق 
non-paper هایی که به واسطه اتحادیه اروپا بین ما و آمریکایی ها تبادل 
می شود، قابل مشاهده باشد و یا ما در عمل شاهد لغو بخشی از تحریم ها 

باشیم. لذا رفتار عملی آمریکا برای ما مالک است.
امیرعبداللهیان در واکنش به خبر توافق دوساله و موقت، تاکید کرد: ما به 

دنبال یک توافق خوب هستیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.

قالیباف: عدالت و معنویت باید توسط 
نمایندگان مجلس رعایت شود

انجام  در  نمایندگان  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
ماموریت های خود باید مردم را در نظر بگیرند، گفت: حق جمهوریت، 
باید توسط نمایندگان  عقالنیت، معنویت، عدالت، اسالمیت و آزادی 
الگوی عمل و  از  به معنای دوری  این موارد  از  رعایت شود و دوری 

شاخص حرکتی امام راحل )ره( است.
نمایندگان  میثاق  تجدید  مراسم  در  یکشنبه  روز  قالیباف  محمدباقر 
مجلس شورای اسالمی با آرمان های امام خمینی)ره( در حرم ایشان، 
اظهار داشت: امام راحل همواره بر مردم و مستضعفان و رسیدگی به 
آنان تاکید داشتند و نمایندگان مجلس نیز باید به این قشر جامعه توجه 

ویژه داشته و برای رفع مشکالت محرومان تالش کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان در انجام ماموریت های خود باید مردم را 
در نظر بگیرند، افزود: باید حق جمهوریت، عقالنیت، معنویت، عدالت، 
اسالمیت و آزادی در انجام تمامی امور توسط نمایندگان رعایت شود 
و دوری از این موارد به معنای دوری از الگوی عمل و شاخص حرکتی 

امام راحل است.
قالیباف با تاکید براینکه امروز مردم از مجلس متعهد و انقالبی توقعات 
زیادی در تمامی امور دارد، بیان داشت: نمایندگان مجلس باید در چله 
دوم انقالب براساس سند گام دوم که مقام معظم رهبری به آن تاکید 

دارند حرکت کنند.
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: نمایندگان مجلس و مسئوالن 
باید بدانند که خداوند و مردم با کسی عهد اخوت ندارند و اگر فردی در 
جهت آرمان های انقالب، سنت های الهی، خدمت به مردم و تحول در 

حکمرانی گام برندارد مردم آنان را کنار خواهند گذاشت.
قالیباف تاکید کرد: مسئوالن باید فرزند زمانه خود باشند و با استفاده از 
رهنمودهای رهبر معظم، سند گام دوم انقالب و الگوی عمل و شاخص 
مردم حرکت  و  به کشور  در جهت خدمت  امام خمینی)ره(  حرکت 

کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه نهضت امام خمینی)ره( با تیکه بر مردم و 
منطبق با سنت های الهی به پیروزی رسید و استمرار پیدا کرد، گفت: 
انقالب اسالمی ایران یک برگ از تاریخ نبود بلکه یک حقیقت و حرکت 

همیشه زنده است که برپایه مردم مداری استوار است.
قالیباف اظهار داشت: در طول چهل سال گذشته، تکیه بر راه امام و مردم 
موجب موفقیت و  فاصله گرفتن از این اصول موجب ضرر و زیان شده 
است و اگر افرادی بخاطر همراهی انقالب در گذشته پشیمان و به آینده 
 امیدوار نیستند باید بدانند که از مسیر امام راحل و آرمان های انقالب فاصله 
گرفته اند. رییس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: امام خمینی)ره( 
در زمانه ای که دین در غربت بود و نامی از اسالم و معنویت در میان 
نبود توانست با توکل بر خدا و تکیه به مردم تحول عظیمی را در دنیا 
ایجاد کند. رییس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه به 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری 
اسالمی با آرمان های واالی ایشان تجدید میثاق کردند؛ آنان سپس بر 
مزار شهدای ٧۲ تن و شهیدان رجایی، بهشتی و باهنر، شهدای دولت 
و هفتم تیر و گلزار شهدای بهشت زهرا)س( حضور یافتند و با قرائت 
فاتحه و اهدای گل به مقام شامخ این شهدای واال مقام ادای احترام 

کردند.

2

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 
قوا با تاکید بر این که ایران در خط مقدم 
مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد، گفت: 
دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل باید 
به مسئولیت های بین المللی خود در رفع 
مرتبط  تجهیزات  در  آمریکائی  تحریم های 

با کشف و مبارزه با مواد مخدر اقدام کند.
 سردار سرلشکر پاسدار  یحیی رحیم صفوی  
بمنظور گرامیداشت چهل و سومین سالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به دعوت 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
در  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  محل  در 
جمع اعضاء و معاونین و مدیران ستادی این 
مجموعه به سخنرانی پرداخت و با اشاره به 
پشتوانه مردمی انقالب اسالمی ایران گفت: 
حضرت امام )ره( با پشتوانه مردم انقالب و 
جنگ را به پیروزی رساند و پس از انقالب، 
مردم  حضور  افتاده،  اتفاق  ی  ها  فتنه  در 

فتنه ها را خاموش و سرکوب کرد.
مکتبی  انقالب  یک  ما  انقالب  افزود:  وی 
که  ای  کلمه  بیشترین  و  است  مردمی  و 
خود  های  سخنرانی  در  )ره(  امام  حضرت 
پس  و  بود  مردم  عبارت  بردند  می  بکار 
و  غم  بیشترین  نیز  )ره(  امام  حضرت  از 
آیت  حضرت  رهبری،  معظم  مقام  نگرانی 
اهلل العظمی امام خامنه ای از حال و وضع 

مردم است.
معظم  فرماندهی  عالی  مشاور  و  دستیار 
انقالب کبیر  مقایسه  به  ادامه  در  قوا   کل 
اسالمی ایران با انقالب ها ی فرانسه، انقالب 
بلشویکی روسیه و انقالب کمونیستی چین 
تمایز  وجه  مهمترین  گفت:  و  پرداخت 

انقالب  با سایر  ایران  اسالمی  انقالب کبیر 
و  هندسه  مردم،  مشارکت  درصد  در  ها 
چارچوب یا اصول اساسی و آرمانهای آنها 
و  اخالق  و  اندیشه  و  تفکر   – و شخصیت 
ارزشها  به  پایبندی  آنها و  عملکرد رهبران 

و عدم انحراف از اصول انقالبها می باشد.
سرلشکر صفوی اضافه کرد: باید قدر مردم 
را بدانیم و مشکالت آنها را بفهمیم و حل 

کنیم.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره 
به آثار مخرب مواد مخدر بر سالمت، اقتصاد 
و امنیت گفت: مواد مخدر از نوع صنعتی و 
سنتی آن برای سالمتی و نشاط جامعه – 
اقتصاد  ایرانی –  بنیان خانواده های  حفظ 
تولید  و  اشتغال  ملی،  اقتصاد  و  خانواده 
انحطاط  مسیر  در  و  است  جدی  تهدید 
و جلوگیری  آنها  فرهنگی  فریب  و  جوانان 
ایران  عزیزمان  کشور  و  ملت  پیشرفت  از 
قرار دارد و بایستی همانند مسئله مقابله با 
ویروس کرونا، با موضوع مواد مخدر نیز با 

یک عزم ملی برخورد کنیم.
معظم  فرماندهی  عالی  مشاور  دستیارو 
برابر  در  این موضوع که  بیان  در  قوا   کل 
تهدید مواد مخدر چه باید کرد؟ گفت: در 
سطح جهانی دولت های آسیب پذیر غربی 
و شرقی و منطقه ای بایستی برای انهدام 
مراکز کشت مواد مخدر و منشاء کشت یک 

ائتالف جهانی و منطقه ای تشکیل دهند.
تنها  نه  ها  آمریکائی  متاسفانه  افزود:  وی 
افغانستان  کشور  برای  را  اقتصاد  و  امنیت 
در طول اشغال آن به ارمغان نیاوردند بلکه 
کسب و تولید مواد مخدر را ۵۰ برابر کرده 

اند.
سرلشکر صفوی اضافه کرد: مقابله و انهدام 
نیازمند  مخدر  مواد  مافیایی  های  شبکه 
ائتالف  و  و عملیاتی  اطالعاتی  شبکه های 

بین المللی است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 
قوا با اشاره به ضرورت فهم مشترک در بعد 
داخلی در مقابله با مواد مخدر گفت: فهم 
مشترک فی مابین قوای سه گانه و نیروهای 
مسلح از خطر و تهدید همه جانبه انواع مواد 
مخدر که جوانان و امنیت ملی و پیشرفت 
باید  است  داده  قرار  هدف  را  کشور  آینده 
و  ملت  ملی  اراده  و  عزم  و  بگیرد  شکل 
دولت و قوا برای ایجاد دغدغه و حساسیت 
مستمر برای ورود همه دستگا ها در موضوع 

پیشگیری الزم است.
وی ادامه داد: مهمترین اقدام در پیشگیری 
از آثار سوء مواد مخدر جهاد تبیینی برای 
عموم مردم است و در این حرکت باید از 
ظرفیت یک میلیون معلم وکارمند و حدود 
و صد هزار عضور  آموز  دانش  میلیون   ۱۳
هیات علمی دانشگاه ها و وزارت بهداشت و 

۴ میلیون دانشجو بهره برد.
سرلشکر صفوی ظرفیت بخش خصوصی و 
دولتی و کارگاه ها و بویژه خانواد ه ها را در 
موثر  مواد مخدر  اسیب های  از  پیشگیری 
و  ها  تشریح ظرفیت دستگاه  به  و  دانست 
رسانه ها خصوصا شبکه های اطالع رسانی 

و مجازی در جهاد تبیینی پرداخت.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 
مبارزه  قانون  اصالح  و  رسانی  بروز  از  قوا 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مخدر  مواد  با 

بعنوان یک ضرورت نام برد.
وی با اشاره به ایفاء نقش جوامع بین المللی 
در مسئولیت های خود گفت: ایران در خط 
مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد 
و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل باید 
به مسئولیت های بین المللی خود در رفع 
تحریم های آمریکائی در تجهیزات مرتبط 

با کشف و مبارزه با مواد مخدر اقدام کند.
ایفاء  ضرورت  به  بااشاره  صفوی  سرلشکر 
نقش موثرتر کشورهای همسایه در مبارزه 
همسایه  کشورهای  افزود:  مخدر  مواد  با 
شرقی ایران نسبت به ایفای نقش موثر در 
ترانزیت  و  مخدر  مواد  کشتزارهای  انهدام 
مواد مخدر اقدام و به مسئولیت های خود 

عمل کنند.
معظم  فرماندهی  عالی  مشاور   و  دستیار 
کل قوا  با اشاره به ضرورت جریان سازی 
ارتقاء سطح آگاهی  رسانه ای در خصوص 
های  آسیب  برابر  در  جامعه  مهارت  و  ها 
مواد مخدر گفت: باید جریان سازی رسانه 
ها بمنظور ارتقاء سطح آگاهی ها و مهارت 
ها،  آسیب  برابر  در  جامعه  آحاد  دانش  و 
مخدر  مواد  مصرف  های  پیامد  و  عوارض 

بصورت مستمر شکل گیرد.
بین  و  ای  منطقه  دیپلماسی  تقویت  وی 
المللی را یکی دیگر از راه های مقابله با مواد 
دیپلماسی  تقویت  گفت:  و  دانست  مخدر 
منطقه ای و بین المللی به منظور مطالبه 
مشترک  مسئولیت  و  نقش  ایفاء  در  گری 
و  است  موثر  بسیار  مخدر  مواد  با  مبارزه 
فعالی  دیپلماسی  زمینه  این  در  باید  ایران 

با کشورها داشته باشد.

سرلشکرصفوی: کشورهای همسایه شرقی ایران در موضوع 
مواد مخدر به مسئولیت های خود عمل کنند
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اقتصاد
اخبار

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

استفاده از سود انباشته شرکت ها، اقدام مثبت دولت سیزدهم 

در بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی ایران است

 نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد 
اقتصاد  پیشرفت  پیشرانان  در طرح  مطرح شده  مسائل  از  یکی  است 
ایران، استفاده از سود انباشته شرکت ها برای توسعه ۴۸ طرح صنعتی 
و معدنی است تا سود شرکت ها به جای آنکه در سپرده های بانکی قرار 

گیرد، صرف توسعه شود.
»عباس آرگون«  به طرح جدید دولت برای به حرکت درآمدن چرخ های 
صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مطرح شده در این 
طرح، استفاده از سود انباشته شرکت ها برای توسعه ۴۸ طرح صنعتی و 
معدنی است، در این زمینه سود شرکت ها به جای آنکه در سپرده های 
توسعه صنعتی  زیرساخت ها،  ایجاد  و  توسعه  گیرد، صرف  قرار  بانکی 
کشور و نیز اجرای پروژه های جدید به کار خواهد شد، این امر می تواند 
به عنوان اقدامی مثبت تلقی شود که دولت سیزدهم آن را در دستور 

کار قرار داده است.
وی به اعمال مالیات بر سپرده های بانکی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید 
این  بودجه  قانون  بحث  در  دولت  راستا  همین  در  داشت:  اظهار  کرد 
موضوع را در نظر گرفته است تا شرکت هایی که به نوعی دارای منابع 
می کنند،  سرمایه گذاری  بانکی  سپرده های  در  را  آن  و  هستند  نقدی 
مالیات تعلق گیرد که این تصمیم می تواند کمک کننده به خروج منابع 

از بانک و نیز ورود آنها به اجرای طرح و رونق پروژه های جدید باشد.
آرگون افزود: تا قبل از این تصمیم، سپرده های بانکی از مالیات معاف 
بودند؛ دولت اکنون در این زمینه تجدید نظر و اقدام به اعمال مالیات 
بر سپرده های بانکی خواهد کرد که دولت این اقدام را به منظور هدایت 

نقدینگی در طرح ها و پروژه ها در دستور کار قرار داده است.
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران این اقدام 
دولت را به عنوان تصمیمی درست عنوان کرد و گفت:  از این طرح دولت 
می توان به عنوان مشوقی برای هدایت منابع در بخش های تولیدی و 

پروژه ها یاد کرد.
وی ادامه داد:  یکی از مسائل مهم این است تا سرمایه گذاری در پروژه هایی 
موضوعات  از  فارغ  و  اقتصادی هستند  توجیه  دارای  که  گیرد  صورت 
سیاسی، به سمت پروژه هایی پیش برویم که با منافع اقتصادی همراهند.

آرگون با اعتقاد بر اینکه نگاه اقتصادی در پروژه ها باید از جمله مسایلی 
باشد که در نظر گرفته می شود، گفت: بهتر است در این پروژه ها، آمایش 
سرزمینی در نظر گرفته شود و در این میان حوزه های تخصصی مورد 
توجه قرار بگیرند که می توانند زمینه ساز اشتغال، ارز آوری و صادرات 

باشند.
استفاده از سود انباشته شرکت ها، اقدام مثبت دولت سیزدهم در طرح 

جدید
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان 
کرد: مساله تأمین مالی از جمله مسائل مهمی است که اگر در این زمینه 
سود انباشته شرکت ها مورد استفاده قرار بگیرند، می توان از آن به عنوان 

اقدامی مثبت یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما این است تا دولت در کنار طرح جدید 
خود به پایان طرح های نیمه تمام توجه داشته باشد، گفت:  بهتر است 
پروژه هایی که می توانند برای کشور مثبت ارزیابی شوند، تا پایان آن را 

پیش ببریم و طرح های به کار گرفته شده را به سرانجام برسانیم.
آرگون با یادآوری اینکه اکنون تعداد زیادی پروژه نیمه تمام در کشور 
وجود دارد که از دولت های قبل به یادگار گذاشته شده است، افزود: این 
امر باعث شده است تا سرمایه در طرح ها راکد بمانند و استفاده بهینه ای 
از آنها صورت نگیرد. در حالی که بهتر است بر اساس سرمایه موجود 
طرح هایی در دستور کار قرار بگیرند که نقدینگی به میزان آن وجود 

دارد و بتوان طرح ها را در پروژه های تولید به پایان برسانیم.
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه اکنون پیشنهاد ما این است تا دولت به جای آنکه پروژه ای را از 
صفر شروع کند، اقدام به اتمام پروژه های نیمه تمامی کند که با صرفه 
اقتصادی در کشور همراهند و به دلیل عدم وجود بودجه، نیمه تمام رها 
شده اند، گفت:  برای این پروژه ها هزینه شده است و نباید سرمایه های 

کشور را به دلیل عدم وجود بودجه راکد نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد:  دولت قبل دارای نقاط ضعف زیادی در عملکرد 
خود بود اما یک عامل در این زمینه تأثیر منفی نگذاشته است بلکه 
بوده  از مجموعه ای عوامل مختلف  ناشی  فعالیت ها  نواقص موجود در 

است.
برنامه ریزی های الزم برای توسعه صنعتی کشور

توسعه  برای  الزم  برنامه ریزی های  است  بهتر  که  است  معتقد  آرگون 
باید  انقالب  صنعتی کشور به کار گرفته شود و به گفته رهبر معظم 

استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم.
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید 
بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا پروژه های اقتصادی را در دستور 
کار فعالیت خود قرار دهیم و خروجی مثبتی را از آن به دست آوریم، 
گفت: در این زمینه پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است تا در کنار 
پروژه های بزرگ صنعتی، پروژه های کوچک و متوسط هم در فعالیت ها 
در دستور کار قرار بگیرند و بخش خصوصی فضای بیشتری را برای 

اشتغال زایی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: درخواست ما از دولت سیزدهم این است تا فضا 
را برای پروژه های کوچک فراهم کند، همچنین به دنبال آن سرمایه ها 

از بخش واسطه ای فاصله بگیرند و به بخش واقعی و مولد پیش بروند.
آرگون افزود: دولت باید از حوزه تولید و تجارت در کنار یکدیگر حمایت 

کند، تجارت پیشران تولید است و باید مکمل یکدیگر باشند.
کمک بازار سرمایه در پیشبرد طرح جدید دولت

آرگون به کمک بازار سرمایه در پیشبرد طرح جدید دولت اشاره کرد 
و گفت: بازار سرمایه در یک سال گذشته تحت تأثیر اقداماتی که در 
دولت قبل رخ داد با حاشیه های زیادی همراه شد و اعتمادها نسبت به 

سرمایه گذاری از این بازار از بین رفته است.
بازرگانی تهران اعالم  اتاق  بازار پول و سرمایه   نایب رئیس کمیسیون 
کرد:  بازار سرمایه ظرفیت خوبی برای جذب و هدایت نقدینگی به سمت 
بخش های واقعی اقتصاد کشور دارد و می تواند کمک کننده در رونق این 

بخش ها باشد.
وی به گستردگی بازار سرمایه نسبت به گذشته اشاره کرد و افزود: اگر 
دولت سیزدهم، اقدامی را انجام دهد تا اعتمادها به بازگردد و شاهد ورود 
آنها را به سمت  بازار باشیم می توان  این  سرمایه های خرد مردمی به 

تولید سوق داد و به مراتب شاهد رونق تولید در کشور خواهیم بود.

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
تحرک  برای  اینکه  بیان  با  مجلس 
از  منابع  همه  نباید  لزوما  اقتصادی 
سوی دولت تامین شود، افزود: ایجاد 
نیازمند  کشور  در  کالن  تغییرات 
بزرگ  شرکت های  اقتصادی  تحرک 
حلقه  تکمیل  با  که  است  صنعتی 
های مفقوده اقتصاد، به حرکت چرخ 

تولید کمک می کنند.
به  اشاره  با  قادری«  »جعفر 
تومان  میلیارد  هزار   ۵۰۰ اجرای 
دولت  در  صنعتی  سرمایه گذاری 
از  می تواند  دولت  گفت:  سیزدهم 
بازار سرمایه و سیستم  ظرفیت های 
بانکی و بخشی از منابع داده استفاده 
صنعتی  بزرگ  واحدهای  کند، 
سرمایه گذاری  مختلف  حوزه های 
می دانند  و  می شناسند  را  خألها  و 
کجا برای سرمایه گذاری سودمند و 
پربازده، مناسب تر است. این نماینده 
مجلس ادامه داد: شرکت های بزرگ 
صنعتی می توانند با حرکت به سمت 
تحرک  به  سرمایه گذاری  فضای 
اقتصاد کشور کمک کنند، دولت نیز 
در این فضا با حمایت و نظارت خود 
از این شرکت ها، می تواند منابع را به 

سمت تولید هدایت کند.
هیات  اعضای  اینکه  داد:  ادامه  وی 
پیدا  حضور  استان ها  در  دولت 
دولت  که  می دهد  نشان  می کنند، 
عالقه مند  است با حضور خود، بخشی 
از فضای کسب وکار را تسهیل کند اما 
برای توسعه  به نظر می رسد، دولت 
تالش  باید  ابتدا  کسب وکار  فضای 
واحدهای  مشکل  حل  بر  را  خود 
قرار  معدنی  و  پاالیشگاهی  تولیدی، 

فعال  بخش های  حمایت  با  تا  دهد 
اقتصادی که منابعی در اختیار دارند 
کارهای  می توانند  خود  سهام  با  و 
بزرگ و تاثیرگذاری انجام دهند به 

تحرک اقتصادی کشور کمک کند.
وجود  با  اینکه  بیان  با  قادری 
صنعتی،  بزرگ  شرکت های 
کشور  اقتصاد  مفقود  حلقه های 
تکمیل و شاهد اشتغال و راه افتادن 
فضای  توسعه  و  تولید  های  چرخ 
این  افزود:  بود،  خواهیم  کسب وکار 
مجموعه های بزرگ صنعتی هستند 
انگیزه،  تولید،  فنی  دانش  برای  که 
نیروی  تأمین  و  سرمایه  تأمین 
پول  و  اولویت هستند  در  تخصصی 
و منابع درآمدی آنها نباید به سمت 
منابع  از  باید  بلکه  برود  بانک ها 
اقتصادی  رشد  برای  نیز  بانک ها 

کشور استفاده کنند.
بزرگ  شرکت های  عملکرد  وی 
تاثیرگذار  تورم  نرخ  بر  را  صنعتی 

شرکت ها  این  افزود:  و  دانست 
قادرند به کاهش نرخ تورم در کشور 
درصدی   ۸ رشد  و  کنند  کمک 
پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ را نیز 
محقق کنند و چنانچه در سال های 
مناسبی  اقتصادی  رشد  گذشته 
که  است  این  خاطر  به  نداشتیم، 
و  بوده  کمتر  سرمایه گذاری  میزان 
رشد سرمایه نداشتیم غافل از اینکه 
مشکالت  است  قادر  سرمایه  رشد 
بسیاری از اقتصاد کشور را حل کند.

بزرگ  پروژه   ۴۸ اجرایی  عملیات   
صنعتی کشور روز یکشنبه ۱۷ بهمن 
دالر  میلیارد   ۱۷ معادل  اعتباری  با 
سرمایه گذاری با حضور رئیس جمهور 
که  دولت  در طرح جدید  آغاز شد. 
صنعتی  سرمایه گذاری  بزرگ ترین 
قرار  می شود،  محسوب  ایران  تاریخ 
هزار   ۵۰۰ سرمایه گذاری  است 
میلیارد   ۱۹ )حدود  تومانی  میلیارد 
دالری( برای توسعه صنایع کشور با 

سود  کارخانه های  منابع  از  استفاده 
شرکت  شود.  اجرایی  داخلی،  ده 
معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع 
صنایع  ملی  شرکت  مبارکه،  فوالد 
مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی 
سرمایه گذاری  شرکت  چادرملو، 
شرکت  و  فلزات  و  معادن  توسعه 
پارسیان  گاز  و  نفت  گروه گسترش 
پیشرفت  پیشرانان  به عنوان »گروه 
سرمایه گذاری  مسئولیت  ایران« 
را  بزرگ صنعتی  پروژه  این ۴۸  در 
میلیارد   ۱۱ البته  دارند.  عهده  بر 
 ۵۴ تولید  ساالنه،  صادرات  دالر 
معدنی،  محصول  تن  میلیون 
 ۲۰ معادل  پتروپاالیشی،  و  فلزی 
پس  ساالنه  درآمد  دالر  میلیارد 
هزار   ۲۱ ایجاد  و  بهره برداری  از 
شغل  هزار   ۶۴ و  مستقیم  شغل 
و  مزیت ها  جمله  از  غیرمستقیم 
عظیم  پروژه های  این  ظرفیت های 

پس از بهره برداری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پول و درآمد شرکت های بزرگ صنعتی 
باید صرف رشد اقتصادی کشور شود

گزارش

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد:

عدم توسعه زیرساخت ها، دلیل اصلی 
کندی اینترنت

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: عدم توسعه زیرساخت ها، دلیل 
اصلی کندی اینترنت در کشور است. ما مشکلی برای تامین پهنای باند 
دارند  قصد  می کنند،  اشاره  نکته  این  به  اپراتورها  برخی  اگر  و  نداریم 

کم کاری های خود را به گردن وزارت ارتباطات بیندازند.
سیستم  افتتاح  مراسم  حاشیه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
خبرنگاران  جمع  در  کشور،  پستی  مبادالت  و  تجزیه  مرکز  سورتینگ 

حاضر شد و به سواالت  آن ها پاسخ داد.
افتتاح طرح ۴۲ میلیارد تومانی

امروز  گفت:  پستی،  مرسوالت  هوشمند  تفکیک  سیستم  درباره  وی 
شاهد افتتاح مرکز تفکیک هوشمند مرسوالت پستی در کشور هستیم. 
این کار حاصل فعالیت شبانه روزی پنج ماه گذشته همکارانم در شرکت 
از  استفاده حداکثری  با  که  این هستیم  دنبال  به  ما  است.  پست  ملی 
فناوری های جدید و به روز دنیا در مراحل مختلف کاری شرکت ملی 
پست، از قبول تا رهسپاری مرسوالت پستی شاهد ارتقا کیفیت خدمات 
پستی و تحقق پست هوشمند در تراز جمهوری اسالمی ایران باشیم تا 

خدمات با کیفیت را به مردم ارائه کنیم.
تمام  در  را  مراکزی  چنین  که  است  این  ما  برنامه  کرد:  تاکید  وی 
باال  پستی  خدمات  دقت  و  سرعت  تا  کنیم  راه اندازی  استان ها  مراکز 
جهان  سیستم های  پیشرفته ترین  جزو  سورتنیگ  های  سیستم  برود. 
است. چیزی که امروز مشاهده می  نید ترکیبی از اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعی و کالن داده است و اطالعات از تلفیق مرسوالت پستی است. 

برای این طرح ۴۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
عدم توسعه زیرساخت ها، دلیل اصلی کندی اینترنت

ثابت  اینترنت  کیفیت  درباره  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  زارع پور 
اینترنت  است  بعد که ساعت پیک مصرف  از ساعاتی  خاطرنشان کرد: 
کند می شود و این نشان می دهد مشکل در زیرساخت های شبکه است، 

در غیر اینصورت کندی اینترنت در بقیه ساعات روز هم وجود داشت.
وزیر ارتباطات گفت: کاربران از ۹ شب به بعد بیش از هر زمان دیگری 
از اینترنت استفاده می کنند و به دلیل این که توسعه ارتباطات ثابت به 
اینترنت سیار هستند  از  استفاده  به  آن ها مجبور  نشده،  انجام  درستی 
که زیرساخت های آن ها تغییری نکرده و نمی تواند این حجم از تقاضا را 

تامین کند. همین مسئله کندی سرعت اینترنت را رقم می زند.
وی تاکید کرد: اکنون تقاضای مردم برای استفاده از اینترنت بین الملل و 
داخلی نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و به همین واسطه 
شبکه ارتباطی به نقطه بحرانی رسیده است. در حال برنامه ریزی برای 
مدت  کوتاه  در  مشکل  حل  برای  راه  یک  هستیم.  مشکالت  این  حل 

تخصیص فرکانس ۲۳۰۰ برای اپراتورهای همراه است.
چه  هر  اپراتورها  تا  هستیم  برنامه ریزی  حال  در  کرد:  تاکید  زارع پور 
سریع تر بتوانند تجهیزات خود را وارد شبکه ارتباطی کشور کنند. ظرف 
۲ ماه آینده یکی از اپراتورها تجهیزات خود را وارد می کند و این کیفیت 

شبکه را بهتر خواهد کرد. 
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با حضور معاون وزیر صمت؛
۱۲ تفاهم نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع آهن و 
فوالد با صرفه جویی ۳۱۷ میلیون یورویی امضا شد

ایران،  فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  سومین  برگزاری  جریان  در 
 ۳۱۷ صرفه جویی  با  فوالد  و  آهن  صنایع  داخلی سازی  تفاهم نامه   ۱۲
میلیون یورویی به امضای مدیران عامل شرکت های فوالدی و معدنی و 

تأمین کنندگان داخلی رسید.
وزیر صنعت،  معاون  اله جعفری«   »وجیه  با حضور  ها  تفاهم نامه  این   
میزهای  قالب  در  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس  و  تجارت  و  معدن 
داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل بود که در قالب ۱۲ تفاهم نامه بین 
شرکت ها به امضا رسید که حاصل آن صرفه جویی بیش از ۳۱۷ میلیون 

یورویی برای کشور خواهد بود.
تفاهم نامه تولید ورق های API X۶۵ مخصوص محیط ترش و تبدیل 
آن به لوله های ۳۲ و ۳۶ اینچی به منظور تامین لوله پروژه های بزرگ 
نفت و گاز کشور با صرفه جویی ۳۰۰ میلیون یورویی، تفاهم نامه ساخت 
تفاهم  یورو،  میلیون   ۱.۸ ارزی  جویی  صرفه  با  زدا  پوسته  های  پمپ 
نامه ساخت بازوهای کوره قوس الکتریکی به صرفه جویی ۱.۲ میلیون 
مس  قالب  بومی سازی  و  ساخت  طراحی،  تحقیقاتی  پروژه  یورویی، 
ریخته گری فوالدسازی با صرفه جویی ارزی ۱.۲ میلیون یورویی، پروژه 
تحقیقاتی طراحی، ساخت تجهیزات و نصب دستگاه اندازه گیری ابعاد 
در حالت گرم در کارگاه نورد ۵۰۰ شرکت ذوب آهن با صرفه جویی یک 
میلیون یورویی و تفاهم نامه ساخت قالب های مس ریخته گری شمش 
تالش شرکت های  از  بخشی  یورویی،  هزار  با صرفه  جویی ۳۵۰  فوالد 
تجهیزات در  و  بومی سازی و ساخت داخل قطعات  راستای  داخلی در 

زنجیره فوالد است.
داخل،  ساخت  قابل  فلزی  های  بخش  نامه  تفاهم  گزارش،  این  برپایه 
رولیک، کابل و غیره به ارزش ۷.۶ میلیون یورو، تولید دامپتراک ۱۰۰ 
تنی با صرفه جویی یک میلیون یورویی، ساخت قالب تاپزون یرخته گری 
کوره  مسی  دلتای  ساخت  یورویی،  هزار   ۴۳۳.۳ صرفه جویی  با  اسلب 
قوس الکتریک با صرفه جویی ۲۸۶.۷ هزار یورویی، بخش های فلزی قابل 
ساخت داخل، رولیک، ریل و متعلقات و غیره به ارزش ۲.۸ میلیون یورو 
و توسعه فناوری بازیافت اسید با صرفه جویی ۱.۵ میلیون یورویی، سایر 

تفاهم نامه هایی بود که در این مراسم به امضا رسید.
همچنین مجتمع فوالد مبارکه تعداد ۱۲ تفاهم نامه با سازندگان مواد 
اولیه، قطعات و تجهیزات و توسعه فناوری با صرفه جویی ارزی بیش از 
۱.۲ میلیون یورو را آماده تبادل تفاهم نامه دارد که مقرر شد در مراسم 

اختتامیه این نمایشگاه و جشنواره مبادله شود.
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور برخی مسووالن، 
با رویکرد  و فوالد کشور  زنجیره آهن  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان 
بومی سازی و توسعه فناوری از روز )سه شنبه( آغاز شد و تا ۲۱ بهمن ماه 

در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان 
بوشهر از رشد ۲۲  درصدی پرداخت 
استان  در  دولتی  بانک  این  تسهیالت 
بوشهر خبر داد.سید مجتبی حسینی 
در گفتگو با رسانه ها و مطبوعات ضمن 
تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر با 
تشریح اقدامات مؤثربانک توسعه تعاون 
استان بوشهر  افزود: طی ۱۰ ماهه اول 
سال جاری  بیش از  سه هزار  وسیصد 
و پنجاه فقره تسهیالت در بخش های 
مختلف به متقاضیان پرداخت شده که 
به  نزدیک  تسهیالت  این  کل  ارزش 

۲۴۳۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرشعب بانک توسعه تعاون تصریح 
کرد: میزان تسهیالت پرداخت شده از 
ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  به 
ریالی رشد ۲۲ درصدی  ارزش  لحاظ 
نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ 

از خود نشان می دهد . 
حسینی  اظهار داشت: برابر اساسنامه 
موظف  تعاون  توسعه  بانک  مصوب، 
اعطایی  تسهیالت  از  است ۷۰ درصد 
پرداختی را در چرخه فعالیت اقتصادی 
داده   تخصیص  استان  تعاون  بخش 
این   پرداختی  تسهیالت  رقم  که 
بوشهر   استان  در   تعاونگران  به  بانک 

ماه  دی  پایان  تا  ریال  ۱۷۵۰میلیارد 
کرد:  بیان  وی  باشد.  می  سالجاری 
طرح  تسهیالت  حوزه  در  همچنین 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری این 
بانک در استان  از ابتدای  سال تاکنون 
هفتادو دو  میلیارد ریال برای ۳۶ فقره 

پرونده تسهیالت پرداخت شده است.
خاطر  بوشهر  استان  شعب  مدیر 
تعاون  توسعه  بانک  کرد:  نشان 
طرح  در  گسترده  ای  عاملیتی  نقش 
و  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
تسهیالت موضوع بند الف تبصره ۱۸ 
و  است  بوده  دار  عهده  بودجه  قانون 
شرکت های تعاونی می توانند  از این 
توجه  با  و  شوند  مند  بهره  تسهیالت 
با  تعاون  توسعه  بانک  نامه  تفاهم  به 
اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاونت 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث 
و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری 
و نیز قرارداد در حال انعقاد با وزارت 
معرفی  با  تعاونی ها  کشاورزی؛  جهاد 
قابلیت  مرتبط  اجرایی  های   دستگاه 
استفاده از تسهیالت اشتغال روستایی 
تبصره ۱۸  الف  بند  نیز  و  عشایری  و 

براساس  گفت:  حسینی   دارند.   را 
۱۸قانون  تبصره  که  ظرفیت هایی 
بانک  این  داده  ۱۴۰۰قرار  بودجه 
مختلف  بخش های  کردن  فعال  برای 
جاری  سال  پایان  تا  کشور  اقتصادی 
۳۴ هزار میلیارد ریال  منعقد خواهد 
خواهد  اجرایی  ابالغ  از  پس  و  کرد 
و  بوده   یارانه دار  تسهیالت  .این  شد 
نرخ  با  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در 
با  برخوردار  مناطق  در  و  درصد   ۱۰
 ، است  پرداخت  قابل  درصد  نرخ ۱۴ 
نیز همراه  تسهیالت  این  پرداخت  باز 
آن  از  و پس  است  تنفس  دو سال  با 
قابل  ساله  پنج  صورت  به  بازپرداخت 
بودجه  قانون   ۱۸ است.تبصره  انجام 
۱۴۰۰ دارای ظرفیت هایی برای تامین 
مالی بانکی طرح های اقتصادی است و 
می تواند به رونق و تحرک اقتصادی در 

استانها منجر شود.
بانک  ؛  افزود   مسئول   مقام  این 
خدمات  ارائه  کنار  در  تعاون   توسعه 
بانکی به اقشار مختلف به ویژه فعاالن 
اشتغال  و  تولید  در  مؤثر  و  اقتصادی 
اقشار آسیب پذیر  به  از کمک  استان 
نیز  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
غافل نبوده و در این راستا ۲۲۷ فقره 

تسهیالت به مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال 
نهادهای  از سوی   به معرفی شدگان 
امام  امداد  کمیته  قبیل  از  حمایتی 
و  بهزیستی  سازمان   ، )ره(  خمینی 
استان  در  امورایثارگران  بنیادشهید 

بوشهر پرداخت کرده است.
حسینی عنوان داشت : طی سال های 
بین  مناسبی  تعامل  و  همکاری  اخیر 
و  دستگاه  ها  و  تعاون   توسعه  بانک 
نهاد های مختلف برای تخصیص منابع 
پایدار  اشتغال  و  ملی  توسعه  صندوق 
بخش  شدگان  معرفی  به  روستایی 
های تولیدی و اشتغال زایی در استان 
پرداخت  در  و  داشته  وجود  بوشهر 
تسهیالت و تامین اعتبار تالش نموده 
ایم  موضوعاتی همچون توسعه متوازن 
را  اجتماعی  عدالت  و  ای  منطقه 

سرلوحه کار  خود  قرار دهیم.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان 
بوشهر در پایان یادآور شد: این بانک از 
ریال  ۱۳۹۶تاکنون ۷۳۰میلیارد  سال 
بابت ۵۵۳ فقره پرونده از محل طرح  
عشایری   و  روستایی  پایدار  اشتغال 
زمینه  که  نموده  پرداخت  تسهیالت 
ایجاد یک هزار و صد اشتغال  جدید 

را در استان بوشهر فراهم کرده است.

رشد ۲۲ درصدی پرداخت تسهیالت 
بانک توسعه تعاون در استان بوشهر
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ماهه  ده  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
اول سال جاری موفق به پرداخت نزدیک 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار  سه  به 
صادرات  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان 

محور استان گیالن شده است.
توسعه  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
بانک  رشت  شعبه  رئیس  ایران،  صادرات 
تبریک  ضمن  ایران  صادرات  توسعه 
فرارسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی 
و گو  اسالمی در گفت  انقالب  شکوهمند 
با خبرنگار اگزیم نیوز، افزود: مانده خالص 

تسهیالت شعبه رشت در ده ماهه گذشته 
سال جاری دو هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  بوده 
ریال  میلیارد  و ۴۴۵  هزار  با یک  گذشته 
را  درصدی   ۸۵ رشدی  تسهیالت،  مانده 

تجربه کرده است.
در  گیالن  استان  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
همسایگی با کشورهای آسیای میانه، اظهار 
و  ظالمانه  های  تحریم  رغم  علی  داشت: 
اسنادی  اعتبارات  گشایش  امکان  عدم 
ها،  بانک  مجاری  از  وارداتی  و  صادراتی 

عمده صادرات این استان به صورت امانی 
و واردات از طریق بروات و حوالجات انجام 
توسعه  بانک  رشت  شعبه  که  شود  می 
صادرات در این زمینه عملکرد درخشانی 

از خود نشان داده است.
درصدی   ۱۳۳ رشد  به  ادامه  در  ماجدی 
رشت  شعبه  از  صادره  و  وارده  حوالجات 
اشاره و تصریح کرد: طی ده ماهه نخست 
سال جاری بالغ بر دو میلیون و ۴۱۰ هزار 
دالر حوالجات از شعبه انجام شده که این 
 ۳۵ و  میلیون  یک  با  مقایسه  در  میزان 

هزار دالر مدت مشابه سال قبل رشد قابل 
توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات 
ایران آماده ارائه مجموعه ای از خدمات اعم 
از ریالی و ارزی، صدور انواع ضمانتنامه و 
است،  مشتریان  به  داخلی  اسنادی  اعتبار 
با  صادرات،  توسعه  بانک  در  ما  افزود: 
اینترنتی،  بانکداری  زیرساخت های  ایجاد 
تالش  باز،  بانکداری  و  شرکتی  بانکداری 
داریم خدمات بهتری را به مشتریان ارائه 

دهیم.

رشد ۸۸ درصدی تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در گیالن



اجتماعی
خبر

کالنتری ها بر مدار »هوشمندسازی« 
قرار می گیرند

 رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور از رونمایی طرح های 
گفت:  و  داد  خبر  آینده  در  پیشگیری  پلیس  هوشمند 
داده های  به  طرح ها  این  اجرای  با  پاسگاه ها  و  کالنتری ها 
برخط مجهز و امور انتظامی به واسطه این اشراف اطالعاتی 

برای ماموران در لحظه و بهتر مدیریت می شود.
و  آموزشی  کارگاه  حاشیه  در  بیگی  معصوم  مهدی  سردار   
با  که  پیشگیری  پلیس  هوشمندسازی  طرح های  برخط 
فرماندهی  پیشگیری  پلیس  روسای  سراسری  مشارکت 
انتظامی استان ها، اداره کوپ و خدمات قضایی، کاربران ارشد 
گشت  افسران  از  جمعی  و  پیشگیری  پلیس  رخداد  سامانه 
انتظامی کالنتری های هدف برگزار شد، از جمله دستاوردها 
فناوری،  و  علمی  امور  توسعه  را  اسالمی  انقالب  برکات  و 

استقالل علمی و پیشرفت عنوان کرد.
اولویت های  جمله  از  هوشمندسازی  اینکه  بیان  با  وی 
هیات رئیسه انتظامی کشور است، افزود: هوشمندسازی در 
پلیس پیشگیری به واسطه ارتباط گسترده با عموم مردم و 
توسط  ارائه  قابل  انتظامی  خدمات  به  شهروندان  نیازمندی 
حال  در  حداکثری  اهتمام  با  کشور  پایگاه های  و  کالنتری 

پیگیری است.
و  سنتی  پلیس  از  گذر  ضرورت  بر  تاکید  با  بیگی  معصوم 
اظهارداشت:  جامعه  به  هوشمند  و  مدرن  پلیس  معرفی 
افزایش  حاضر،  عصر  در  روزمره  اجتناب ناپذیر  تغییرات 
تا همگام  داشته  برآن  را  پلیس  نیازمندی ها،  تنوع  و  نفوس 
با این تغییرات، رویکردهای خود را متحول کند؛ از این رو، 
طرح های کاربردی هوشمندسازی پلیس پیشگیری به منظور 
ارتقای سطح خدمات انتظامی، اشراف انتظامی و بهینه سازی 

ماموریت، تعریف و به مرور عملیاتی خواهد شد.
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور ادامه داد: با عملیاتی 
شدن این طرح ها، کالنتری و پاسگاه ها به داده های برخط 
واسطه  به  انتظامی  امور  لحظه  در  و  بهتر  مدیریت  و  مجهز 
ماموریت  اجرای  حین  ماموران  برای  اطالعاتی  اشراف  این 
امکان  میدانی،  محیط های  و  کالنتری  خدمتی  محیط  در 
تجهیز  با  کرد:  خاطرنشان  بیگی  معصوم  شد.  خواهد  پذیر 
کالنتری ها و پاسگاه های سراسر کشور به بسترهای فناورانه 
و استمرار آموزش های مرتبط با استانداردسازی و تعالی رفتار 
در طول خدمت، شاهد بهبود و ارتقای خدمات انتظامی به 

مردم خواهیم بود.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری 
کرد، بخشی از منابع مالی ایران در ژاپن آزاد و در حوزه 

سالمت ایران صرف شود.
 بهرام عین اللهی در دیدار با »کازو توشی آیکاوا« سفیر 
ژاپن در ایران افزود: تحریم های ناجوانمردانه علیه مردم 
تحریم ها  این  که  هستیم  مراقب  اما  شده  اعمال  ایران 
بحران  در  البته  باشد  نداشته  تاثیری  مردم،  سالمت  بر 
به  ادامه دارد و کمک های ژاپن  این تحریم ها  کرونا هم 
ایران توانسته به مراقبت ما از سالمت مردم کمک کند و 
امیدواریم که بخشی از منابع مالی ایران در ژاپن آزاد و 

در حوزه سالمت صرف شود.
وی اظهار داشت: روابط دوستانه تاریخی بین ایران و ژاپن 
از همکاری مردم،  وجود داشته و خاطرات بسیار خوبی 
دانشگاه ها و سفارت ژاپن داریم که نکته بسیار مثبتی در 

روابط دو کشور است.
عین اللهی خاطرنشان کرد: امروز دانشمندان و محققان 
ایرانی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران از پیشرفت های 
ژاپن در محافل علمی سخن می گویند و این پیشرفت ها 

در حوزه های مختلف پزشکی، مطرح می شود.
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  داد:  ادامه  وی 
در حوزه های مختلف فعالیت دارند و بسیاری از نیازهای 
پزشکی،  دانش  در  و  می کنیم  تامین  را  ایران  سالمت 
ژاپن  پیشرفت های خوبی داشته ایم. خرسند هستیم که 
در دانش های بنیادی و جدید سلولی و علوم پایه، ژنتیک 
و بایوتکنولوژی پیشرفت های زیادی داشته و دانشمندان 
ما در این حوزه ها از ژاپن، به خوبی یاد می کنند زیرا ژاپن 
گفتن  برای  زیادی  حرف های  دنیا،  در  زمینه ها  این  در 

دارد.
 عین اللهی اضافه کرد: اطمینان داریم که دولت و مردم 
ارتباط  و  دارند  ویژه  ایران عالقه  و مردم  به دولت  ژاپن 
از  یکی  که  دارد  دو کشور وجود  این  بین  نزدیک  قلبی 
بوده  کرونا  با  مبارزه  در  ژاپن  کمک های  آن،  نمونه های 

است.
ایران  مردم  تنها  نه  امروز  بهداشت،  وزیر  گفته  به 
باز  آغوش  با  را  افغانستانی ها  جمله  از  مهاجران  بلکه 
و  بهداشتی  درمانی،  خدمات  همه  و  می کنیم  پذیرایی 
واکسیناسیون را ارائه و فکر می کنیم که در شرایط کرونا، 

کارهای انسانی در تاریخ ماندگار می شود.
قدردانی از کمک های ژاپن به ایران به ویژه در ایام کرونا

به  ایران  به  ژاپن  کمک های  از  کرد:  تصریح  اللهی  عین 
ویژه در دوران کرونا تشکر می کنیم و امیدواریم که شاهد 

تقویت همکاری های علمی، دانشگاهی و انجام طرح های 
بین دو کشور  دانشجو  و  استاد  تبادل  و  مشترک علمی 

باشیم.
دو  در  درمانی  دو طرح  ژاپن  با همکاری  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان آرش و امام حسین)ع( تهران از سال ۹۳ آغاز 
اما از سال ۹۶ متوقف شده و الزم است که این دو طرح 

دوباره فعال و تکمیل شود.
ژاپن  از  ایرانی ها  همه  امروز  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
خاطرات خوبی دارند و امیدواریم که دوستی بین ایران 
کشور  دو  که  دهیم  نشان  و  باشد  داشته  ادامه  ژاپن  و 
باشند و در جهش علم و  می توانند روابط خوبی داشته 

دانش دنیا، موثر باشند.
بود  تاریخی  بحران  یک  کرونا  داشت:  اظهار  اللهی  عین 
را  همدیگر  به  کمک  کشورها  حوادث،  و  بحران ها  در  و 
مهاجران  ما  کشور  در  امروز  می دانند.  خود  مسئولیت 
افغان بدون دریافت کمک از هیچ مرجعی، از نظر خدمات 

مربوط به واکسیناسیون و درمانی را دریافت می کنند.
لزوم تقویت همکاری های ایران و ژاپن در حوزه واکسن

کرونا  واکسیناسیون  اخیر  ماه  چند  در  شد:  یادآور  وی 
هدف،  جمعیت  از  درصد   ۹۰ و  شده  تسریع  ایران  در 

را  خود  واکسن  ُدز  دو  نیز  درصد   ۸۰ حدود  و  ُدز  یک 
دریافت کرده اند. اکنون، مجموعه های مختلفی در ایران با 
پلتفرم های مختلف، واکسن های موثری تولید کرده اند و 
سفیر یا محققان ژاپن می توانند از این مجموعه ها بازدید 
این  در  کشور  دو  همکاری های  که  است  الزم  و  کنند 

زمینه نیز ارتقا پیدا کند.
از  ایرانی  دانشمندان  و  پزشکان  گفت:  بهداشت  وزیر 
تجهیزات پزشکی و تشخیصی ژاپنی، رضایت بسیار باالیی 
از میکروسکوپ ها و دستگاه های مختلف  دارند. بسیاری 
ایران،  در  پزشکی  چشم  در  استفاده  مورد  تشخیصی 
تولیدات سایر کشورها  اینکه  ساخت ژاپن است علیرغم 
هم وجود دارد اما ترجیح می دهیم که از تجهیزات ژاپنی 
استفاده کنیم و امیدواریم که این همکاری ها تقویت شود 
و ژاپن اجازه ندهد که محصوالت دیگر جای محصوالت 

ژاپنی را در ایران بگیرند.
مشترک  همکاری های  کرد  امیدواری  ابراز  اللهی  عین   
بین ایران و ژاپن در حوزه های مختلف از جمله همکاری 
علمی،  مشترک  های  کنفرانس  برگزاری  علمی،  های 
ارتقا  دانشجو  و  استاد  تبادل  و  پزشکی  تجهیزات  تبادل 
به  ژاپن  بهداشت  وزیر  که  هستیم  عالقه  همچنین  یابد 

ایران سفر کرده و از مرکز بهداشتی، درمانی، تحقیقاتی، 
ایران  پزشکی  تجهیزات  و  داروسازی  صنایع  و  آموزشی 
تا زمینه های تقویت همکاری های مشترک،  بازدید کند 

شناسایی و عملیاتی شود.
کازو توشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران نیز در این دیدار 
و  پزشکی  حوزه  در  زیادی  بسیار  ظرفیت های  گفت: 
درمانی بین ایران و ژاپن وجود دارد. یکی از نمونه های 
بهداشت،  حوزه  در  کشور  دو  بین  دانشگاهی  همکاری 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  از  یکی  همکاری  به  مربوط 
بیماری  یک  مورد  در  ژاپن  کوموموتو  دانشگاه  و  ایران 
است که در غرب ژاپن، جنوب ایران و برخی کشورهای 
بیوتکنولوژی،  حوزه های  دارد.  وجود  جنوبی  آمریکای 
محافل  برای  ژنتیک  و  بنیادین  های  سلول  پایه،  علوم 
ایران  در  ژاپن  دارد.سفیر  زیادی  اهمیت  ژاپن  علمی 
یادآور شد: سویه اومیکرون بسیار مسری و دارای سرایت 
و  ایران  با  همکاری  که  امیدواریم  و  است  زیادی  بسیار 
سایر کشورها در زمینه مبارزه با کرونا گسترش یابد. در 
ماه های گذشته، برخی تجهیزات پزشکی از جمله ام آر 
آی و سی تی اسکن را به استان های خراسان های شمالی 

و جنوبی و خوزستان اهدا کردیم.

منابع مالی ایران در ژاپن آزاد و در 
حوزه سالمت ایران صرف شود

بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   
از  یکی  گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید 
امور  و  شهید  بنیاد  اصلی  برنامه های 
ایثارگران در زمینه اشتغال زایی، تولید 
شغل از طریق تاسیس بنگاه های شغلی 
با حضور مجموعه ای از ایثارگران است 
ایثارگران  به  وام  تخصیص  رویکرد  و 
نخواهیم  دنبال  را  شغل  ایجاد  بدون 

کرد.  
قاضی زاده  امیرحسین  سید  دکتر 
ماه  بهمن   ۱۷ یکشنبه  روز  هاشمی 
عامل  مدیران  از  جمعی  با  دیدار  در 
تاکید  ملی  توسعه  صندوق  و  بانک ها 
که  موضوعاتی  مهمترین  از  یکی  کرد: 
توسط دولت سیزدهم پیگیری می شود 
سهمیه ای  که  است  اشتغال  موضوع 
برای ایجاد شغل توسط تمام دستگاه ها 
در سطح ملی در شورای عالی اشتغال 
و همچنین در سفرهای استانی در نظر 

گرفته شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر 
کشور  در  شغل  جویای  ایثارگران  از 

هستند، افزود: در حال حاضر قوانینی 
ایثارگران  مانند تبدیل وضعیت شغلی 
تعداد  پاسخگوی  اما  دارد  وجود 
ایثارگران جویای شغل نیست و حتی 
جمله  از  مشکالتی  نیز  زمینه  این  در 
دستگاه ها  توسط  نیرو  جذب  کاهش 

وجود دارد.  
یکی  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 
و  شهید  بنیاد  اصلی  برنامه های  از 
اشتغال زایی،  زمینه  در  ایثارگران  امور 
تاسیس  طریق  از  شغل  تولید 
مجموعه ای  با حضور  شغلی  بنگاه های 
تخصیص  رویکرد  و  است  ایثارگران  از 
را  شغل  ایجاد  بدون  ایثارگران  به  وام 
دنبال نخواهیم کرد. برای این موضوع 
بانک ها  از سوی  مالی  منابع  تامین  به 
ایثارگران  شخص  تنها  که  داریم  نیاز 
به  تخصیص  شامل  و  نگیرد  بر  در  را 
به  متعلق  شرکت های  و  موسسات 
بنیاد  رئیس  می شود.  هم  ایثارگران 
خاطرنشان  ایثارگران  امور  و  شهید 
مربوط  موسسات  قانون  مطابق  کرد: 

به ایثارگران نیز مشمول دریافت منابع 
برای اشتغال هستند و اگر این رویه در 
تخصیص منابع جاری شود قطعا شاهد 
اشتغال  مشکل  از  مهمی  بخش  حل 
حوزه  به  کمک  همچنین  و  ایثارگران 

تولید در کشور خواهیم بود.
بانک  مدیرعامل  خدارحمی  روح اهلل 
مهدیان  اهلل  حجت  کشاورزی، 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، علیرضا 
قیطاسی مدیرعامل بانک دی، علیرضا 

عامل  هیئت  رئیس  میرمحمدصادقی 
صندوق توسعه ملی، محمدحسن آزما 
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی 
ایثارگران و سردار حسن زاده مدیرکل 
بنیاد  ایثارگران  کارآفرینی  و  اشتغال 
بیان  به  نیز  ایثارگران  امور  و  شهید 
نکاتی در خصوص تخصیص  و  مسائل 
منابع پرداختند و بر تسریع فرایندهای 
اعطای وام اشتغال به ایثارگران تاکید 

کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

رویکرد بنیاد ایجاد اشتغال جمعی برای ایثارگران است

نوین  فناوری های  از  استفاده  امروزه 
محیط زیست  از  حفاظت  راستای  در 
شده  سنتی  روش های  جایگزین 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  است؛ 
اقدام  اول  فاز  در  ماهواره  از طریق  نیز 
فاصله  تا  تاالب ها  از  تصویربرداری  به 
از  استفاده  با  متر کرده، همچنین   ۱۰
با  تصاویری  سبک  فوق  هواپیماهای 
دقت ۵ سانتیمتر به دست آورده است.

زیستی  های  مولفه  و  زیست  محیط 
از  جدانشدنی  بخش  آن  در  موجود 
بقای  واقع  در  هستند،  بشر  زندگی 
زیست  محیط  حیات  ادامه  به  انسان 
وابسته است، از این رو هر تغییری در 
بشر  زندگی  کیفیت  بر  زیست  محیط 
انسان  وجود  این  با  گذارد،  می  تاثیر 
محیط  اصلی  نابودگر  خواهی  زیاده  با 
اساس  بر  که  طوری  به  است  زیست 
تاثیر  گزارش سازمان ملل متحد، بشر 
هوا  و  دریاها  خشکی ،   بر  ویرانگری 
میلیون  یک  حاضر  حال  در  و  داشته 
گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر 

انقراض قرار دارند.
بر اساس آمارهای اعالم شده طی نیم 
برابر،  دو  قرن گذشته،  جمعیت جهان 
تجارت  و  برابر  چهار  جهانی  اقتصاد 
جهانی بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته 
و  پوشاک  غذا،  تولید  برای  و  است 
رشد،   به  رو  جهان  این  انرژی  تامین 
منابع طبیعی و حیات وحش با سرعتی 
سرسام آور در معرض خطر نابودی قرار 
این  از  جلوگیری  برای  که  اند  گرفته 
نابودی دنیا به سمت استفاده از فناوری 
نتیجه  این  به  چون  رفته  نوین  های 
سنتی  های  روش  با  دیگر  که  رسیده 
قادر به حفاظت از محیط زیست و تنوع 

زیستی موجود نیست.
با توجه به نابودی بخش زیادی از محیط 
اقتصادی،  توسعه  راستای  در  زیست 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  دولتمردان 

باید همزمان با توسعه، محیط زیست را 
هم حفظ کرد و به توسعه پایدار رسید 
که بعد از بررسی ها متوجه شدند که 
این کار به روش های سنتی امکان پذیر 
نیست از این رو به فناوری های نوین 
اساس  این  بر  آوردند،  روی  هایتک  و 
پیشرفت های به دست آمده در فناوری 
در ۲۰ سال گذشته، ابزارها و روش های 
ارزیابی نحوه عملکرد  برای  را  مناسبی 
انسان در حفاظت از محیط زیست در 
دسترس قرار داد، مثال فناوری سنجش 
از راه دور این امکان را فراهم کرد که 
حوضه  در  تصرف  و  دخل  و  تغییرات 
های طبیعی مثال تاالب ها و جنگل ها 
دنبال شود، همچنین ابزارهای تجزیه و 
تحلیل دی.ان.ای در گیاهان و حیوانات، 
معرض  در  های  گونه  مدیریت  روش 
خطر را تغییر داده است، در این راستا 
کشورهای توسعه یافته ای مانند سوئد، 

دانمارک و نروژ پیشرو هستند.
باال  پتانسیل  به  توجه  با  نیز  ایران  در 
از  استفاده  زیست،  محیط  زمینه  در 
قرار  توجه  مورد  نوین  های  فناوری 
مسووالن  که  طوری  به  است  گرفته 
به  دیگر  که  معتقدند  زیست  محیط 
از  حفاظت  امکان  سنتی  های  روش 
محیط زیست وجود ندارد، چندی پیش 
علی سالجقه معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی و 
فناوری های نوین گفته بود که اگر حوزه 
محیط زیست، پایش، کنترل فیزیکی، 
با  دیگر،  کارهای  و  مناطق  مدیریت 
مسلماً  باشد،  توأم  نوین  تکنولوژی 

راندمان کار هم افزایش خواهد یافت.
انقالب  به توصیه های رهبر معظم  وی 
درباره مقوله پژوهش و علم آموزی اشاره 
مقوله  بر  همواره  ایشان  گفت:  و  کرد 
افق ۱۴۰۴  در  و  دارند  تأکید  پژوهش 
از  بهره گیری  و  علم  اساس  بر  را  مبنا 

و  می کنند  توصیه  پژوهشی  مطالعات 
ما باید با رهنمودهای ایشان و استفاده 
را  کارهایمان  موجود  ظرفیت های  از 
مبتنی بر نتایج و تحقیقات علمی پیش 

ببریم.
محبت  جمشید  سرهنگ  همچنین 
محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  خانی 
زیست در این زمینه تاکید کرده بود که 
بهره مندی از شیوه های حفاظت نوین 
و تغییر روش های سنتی از برنامه های 

یگان است. 
یکی از پیشروترین فناوری ها در حوزه 
محیط  نگهداری  و  حفظ  به  کمک 
زیست و منابع طبیعی، فناوری فضایی 
است که تحولی جدی و موثر در زمینه 
از  داده  جمع آوری  و  نظارت  پایش، 
نقاط مختلف کره زمین، آالینده های 
اقلیم و آب  و هوا و نیز تنوع  مختلف، 
کرده  ایجاد  وحش  حیات  و  زیستی 
است، بر این اساس و با تالش و پشتکار 
جمعی از دانشمندان ایرانی عرصه هوا و 
فضا، همزمان با روز گرامیداشت فناوری 
محیطی  زیست   سامانه   ۳ از  فضایی 
آتش  ماهواره ای  پایش  برای  آتش بان 
فعال و مدیریت آتش سوزی، کرانه برای 
بدنه های  و  تاالب ها  رودخانه ها،  رصد 
و  گرد  پایش  برای  آفاق  و  کشور  آبی 

غبار و آلودگی هوا رونمایی شد.
سامانه آتش بان می تواند از سوی همه 
برای  مسوول  نهادهای  و  سازمان ها 
حفظ و نگهداری از منابع طبیعی مورد 
استفاده قرار گیرد که سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان  جنگل ها، مراتع 
مدیریت  سازمان  نیز  و  آبخیزداری  و 
این  محصوالت  از  می توانند  بحران 

سامانه استفاده کنند.
سامانه آفاق نیز کاربردهای بسیار زیادی 
در شناسایی گرد و غبار، پایش و ردیابی 
مسیر گرد و غبار، شناسایی کانون های 
ایجاد گرد و غبار و برآورد شدت گرد و 

بحران،  غبار دارد که سازمان مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
هواشناسی  سازمان  کشاورزی،  جهاد 
مراکز  و  شهری  مدیریت  نهادهای  و 
این  محصوالت  از  می توانند  پژوهشی 

سامانه استفاده کنند.
سامانه کرانه هم سامانه ای است که به 
شناسایی بدنه های آبی به صورت منظم 
و مستمر برای بخش های مختلفی مانند 
کشاورزی،  هواشناسی،  اقلیم شناسی، 
شیالت، محیط زیست و منابع طبیعی 
جهاد  نیرو،  وزارتخانه های  و  می پردازد 
محیط  حفاظت  سازمان  کشاورزی، 
زیست و سازمان مدیریت بحران از بهره 

برداران این سامانه هستند.
محیط  حفاظت  سازمان  راستا  این  در 
زیست رویکرد استفاده از فناوری های 
نوین را در حوزه های مختلف دریایی، 
حیات وحش و تنوع زیستی در پیش 
همکاری  با  است  تالش  در  و  گرفته 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
قالب شرکت های دانش  جمهوری در 
بنیان گام های سازنده ای در این زمینه 
با  کشور  های  تاالب  پایش  که  بردارد 
استفاده از فناوری ماهواره ای با کمک 
یک شرکت دانش بنیان اولین گام در 
این زمینه است که برداشته شده است.

یک  عامل  مدیر  جعفری  مصطفی 
زمینه  در  که  بنیان  دانش  شرکت 
پایش محیط  زیست فعالیت می کند، 
درباره استفاده از فناوری های نوین در 
خبرنگار  به  زیست  محیط  از  حفاظت 
امروزه دیگر  ایرنا گفت:  محیط زیست 
حفاظت از عرصه های طبیعی به روش 
سنتی امکان پذیر نیست و تاکید این 
است که به جای سنتی حفاظت کردن 
از محیط زیست از فناوری های روز و 
پیشرفته استفاده شود که این ظرفیت 
در کشور وجود دارد و زمینه استفاده از 

آن نیز فراهم شده است.

جهش دولت سیزدهم در 
به کارگیری فناوری های 

نوین برای حفاظت از 
محیط زیست

خبر

رضایت ۷۷ درصدی مراجعان دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی

فعالیت  به  اشاره  با   مدیرعامل کانون دفاتر خدمات قضایی کشور 
بیش از هزار دفتر خدمات قضایی در کشور گفت: بیش از ۷۷ درصد 
از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات قضایی نسبت به عملکرد دفاتر 

رضایت کامل دارند.
به نقل  از کانون دفاتر خدمات قضایی کشور، علی اصغر تدین در 
مراسم افتتاحیه مرکز کارآموزی جوار کارگاهی کانون دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی افزود: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 
واحد  که  مناطقی  در  حتی  قضاییه  قوه  پیشخوان  و  درگاه  عنوان 
به  ارائه خدمات قضایی  ندارد، ماموریت و مسئولیت  قضایی وجود 

مردم را انجام می دهد.
از فعالیت دفاتر خدمات قضایی،  با اشاره به گذشت یک دهه  وی 
خدمات  راه اندازی  از  که  دهه  یک  طول  در  توانسته ایم  ما  گفت: 
الکترونیک قضایی می گذرد در نزدیکترین نقاط به مردم خدمت 

ارائه کنیم.
نظرسنجی  در  و گفت:  اشاره کرد  مراجعین  به رضایتمندی  تدین 
شده  انجام  قضایی  خدمات  دفاتر  به  مراجعه کنندگان  از  اخیراً  که 
رضایت  دفاتر  عملکرد  به  نسبت  آنها  از  درصد  از ۷۷  بیش  است، 
برای کانون  امیدبخش است ولی  آمار هر چند  این  کامل داشتند. 
دفاتر خدمات، رضایت بخش نیست و با همه تالش در جهت رضایت 

حداکثری مردم قدم بر می داریم.
دوره  اظهارداشت:  کشور  قضایی  خدمات  دفاتر  کانون  مدیرعامل 
و  مساعدت  با  قضایی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  کاربران  آموزش 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان تهران در سال جاری آغاز شد 
و هدف کانون دفاتر خدمات، افزایش توانایی و مهارت شغلی کاربران 
دفاتر، بهبود ارائه خدمات و ارتقای سطح رضایت مراجعان بوده است.

تدین به نحوه برگزاری کارگاه ها اشاره کرد و افزود: اقداماتی که در 
زمینه مهارت آموزی و ارتقای کیفیت خدمات انجام شد، بی سابقه 
بود. کانون دفاتر خدمات قضایی به عنوان یک نهاد مردمی توانسته با 
تمهیداتی که برای افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم دارد با 

برگزاری موفق این دوره به اهداف تعیین شده دسترسی یابد.
در ادامه مراسم جواد روان بخش مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان تهران گزارشی از روند برگزاری کارگاه های آموزشی و فعالیت 

های این سازمان ارائه کرد.
براساس این گزارش، شرکت کنندگان در دوره کارگاهی در صورت 
خدمات  دستیار  مهارت  گواهی  دریافت  به  آزمون  در  موفقیت 

الکترونیک قضایی نائل می شوند.
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مفقودی مدارک خودرو
بغلدار  ایسوزو  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
مسقف چادری به شماره هوشمند 2442097 
مفقود   66 ع   297 ایران   44 پالک  شماره 

گرددیه و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی مدارک خودرو
ولوو  کمپرسی  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
به شماره هوشمند 4122786 به شماره پالک 
55 ایران 121 ع 77 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مفقودی مدارک خودرو
هوو  کشنده  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
پالک شماره   2057127 هوشمند  شماره   به 

 55 ایران 185 ع 83 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار است.

اخطاریه دفترخانه
فتحعلی  آقای  مخاطب:  خانوادگی  نام  و  نام 

شمشیری
شغل: آزاد  آدرس: مجهول المکان

جناب آقای فتحعلی شمشیری همسر شما خانم 
راحله رحیمی وله زاقرد فرزند کریم از دادگاه 
درخواست  سوم  شعبه  بهارستان  شهرستان 
طالق غیابی نموده و رای طالق به شماره دادنامه 
608-1400 در مورخه 1400/7/24  صادر 
شده و پس از انقضای مهلت اعتراض در مورخه 
می  االجرا  الزم  و  شده  قطعی   1400/9/28
باشد. لذا بدینوسیله به جنابعالی اخطار داده می 
شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس : نسیم شهر خیابان امام خمینی – خیابان 
دفتر  ششم  طبقه  پالک49  احمدلو  خان  شهید 
خانه ازدواج و طالق 16 و 4 نسیم شهر حضور 
بهم رسانید. الزم به ذکر است در صورت عدم 
با  حضور شما طالق بصورت یکطرفه و غیابی و 

حضور نماینده دادگاه محترم انجام خواهدشد.
دفتر ازدواج و طالق 16 و 4 نسیم شهر 

  
 اگهی فقدان سند مالکیت

 )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
خانم محبوبه قاجار گیر )مالک( طبق درخواست 
به شماره 1625 مورخ 1400/11/16  وارده 
محلی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن  و 
 مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره 29 
رباط کریم اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 

مالکیت  سند  از  عبارتست  )که   160/6603
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 196/56 
مترمربع قطعه 484 تفکیکی پالک 6603 فرعی 
از 160 اصلی مفروز از 3500 فرعی از اصلی 
مذکور ذیل ثبت 160408 صفحه 313 دفتر 
 551260 الف   91 چاپی  سریال  با   741 جلد 
علت  به  ست  شده  صادر  و  ثبت  نامبرده  بنام 
لذا تقاضای  اسباب کشی مفقود گردیده است 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
ائین  ماده 120  اجرای  در  مراتب  لذا  و  است 
نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 
چنانچه  تا  اگهی می گردد  نوبت  مراتب در یک 
اعتراضی  یا  بوده  خود  برای  حقی  مدعی  کسی 
ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  داشته 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود 
عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید  تسلیم  را 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 رباط کریم    



اخبار

رییس آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:

دولت سیزدهم در صدد ارتقاء 
کیفیت آموزشی است

استان  های  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس   
این که دولت سیزدهم در صدد  به  اشاره  با  تهران 
نهاد  ارتقاء کیفیت آموزشی است، خاطرنشان کرد: 
تعلیم و تربیت به کمک و مشارکت نیازمند است تا 

در حوزه آموزش گام های مثبتی برداشته شود.
اهدا  آیین   سیدمجتبی هاشمی روز چهارشنبه در 
۵۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند در پرند، 
اظهار داشت: دوران کرونا برای آموزش و پرورش به 
عنوان چالش محسوب می شود که آموزش را تحت 

تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه نباید هیچ دانش آموزی از چرخه 
رعایت  کرد:  تصریح  بماند،  باز  مدارس  در  آموزش 
سالمت دانش آموزان در آموزش و پرورش یک اصل 

است که با حساسیت آن را دنبال می کنیم.
استان  های  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس 
و  خیرین  همیاری  و  اجتماعی  مشارکت  تهران، 
برای  تبلت،  به  دانش آموزان   تجهیز  در  نیکوکاران 
آموزش مجازی را یکی از کارهای بزرگ عنوان کرد و 
ادامه داد: در شهرهای این استان، مشارکت جویی و 
مشارکت پذیری از برنامه های مهم آموزش و پرورش 

محسوب می شود.
هاشمی با اشاره به این که دولت سیزدهم در صدد 
ارتقاء کیفیت آموزشی است، خاطرنشان کرد: نهاد 
تعلیم و تربیت به کمک و مشارکت نیازمند است تا 

در حوزه آموزش گام های مثبتی برداشته شود.
رییس آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 
تهیه ۵۰۰  در  که  نیکوکاران  و  از خیرین  پایان  در 
دستگاه تبلت برای دانش آموزان نیازمند مشارکت 

کردند، قدردانی کرد.

استاندار تهران از تخصیص بیش از ۲۲ هزار 
در  افتتاح  قابل  پروژه های  به  تومان  میلیارد 

استان  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز 
تهران خبر داد.

 محسن منصوری در آیین افتتاح پروژه های 
برکت  به  گفت:  قدس  شهرستان  فجر  دهه 
گرامیداشت چهل و سومین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، امسال شاهد افتتاح پروژه های 
مختلف  های  حوزه  در  متنوعی  و  متعدد 
 ۱۲ حدود  که  بودیم  عمرانی  و  اقتصادی 
پروژه های  به  مربوط  تومان آن  میلیارد  هزار 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ حدود  و  اقتصادی 

دیگر برای پروژه های عمرانی است.
در  پروژه   ۲۱ افتتاح  خصوص  در  وی 
شهرستان قدس افزود: دیروز با حضور دکتر 
مخبر معاون اول رئیس جمهوردر شرق استان 
تهران، بخشی از پروژه ها افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار گرفت و نیز در سطح شهرستان 
قدس ۲۱ پروژه به اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان 

افتتاح شد.
استاندار تهران با بیان اینکه شهرستان قدس 
حدود ۴۰۰ شهید تقدیم انقالب کرده است، 
در  موجود  محدودیت هایی  دلیل  به  گفت: 
حوزه جغرافیایی شهرستان می بایست طراحی 

متفاوتی برای پروژه های جدید داشته باشیم، 
پویایی  و  تحرک  شاهد  ماه  چند  این  در 
امید  و  بوده ایم  مطلوبی در سطح شهرستان 
است بتوانیم در استان حمایت الزم را داشته 

باشیم که به جایگاه واقعی خود برسد.
منصوری در رابطه با نحوه برگزاری راهپیمایی 
انقالب  پیروزی  سالروز  سومین  و  چهل 
استان  اینکه  به  باتوجه  کرد:  عنوان  اسالمی 
رده  در  تهران  شهرستان های  اکثر  و  تهران 
ملی  ستاد  اعالم  طبق  می باشد،  قرمز  بندی 
کرونا راهپیمایی امسال به صورت موتوری و 
این  از شیوع بیشتر  تا  خودرویی خواهد بود 

ویروس جلوگیری شود.
این مقام مسئول با اشاره به نحوه بازگشایی 
با  رابطه  در  داشت:  اظهار  پایان  در  مدارس 
آینده  هفته  از  مدارس  بازگشایی  موضوع 
پروتکل های  و  شیونامه ها  تمام  رعایت  با 
بهداشتی به صورت حضوری برگزار می شود 
و مسئولین مدارس باید بستر حضوری دانش 

آموزان را فراهم کنند.

استاندار تهران: تخصیص بیش از ۲۲ هزار میلیارد 
تومان به پروژه های دهه فجر استان تهران

اخبار

گشایش چهار پروژه فرهنگی و 
آموزشی در شهر پرند

 چهار پروژه فرهنگی و آموزشی با حضور معاون امنیتی 
رباط کریم و دیگر  فرماندار  تهران،  استاندار  انتظامی  و 

مسئوالن شهری، در شهر پرند به بهره برداری رسید.
 »محسن  نایبی« معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران 
روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از پروژه های شهر 
پرند گفت: مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی شهربانو 
ویژه بانوان به مساحت یک هزار و ۱۰۰ متر مربع در سه 
طبقه با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال جهت بهره مندی بانوان 

پرندی افتتاح شد.
آموزش  حوزه  در  پرند  شهر  رویش  مرکز  افزود:  وی 
مهارت های رفتاری به کودکان و نوجوانان در دو طبقه 
خانواده  بهره مندی  برای  مربع   متر   ۴۰۰ مساحت  به 
ها، کودکان و نوجوانان در راستای آموزش و یادگیری 
مهارت ها به عنوان یک اصل با تئوری های تیم آموزشی 
تقدیم مردم شد، همچنین بوستان ترافیک شهر پرند در 
محیطی زیبا و استاندارد در زمینی به مساحت دو هزار 
ریال ساخته  میلیارد  اعتبار ۲۰  با  و  مربع  متر  و ۲۰۰ 
شده است تا مقوله آموزش راهنمایی و رانندگی و ارتقای 
با استفاده از خودروهای کوچک در آن  دانش کودکان 

صورت گیرد.
کرد:  بیان  تهران  استاندار  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
ایستگاه شماره چهار آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
پرند در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۵۰ متر مربع 
احداث شد تا در زمینه خدمات ایمنی شهر پرند یک گام 

دیگر به استانداردهای روز نزدیک شویم.
باید  و سازها  نشان کرد: ساخت  پایان خاطر  در  نایبی 
با  و  رصد  اجرایی  و  حاکمیتی  دستگاه های  توسط 

متخلفین و دست های پشت پرده برخورد شود.
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توزیع سه هزار بسته در 

دوازدهمین مرحله رزمایش 

کمک مومنانه در رباط کریم

سه  از  بیش  توزیع  از  کریم  رباط  سپاه  فرمانده 
هزار بسته معیشتی در جشن ملی ۱۴۰۰ به یاد 
شهدای عملیات والفجر ۸ در رباط کریم خبر داد 
و گفت: دوازدهمین مرحله رزمایش کمک مومنانه 

درشهرستان اجرایی شد.
سرهنگ پاسدار علی اصغر شهیری اظهار داشت: 
دوازدهمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه 
شهدای  یاد  به  و   ۱۴۰۰ ملی  جشن  قالب  در 
نیازمندان  بین  روز  دو  در   ۸ والفجر  عملیات 

شهرستان توزیع می شود.
فرمانده سپاه ناحیه رباط کریم گفت:در دوازدهمین 
مرحله مواسات با مجموعه سپاه مرکزرباط کریم و 
مجموعه پرند در دو مرحله پنج هزار و سه هزارتا 
این  تمامی  و  شده  دیده  تدارک  معیشتی  بسته 
با  حبوبات  و  روغن،  مرغ،  برنج،  شامل  ها  بسته 
پشتیبانی سپاه سید الشهدا تهیه و به مردم ارایه 

می شود.
وی افزود :مرحله سیزده این رزمایش در نزدیک 
سال نو ۱۴۰۱ اجرا می شود و تمامی مراحل تهیه 
گروهای  و  سازندگی  بسیج  توسط  مواسات  این 

جهادی سپاه صورت گرفته است. 
سپاه  مجموعه  داد:  ادامه  شهیری  سرهنگ 
شهرستان عالوه بر کمک های مومنانه در طرح 
از  خوبی  پشتیبانی  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
مجموعه بهداشت و درمان شهرستان کرد که این 
طرح مورد تقدیردکتر پازوکی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی ایران قرار گرفت.
فرمانده سپاه رباط کریم در ادامه افزود : سپاه رباط 
کریم عالوه تهیه بسته معیشتی در طول بیماری 
کرونا بیش از ۱۲۰ جهیزیه تدارک وبه نوعرو سان 

نیازمند در شهرستان اهدا کرده است.

پروژه  سه  فجر  دهه  روز  نهمین  با  همزمان 
سرمایه گذاری  حجم  با  تولیدی  و  صنعتی 
حضور  با  چهارشنبه  روز  ریال  میلیارد   ۷۸۰
استاندار گیالن و مسئوالن استانی در رشت به 

بهره برداری رسید.
همزمان با نهمین روز از دهه فجر روز چهارشنبه 
یک واحد تولید خوراک آماده طیور با ظرفیت 
با حضور استاندار در  تولید ساالنه ۲۴هزار تن 

شهرک صنعتی سفیدرود رشت افتتاح شد.
 ۶ مساحت  به  زمینی  در  صنعتی  واحد  این 
متر  و ۹۵۰  هزار  زیربنای ۲  و  مربع  متر  هزار 
با سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد ریال در شهرک 

صنعتی سپیدرود رشت به بهره برداری رسید.

ظرفیت  با  تنی  یکهزار  سردخانه  همچنین 
در  تهران  رشت-  جاده  در  نفر   ۱۲۰ اشتغال 
متر   ۲۲۷ و  هزار  چهار  مساحت  به  زمینی 
مربع در چهار طبقه و با میزان سرمایه گذاری 
رسید.برای  بهره برداری  به  ریال  میلیارد   ۳۵۰
بهره برداری از این پروژه  ۶۰میلیارد ریال نیز از 

محل تسهیالت بانکی تامین شده است.
نباید در پشت در مدیران  هیچ سرمایه گذاری 

منتظر بماند
استاندار گیالن نیز در حاشیه افتتاح این پروژه 
ها در جمع خبرنگاران گفت: باید امنیت غذایی، 
به  نسبت  و  بگیریم  جدی  را  سفره  تا  مزرعه 

تکمیل زنجیره ارزش اقدام کنیم.

در  امروز  گیالن  اینکه  بیان  با  عباسی  اسداهلل 
تولید مرغ رتبه ممتازی را در کشور دارد، افزود: 
تولید استان ۱۰درصد نیاز کشور را تامین می 
بسته بندی  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  با  و  کند 
سطح  می توان  افزوده،  ارزش  ایجاد  بر  عالوه 

بهره وری و اشتغال را نیز افزایش داد.
ظرفیت  افزایش  همچنین  گیالن  استاندار 
کشاورزی  اقتصاد  رشد  موجب  را  سردخانه ای 
محصوالت  کوتاه  عمر  به  اشاره  با  و  دانست 
کشاورزی، توسعه سیستم نگهداری محصوالت 
افزایش مدت  برای  اثرگذار  گامی  را  کشاورزی 
نگهداری محصول با رعایت استانداردها و توزیع 

آن در زمان مناسب عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید اعتبارات تنها در مرکز 
استان صرف شود، تقسیم منابع در تمامی نقاط 
امری مهم خواند  را  استان و در همه بخش ها 
و تصریح کرد: در راستای اجرای این سیاست 
تاکنون افزون بر ۵۰ مجوز بی نام در بخش های 
آمایش  آن  مبنای  که  شد  آماده  مختلف 

سرزمینی، مزایا و فرصت های هر منطقه است.
نماینده عالی دولت در گیالن به مدیران تاکید 
کرد: هیچ سرمایه گذاری نباید پشت درب های 
وظیفه  مدیر  بلکه  بنشیند،  مدیران  اتاق  بسته 
دارد در جهت رفع موانع سرمایه گذاری و حذف 
را  گذاری  مسیر سرمایه  اداری  زائد  بروکراسی 

هموار کند.

سه واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۷۸۰ میلیارد ریال در رشت افتتاح شد

برای  برنامه ریزی  گفت:  کردستان  استاندار   
بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال 
به چرخه تولید و توسعه اشتغال، از اولویت های 

دولت در استان است.
 اسماعیل زارعی کوشا روز چهارشنبه در آیین 
شهر  جامع  مسجد  در  انقالب  بزرگ  جشن 
شهرک  از  خود  بازدید  به  اشاره  با  دهگالن 
از  تعدادی  داشت:  اظهار  دهگالن  صنعتی 
دهگالن،  صنعتی  شهرک  تولیدی  واحدهای 
می کنند  کار  کم  ظرفیت  با  یا  هستند  راکد 
واحدها،  این  مشکالت  رفع  برای  باید  که 
در  اشتغال  توسعه  برای  و  کرده  برنامه ریزی 

استان عمل کنیم.
بیکاری  را  استان  مردم  دغدغه  مهمترین  وی 
در  رییس جمهور  تاکید  کرد:  اضافه  و  عنوان 
اشتغال و توسعه سرمایه گذاری،  ایجاد  بحث 
از  حمایت  و  تولیدی  واحدهای  کردن  فعال 

سرمایه گذاری در بخش اقتصادی است.
کمک  برای  آمادگی  به  کردستان  استاندار 
زمینه  کردن  فراهم  و  سرمایه گذاران  به 
سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و افزود: در 
برخی حوزه ها به ویژه راه روستایی، با میانگین 
کشوری )۸۵ درصد( فاصله داریم و هم اکنون 
این میزان در کردستان حدود ۵۰ درصد است 

که باید با برنامه ای جهشی برطرف شود.
زارعی کوشا یادآور شد: شرایط ویژه ای را امروز 
در عرصه ملی و بین المللی شاهد هستیم اما 
با  امیدواریم  و  است  پیش  در  خوبی  روزهای 
همدلی و همگرایی و با وجود دولت و مجلسی 
انقالبی، در مسیر جدید و پیشرفت هرچه بیشتر 
ظرفیت های  به  توجه  با  و  برداریم  گام  کشور 
باالی خدادادی و انسانی در کردستان، این مهم 

قابل تحقق است.
مهم  مزیت  یک  را  استان  بودن  مرزی  وی 
برای منطقه دانست و گفت: در آینده نزدیک 
و  مریوان  آزاد  منطقه  بکار رسمی  آغاز  شاهد 
بانه خواهیم بود و شرایط برای سرمایه گذاری 
خارجی به ویژه سرمایه گذاران اقلیم کردستان 
عراق فراهم خواهد شد، ضمن اینکه به استان 
اقتصادی  روابط  تعمیق  برای  نیز  سلیمانیه 

سفری خواهیم داشت.
را  دهگالن  شهرستان  کردستان،  استاندار 
توصیف  استان  کشاورزی  قطب  و  ظرفیت  پر 
کرد و ادامه داد: در حوزه صنعت و تولید این 
شهرستان ظرفیت سازی خوبی شده است اما 

باید در بخش صنایع تبدیلی نیز کار شود.
افتتاح ۱۵۰  به  اشاره  با  فرماندار دهگالن هم 
این شهرستان،  امسال در  پروژه در دهه فجر 

افزود: امیدوارم بزودی پروژه راه آهن همدان - 
سنندج به بهره برداری برسد و از مزایا و برکات 

این طرح مهم و حیاتی بهره مند شویم.
فرزاد شمس بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در 
این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به 
کاهش آب های زیرزمینی، انتظار داریم، آب از 
سد قوچم به دهگالن برسد و مشکل آب شرب 

این شهرستان برای همیشه رفع شود.
نظام  داشت:  اظهار  نیز  دهگالن  جمعه  امام 
مقدس انقالب اسالمی در حوزه های مختلف 
برخی  اما  است  داشته  زیادی  دستاوردهای 
تالش  با  باید  که  دارد  وجود  نیز  کمبودها 

مسووالن برطرف شود.
ماموستا عبدالسالم محمدی با اشاره به حضور 
پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری در 
خرداد ماه امسال با وجود توطئه های دشمنان 
اشاره کرد و ادامه داد: خواسته مردم از دولت، 
رفع مشکالت اقتصادی است و به دلیل داشتن 
مهم  این  کشور،  در  بسیار خوب  ظرفیت های 

قابل تحقق است.
فرسوده  و  بهداشتی  و  درمانی  پرسنل  کمبود 
از  شهرداری،  و  راهداری  ماشین آالت  بودن 
جمله مواردی بود که وی به آن اشاره کرد و 

خواستار پیگیری استاندار برای رفع آنها شد.

بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به تولید اولویت  دولت در کردستان است

در نهمین روز از دهه مبارک فجر، ۲۴ طرح 
میلیارد   ۴۵۰ اعتبار  با  خدماتی  و  عمرانی 
دیواندره  مرکزی شهرستان  در بخش  ریال 

به بهره برداری رسید.
مرکزی  بخشدار  نسب  هاشمی  امید  سید   
افتتاح  آیین  در  چهارشنبه  روز  دیواندره 
نماد  فجر  دهه  داشت:  اظهار  طرح ها  این 
ما  همه  و  بوده  باطل  علیه  حق  پیروزی 
خدمتگزاران نظام باید فداکاری ها و رشادت 
و  ها  آرمان  حفظ  برای  را  انقالبیون  های 

دستاوردهای ان به جوانان بسپاریم.
او ادامه داد: ۲۲ طرح دهیاری شامل تسطیح 
زمین ورزشی، جدول گذاری معابر، هدایت 
اب های سطحی و تسطیح زمین ورزشی با 

اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از جمله طرح های 
روستایی  در  نمادین  بطور  امروز  که  بودند 

علی اباد یاپل به بهره برداری رسیدند.
۲ طرح هادی روستایی دردیواندره به بهره 

برداری رسید
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
شهرستان دیواندره هم گفت: در نهمین روز 
از دهه مبارک فجر ۲ طرح هادی روستایی 
بطور نمادین در روستایی علی اباد یاپل به 

بهره برداری رسید.
سجادی افزود: ۲ طرح هادی در روستاهای 
علی اباد یاپل و گلتپه سفلی  با اعتبار ۲۵ 
با متراژ ۱۴ هزار متر مربع  میلیارد ریال و 

وی افزود:  همچنین چهار هزار و پانصد و آسفالت افتتاح شد.
پنجاه و چهارمین واحد مقاوم سازی شده 

مسکن روستایی افتتاح و هفت هزار و سی 
و ششمین جلد سند مالکیت تحویل شد.

 ۲۴ طرح عمرانی و خدماتی در دیواندره به 
بهره برداری رسید

چهارشنبه 20  بهمن  1400

از افتتاح پروژه های عمرانی در مالرد تا 

رفع مشکل برق صفادشت

خوشبختانه  داشت:  ابراز  مالرد  فرماندار  کریمی  جابر 
میلیارد  بر یک هزار و ۲۱۵  بالغ  اعتباری  با  پروژه   ۶۸
تومان در سطح شهرها و روستاهای این شهرستان آماده 
به  مبارک فجر  به مناسبت دهه  داریم که  بهره برداری 

طور نمادین ۱۵ پروژه افتتاح و کلنگ زنی شد.  
وی این ۱۵ پروژه را شامل افتتاح مکان هایی مانند مرکز 
فرهنگسرای  مهرچین،  ورزشی  سالن  سالمت،  جامع 
اسفندآباد، ساختمان نظام صنفی کشاورزان صفادشت، 
مخزن آب شرب، بازسازی فرهنگسرای بعث، فاز جدید 
شفت  اتحاد  کارخانه  گسترش  طرح  و  ماکارون  انسی 

دقیق در روز اول برشمرد.
افتتاح بست برق ۶۴ کیلو وات  وی گفت :در روز دوم 
صفادشت، گلخانه سبزی و صیفی جات روستای اختر 
آباد، احداث گلخانه مکانیزه شهرداری صفادشت، زمین 
چمن مصنوعی مسکن مهرفاز ۴ این شهرستان در لیست 

برنامه های ما بود.
شهر  شورای  رئیس  ها،  پروژه  این  افتتاح  ادامه  در 
با  مقایسه  در  مردم  رضایت  میزان  گفت:  صفادشت 
شهر  شورای  و  شهرداری  شهری  خدمات  از  گذشته 

صفادشت بیشتر شده است.
غالمحسین غالم یار ابراز داشت: قصد داریم مسکن مهر 
این منطقه را بصورت یک برند کشوری در زمینه خانه 
همکاری  به  زمینه  این  در  که  کنیم  تبدیل  مهر  های 
صفادشت  شهرسازی  و  راه  اداره  بیشتر  مساعدت  و 

نیازمندیم.
وی در خصوص نارضایتی مردم از نحوه ساخت مسکن 
مهر صفادشت تصریح کرد: اصل کوتاهی از سوی تعاونی 
بوده است که مجوز  راه شهرسازی  و  بنیاد مسکن  ها، 

های الزم برای ساخت و ساز را صادر کرده اند.
با  خوشبختانه  گفت:  صفادشت  شهر  شورای  رئیس 
مراکز  استقرار  و  آبادانی  زمینه  در  که  موثری  اقدامات 
درمانی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی در این منطقه صورت 
از  مردم  نارضایتی  میران  گذشته  با  مقایسه  در  گرفته 
زندگی در مسکن های مهر صفادشت کاهش یافته است.

مشکل تامین برق ۵۰۰ واحد صنعتی صفادشت برطرف 
شد

ای  منطقه  برق  توزیع شرکت  فوق  های  پست  مجری 
استان تهران گفت: با افتتاح پست ۶۴ ولتی صفادشت 
مشکل تامین برق ۵۰۰ واحد صنعتی این شهرستان رفع 

شد.
سید مهدی موسوی سردری  در مراسم افتتاح پست برق 
۶۴ ولتی شهرستان مالرد که باحضور مسئولین استانی 
و شهرستانی برگزار شد به خبرنگار ایرنا ابراز داشت: با 
افتتاح و بهره برداری از این پست ۶۳ کیلو ولتی دیگر 
در زمینه تامین برق شهرک صنعتی صفادشت با مشکلی 

روبرو نخواهیم شد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد به زودی با استقرار و 
احداث پست ثابت در منطقه شاهد تقویت برق شبکه 
خصوص  در  سردری  موسوی  مهدی  سید  شویم.  می 
اعتبارات این پروژه ادامه داد: این پبست با هزینه ۴۰۰ 
میلیارد ریال احداث شده است و سبب می شود مشکل 

تامین برق ۵۰۰ واحد صنعتی صفادشت برطرف شود.
وی تصریح کرد: ما در ظرف مدت ۴ ماه توانستیم این 
زمینه  موثر در  گام  و یک  احداث کرده  را  برق  پبست 
تولید  از  زدایی  مانع  و  تولید  از  بشتیبانی  شعار  تحقق 

برداریم.



ورزشی
خبر

سرپرست فدراسیون بسکتبال:  مجمع 

در زمان مقرر برگزار می شود

سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به زمان باقی 
گفت:  فدراسیون  این  انتخابات  برگزاری  تا  مانده 
تمامی  و  شد  خواهد  برگزار  مقرر  زمان  در  مجمع 
شرایط و اقدامات الزم برای برگزار این مجمع انجام 

شده است.
مهیار عسگریان، اظهار داشت: تا این لحظه اسامی 
به  بسکتبال  فدراسیون  ریاست  پست  احراز  افراد 
دست ما نرسیده است اما پیگیری های انجام شده 
و اقداماتی که صورت گرفته حکایت از آن دارد تا 
این موضوع حل شده و مجمع  باقی مانده  فرصت 
برگزار  مقرر  زمان  در  فدراسیون  این  انتخاباتی 

خواهد شد.
وی ادامه داد: ما وظیفه داریم تمامی شرایط را برای 
برگزاری مجمع در نظر بگیریم، تمامی اقدامات الزم 
نامه  دعوت  اسکان،    شرایط  بلیت،  تهیه  قبیل  از 
ها،   برگ رای و مواردی از این دست انجام شده و 
آماده ایم تا با خرد جمعی رئیس آینده فدراسیون 

بسکتبال انتخاب شود.
این  کرد:  تصریح  بسکتبال  فدراسیون  سرپرست 
احتمال  و  افتاده  تعویق  به  بار  دو  کنون  تا  مجمع 
تاخیر در برگزاری آن تقریبا غیر محتمل است، تا 
جایی که من در جریان هستم تمامی بخش های 
زمان  در  چیز  همه  تا  هستند  تالش  در  مختلف 

تعیین شده انجام شود.
عسگریان در مورد شایعاتی پیرامون حضور یا عدم 
حضور برخی چهره ها در انتخابات این فدراسیون 
اعالم  ما  به  اسمی  هیچ  لحظه  این  تا  کرد:  تاکید 
نشده اما بدون شک نهادهای نظارتی از این منظر 
اختیار  در  برای  اند  شده  معرفی  که  افرادی  که 
این پست مهم که هم جنبه داخلی و هم  گرفتن 
را  الزم  توانمندی  و  شایستگی  دارد  المللی  بین 
دارند، بررسی هایی را انجام می دهند و پس از آن 

افراد حائز شرایط را معرفی می کنند.
بسکتبال  فدراسیون  انتخابات  مجمع  است  گفتنی 
سال  ماه  بهمن  بیستم  چهارشنبه  روز  است  قرار 

جاری برگزار شود.

چین، فصل جدید روابط دیپلماتیک 
ورزش ایران در ۲۰۲۲

خبر

 هاشمی: بر اساس توانمندی 
ملی پوشان را دعوت کردم
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سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: بر اساس شناختی 
در  آنها  که  مسابقاتی  طبق  و  دارم  بازیکنان  از  که 

طول فصل داشتند ملی پوشان را فراخواندیم.
مصطفی هاشمی در حاشیه تمرین تیم ملی بسکتبال 
افزود: امروز در جایگاهی قرار گرفتم که حق الناس 
بر گردنم است و وظیفه دارم بهترین نفرات را برای 

تیم ملی بسکتبال انتخاب کنم.
ابتدا هم گفتم  وی ادامه داد: اگر خاطرتان باشد از 
کارمان آسان نیست، ما در کنار هم کارمان را آغاز 
کردیم و اگر موفقیتی باشد مربوط به همه است و 

اگر شکستی هم باشد همه در آن سهیم هستیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال خاطر نشان کرد: با توجه 
به تعطیلی لیگ به دلیل کرونا قرار شد اردو را زودتر 
بگیرند  قرار  خوبی  شرایط  در  ها  بچه  تا  کنیم  آغاز 
توان  حد  در  را  کرونا  شرایط  کنترل  با  سویی  از  و 

کنترل کنیم.
وی تاکید کرد: اسامی ۲۴ بازیکن را به فیبا داده ایم 
و بازیکن دیگری اضافه نخواهد شد. سجاد و ارسالن 
از هفته اینده به ما اضافه می شوند و بهنام یخچالی 

نیز از آخر ماه در جمع ما خواهد بودم
و  قزاقستان  برابر  آتی  دیدارهای  مورد  در  هاشمی 
سوریه گفت: قزاقستان قوی ترین حریف ما محسوب 
می شود و بسکتبال را خوب بلد است و مربی خوبی 
بازی  نوسان  پر  هم  سوریه  گرفته،  خدمت  به  را 
اش  بازی  شرایط  است  ممکن  لحظه  هر  و  می کند 
تغییر کند. به هر حال باید نشان دهیم از چه توانی 

برخورداریم.

آسیا  قهرمانی  جاده  رقابت های  ایرانی  سرداور 
دوچرخه  المللی  بین  داور  تنها  متاسفانه  گفت: 
سواری ایران هستم و آرزو می کنم به زودی شاهد 
حضور نمایندگان داوری ایران در رقابت های برون 

مرزی باشیم.
»مجید ناصری« ، افزود: از سوی فدراسیون جهانی 
رقابت های  سرداور  عنوان  به  سواری  دوچرخه 
در کشور  است  قرار  که  آسیاست  قهرمانی  جاده 
تاجیکستان برگزار شود که امیدوارم در این رقابت 
داوری  جامعه  برای  ای  شایسته  نماینده  نیز  ها 
ایران باشم و پس از المپیک این رویداد را نیز با 

کارنامه موفقی پشت سربگذارم.
وی در مورد زمان برگزاری این رویداد و احتمال 
تعویق یا لغو آن گفت: فعال که هدف بر برگزاری 
مگر  من صادر شده  ابالغ  که  چرا  هاست  رقابت 

آنکه در روزهای آینده اتفاق خاصی 
روی دهد. مسابقات طبق برنامه باید 
از ششم تا ۱۲ اسفندماه و به میزبانی 
باید دید  تاجیکستان برگزار شود و 
رقم  اتفاقاتی  چه  آینده  روزهای  در 

می خورد.
سرداور مسابقات جاده قهرمانی آسیا 
داورهای  سایر  که  این  خصوص  در 
کشورهایی  چه  از  مسابقات  این 
انتخاب شده اند،   یادآور شد: هنوز 
کشور  چه  از  داوران  که  ندارم  اطالع 
هایی برای این رویداد انتخاب می شوند اما بدون 
شک بهترین داوران آسیایی را باید در این رویداد 

ببینیم.
بازی های  در  خود  موفق  عملکرد  درباره  ناصری 
مسابقات  سرداور  عنوان  به  انتخابش  و  المپیک 
جاده قهرمانی آسیا افزود: وقتی نسبت به کار تعهد 
و مسئولیت داشته باشیم و با عشق به کار خود 
من  شد.  خواهیم  موفق  بدون شک  دهیم،  ادامه 
و همیشه  و هستم  بوده  عاشق دوچرخه سواری 
قضاوت  به  داوری  امر  در  توانم  و  انگیزه  تمام  با 

پرداختم.
اما  بودم  مربی  این  از  پیش  من  کرد:  تاکید  وی 
به دلیل بی برنامگی هایی که در آن دوران اتفاق 
می افتاد از کار در تیم ملی انصراف دادم و به دلیل 

عشق و عالقه ای که به دوچرخه سواری داشتم 
به عنوان داور به کار خود ادامه دادم چرا که نمی 

توانستم از این جامعه دور باشم.
سرداور مسابقات جاده قهرمانی آسیا تصریح کرد: 
من نماینده ایران هستم و می خواهم به گونه ای 
داوران کشورمان  برای سایر  راه  که  قضاوت کنم 
این است که  از راه های موفقیت  باشد. یکی  باز 
کنیم  برگزار  کشورمان  در  را  مختلفی  دوره های 
که این موضوع باعث ارتقای سطح داوری و دانش 
فنی داوران کشورمان می شود. از سویی دیگر باید 
مسابقات داخلی را نزدیک با استانداردهای جهانی 
برگزار کنیم تا داوران ایرانی در مسیر درست قرار 

بگیرند.
ناصری گفت: در این مدت پیشرفت هایی داشته 
ایم ولی هنوز کافی نیست، باید به داوری اهمیت 
داده شود و این نیازمند حمایت مسئوالن است. 
شرایط  در  االن  فدراسیون  وضعیت  متاسفانه 
از  تا پس  منتظر هستیم  همه  و  است  بالتکلیف 
مجمع  جهانی،  فدراسیون  در  اساسنامه  تایید 
به  بتوانیم  فدراسیون  رئیس  انتخاب  با  و  برگزار 
چهارسال آینده امیدوار باشیم. بدون شک در دوره 
سرپرستی، فدراسیون محدودیت هایی دارد که بر 
اساسی  و  مهم  گام های  نمی تواند  اساس  همین 
بردارد اما امیدوارم با برگزاری مجمع هرچه زودتر 

دوچرخه سواری در مسیر خوب خود قرار بگیرد.

ناصری: متاسفانه تنها داور بین المللی 
دوچرخه سواری هستم

 مقامات ارشد ورزش ایران به منظور افزایش 
در  بین المللی  مناسبات  و  تعامالت  سطح 
چین  به  عمومی  دیپلماسی  تقویت  راستای 
میزبان بازی های المپیک زمستانی و آسیایی 
مذاکرات  از  فصل  نخستین  تا  کردند  سفر 
روابط دیپلماتیک خود را در سال ۲۰۲۲ آغاز 
کنند. این دور از مذاکرات ورزشی با مقامات 
شد  آغاز  حالی  در  بین المللی  نهادهای  ارشد 
که سید حمیدسجادی وزیر ورزش و جوانان 
برای نخستین بار با سفر به پکن فصل جدیدی 
با  از روابط دیپلماتیک ورزشی خود را همراه 
ملی  کمیته  رییس  امیری  صالحی  سیدرضا 

المپیک آغاز کرد.
سجادی که پیش تر بر استفاده از ظرفیت مهم 
امور  وزارت  همکاری  با  ورزشی  دیپلماسی 
بود،  داده  خبر  دولت  کار  دستور  در  خارجه 
با رییس  در طول سفر پنج روزه خود همراه 
کمیته ملی المپیک با برخی از همتایان خود 
دیدار  زمستانی  المپیک  بازی های  حاشیه  در 
با  واقع  در  که  سفر  این  کرد.  گو  و  گفت  و 
افزایش  و  ورزشی  دیپلماسی  تقویت  قصد 
تا  شد  فرصتی  است،  ورزشی  همکاری های 
و مدیران  با همتایان خود  چندین دیدار هم 
ارشد کمیته بین المللی المپیک )IOC( برای 

کسب امتیاز و تعامل حداکثری داشته باشد.
محورهای این گفت و گو درباره حمایت های 
نهادهای  از  امتیاز  و  کرسی  کسب  مالی، 
دیپلماسی  راستای  در  که  است  بین المللی 
به کار می گیرند و کسب کرسی های  ورزشی 
بین المللی، جلوگیری از تعلیق برخی رشته ها، 
سفر برخی مقامات ارشد ورزشی بین المللی به 
تهران و افزایش همکاری های ورزشی در واقع 
ره آورد تالش  نهادهای ورزشی ایران برای ارتقا 
دیپلماسی ورزشی ایران در مجامع بین المللی 

است.
استقبال چین از ایران 

دیدار  نخستین  ایران  ورزش  ارشد  مقامات 
رئیس  هونگ  کی  لی  با  را  خود  دیپلماتیک 
کردند  آغاز  کره جنوبی  المپیک  ملی  کمیته 

که ضمن استقبال از همکاری های ورزشی ۲ 
برای همکاری  را  آمادگی خود  کشور، سئول 
و  سجادی  و  کرد   اعالم  ایران  ورزش  با 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  از  صالحی امیری 
از  بازدید  و  تهران  به  سفر  برای  کره جنوبی 
همکاری  تفاهمنامه  امضا  و  ورزشی  امکانات 

بین طرفین دعوت کردند.
المپیک  کمیته  و  ورزش  وزیر  ون  ژونگ  گو 
چین دومین دیدار دیپلماتیک مقامات ارشد 
»ون«  دیدار  این  در  که  بود،  ایران  ورزش 
گفت: از همکاری های۲ جانبه ورزشی استقبال 
می کنیم و چین این آمادگی را دارد در تمامی 
زمینه ها، همکاری خوبی با ورزش ایران داشته 
احترام  دوست  کشورهای  برای  چین  باشد. 
مناسبات  برای گسترش  و  است  قائل  زیادی 

ورزشی آمادگی کامل داریم.

چهره  حضور  از   IOC مدیران  خرسندی 
المپین در وزارت ورزش

سپس وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 
»جیمز  با  خود  دیدار  سومین  در  کشورمان 
نیامکی«  »الیور  اجرایی،  معاون  مکلوید« 
مسئول سولیداریتی و »جروم« مدیران ارشد 
او.  آی.  به  موسوم  المپیک  بین المللی  کمیته 
سی دیدار و گفت و گو کردند که در این دیدار 
مدیران کمیته بین المللی المپیک از اینکه یک 
چهره ورزشی و المپین، وزیر ورزش ایران شده 

است، اظهار خرسندی کردند.
از ۲ ساعت طول کشید  بیش  که  دیدار  این 
کمیته  بین  سازنده   همکاری های  تداوم  بر 
کردند  تاکید  آی.او.سی  و  ایران  المپیک  ملی 
تا سطح این تعامالت در قالب ۲جانبه و حتی 

چند جانبه گسترش یابد.

روز  آخرین  در  ایران   ورزشی  نهادهای  حال 
کمیته  رییس  باخ«  »توماس  با  خود  سفر 
بین المللی المپیک دیدار و گفت و می کنند که 
انجام می شود. نخست،  با ۲ هدف  دیدار  این 
راه   سر  موانع  رفع  دومین  و  حمایت  جلب 
برای رفع تعلیق  از جمله تالش  ایران  ورزش 
این  می رسد  نظر  به  است.   ایران  جودوی 
دیپلماتیک  روابط  از  جدید  فصل  در  حضور 
وزیر ورزش و رییس کمیته المپیک ایران در 
با  مداوم  ارتباط  برقراری  به  میالدی  نو  سال 
انجمن ها  شوراها،  المپیک،  بین المللی  کمیته 
سی،  او.  آی.  به  وابسته  نهادهای  دیگر  و 
کنفدراسیون های  بین المللی،  فدراسیون های 
قاره ای، کمیته های ملی المپیک منجر شود که 
در واقع جزو مهمترین رسالت بین المللی هر 

کشوری محسوب می شود.

فدراسیون  رییسه  هیات  عضو 
کشتی  ملی  تیم  گفت:  کشتی 
به  ناقص  نباید  کشورمان  آزاد 
آمریکا سفر کند چرا که هدفش از 
برگزاری این دیدار، پیروزی مقابل 

آمریکا بود.
در  افزود:   ، طالقانی«  »محمدرضا 
و  نبودم  این سفر  اتفاقات  جریان 
در جلسه هیات رییسه موضوع را 
متوجه شدم که تیم ملی کشتی 
آزاد کشورمان قصد دارد به آمریکا 
برود که البته از لحاظ فنی و برای 
کشورمان  کشتی گیران  آمادگی 
خوشحال شدم و کار قشنگی بود.

وی اظهار داشت: رفتن به آمریکا 
و رویارویی با تیم پرقدرت کشتی 
آزاد این کشور، اثرات خوبی برای 
به  اتکا  داشت؛  کشورمان  کشتی 
نفس و انگیزه آزادکاران کشورمان 
بازی های  در  آستانه حضور  در  را 
و  چین  هانگژو   ۲۰۲۲ آسیایی 
صربستان  در  جهانی  پیکارهای 
بزرگی  قدم  و  می داد  افزایش  را 
بر  جهان  قهرمانی  سمت  به  را 

می داشتیم.
کشتی  فدراسیون  اسبق  رییس 
ادامه داد: در حال حاضر تیم ملی 
و  داریم  آماده ای  و  خوب  خیلی 
در  داشتم  یقین  و  شده  جوان تر 
صورت رویارویی با آمریکا این تیم 

را شکست می داد.
به  روادید  ندادن  وی در خصوص 
تیم گفت: چون  اعضای  از  نفر   ۶
تخصصی  سیاسی  مسایل  در 
نمی کنم  ورود  امر  این  به  ندارم 
در  سیاسی  مسایل  کارشناسان  و 
این رابطه اظهار نظر داشته باشند، 

بهتر است.
روادید  اینکه  به  اشاره  با  طالقانی 
آزاد  کشتی  اصلی  ملی پوش   ۲
است،  نشده  صادر  کشورمان 
که  است  طبیعی  این  یادآور شد: 
در چنین شرایطی تیم نباید ناقص 
از  هدف  می رفت.  سفر  این  به 

این سفر تدارکاتی رویارویی همه 
نفرات کشتی آزاد کشورمان با تیم 
آمریکا بود. اگر ۲ نفر از آزادکاران 
باشند،  نداشته  حضور  کشورمان 
کشتی  باید  کسی  چه  با  پس 
بگیرند. اعتقاد دارم اگر تیم کامل 
آمریکا  آزاد  کشتی  تیم  می رفت 
متحمل شکست سنگینی می شد.

ملی  تیم های  دوستانه  دیدار 
قرار  آمریکا  و  ایران  آزاد  کشتی 
بود ۲۳ بهمن  )۱۲ فوریه(  ساعت 
محلی  وقت  به  دقیقه   ۳۰ و   ۱۸
در  الیف«  »گالوب  زمین  در 
برگزار شود  تگزاس  »آرلبنگتون« 

که به دلیل صادر نشدن روادید ۶ 
نفر از اعضای تیم این سفر با اعالم 
فدراسیون  رییس  دبیر«  »علیرضا 

کشتی لغو شد.
امامی« سخنگوی   »محمدابراهیم 
کرد:  اعالم  کشتی  فدراسیون 
مجید داستان و کامران قاسمپور 
اصلی،  کشتی گیر   ۲ عنوان  به 
ملی،  تیم  مربی  امینی  احسان 
المپیکی،  داور  محمد مصالیی پور 
حجت کریمی سرپرست و علیرضا 
کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر 
آمریکا  روادید  که  بودند  نفراتی 

برای آن ها صادر نشد.

طالقانی: اعزام نکردن تیم ناقص به آمریکا تصمیم 
عاقالنه ای بود

از  می گوید  اراک  آلومینیوم  باشگاه  مدیرعامل 
عملکرد رسول خطیبی رضایت دارد.

حمید محرابی، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک ، 
درباره شرایط این روزهای این باشگاه گفت: خدا را 
شکر با همت مجموعه باشگاه، یک نیم فصل خوبی 
را پشت سر گذاشتیم. البته مشکالتی مثل داوری در 
بازی های لیگ وجود داشت که نشد در جایگاه اصلی 
خود قرار بگیریم. امیدوارم در نیم فصل دوم کمبودها 

کمتر احساس شود و شرایط بهتری داشته باشیم.
در  ما  گفت:  آلومینیوم  باشگاه  مشکالت  درباره  او 
استادیوم  چون  داریم   مشکالتی  استادیوم  بحث 

حضور  برای  الزم  زیرساخت های  و  نیست  بروز  ما 
تماشاگران وجود ندارد. باید بودجه های الزم برای 
بتوانیم  ما  تا  شود  فراهم  ورزشگاه  کردن  درست 
 ۱۰ حدود  کنیم.  برطرف  را  زمینه  این  مشکالت 
تماشاگران  ما  تا  شود  هزینه  باید  تومان  میلیارد 
را بپذیریم. در خصوص داوری هم باید بگویم اگر 
بازی   ۴ نتیجه  نداشت،  وجود  داوری  اشتباهات 
باید  این یک کمبودی است که  تغییر می کرد.  ما 
فدراسیون فوتبال باید فکری به حالش کند. ماجرای 
تاثیر گذاشت. ما  نتایج کارها  پرونده گل گهر روی 
این  پی  در  و  شویم  تقویت  باید  ساختاری  نظر  از 

هستیم به تا شرایط بهتری را کسب کنیم.
اراک  آلومینیوم  فنی  کادر  عملکرد  درباره  محرابی 
گفت: خدا را شکر کادر فنی ما بسیار خوب عمل 
کرده است. باشگاه رضایت کامل را از کادر فنی دارد. 
بازیکنان ما بسیار متعصب هستند و تمام تالش خود 
را به کار گرفتند. همچنین برخی تیم های بزرگ به 
روند  این  با  امیدوارم  و  هستند  ما  بازیکنان  دنبال 
نیز  ملی  تیم  پیراهن  در  را  خود  بازیکنان  بتوانیم 
ببینیم. خطیبی در کسب نتایج و اداره تیم خالقیت 
داشته است و نشان داد پیشرفت او در فوتبال اتفاقی 

نبوده است. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

محرابی: فدراسیون، فکری به حال داوری کند
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از  پس  چینی  جوان  اسکی باز   
مردان  اسنوبرد  نقره  مدال  کسب 
در بازی های المپیک زمستانی پکن 
توصیف  قابل  من  خوشحالی  گفت: 
اکنون  کسانی  کنار  در  من  نیست 
گذشته  در  که  هستم  سکو  روی 

الگوی من بودند.
بازی های  دوره  و چهارمین  بیست   
المپیک زمستانی ۲۰۲۲ از پانزدهم 

صورت  به  پکن  شهر  در  ماه  بهمن 
اسفندماه  اول  تا  و  آغاز شد  رسمی 
ادامه دارد. سه هزار ورزشکار از ۹۱ 
کشور جهان در این دوره از بازی ها 
عاطفه  نیز  ایران  از  دارند.  حضور 
و  ساوه شمشکی  دانیال  احمدی، 
عنوان  به  شمشکی  ساوه  حسین 

نمایندگان ایران حضور دارند.
این  مردان  اسنوبرد  مسابقات  در 

دوره از بازی ها نابغه ۱۷ ساله چینی 
یو  شد.  نقره  مدال  کسب  به  موفق 
سی  مینگ بعد از کسب این مدال 
دارم.  نشدنی  توصیف  حس  گفت: 
در حالی امروز روی سکوی المپیک 
مارک  و  پاروت  مکس  که  هستم 
موریس نیز حضور دارند و مدال طال 
و برنز کسب کردند. این یک اتفاق 
بی نظیر است آنان قبال الگوهای من 

بودند؛ این دیوانه کننده است.
دارنده مدال نقره اسنوبرد بازی های 
از  تشکر  با  پکن  زمستانی  المپیک 
بچه ها  گفت:  خود  هموطنان  تمام 
کشورم،  متشکرم،  بسیار  شما  از 
تمام  از  دوستانم،  خانواده ام، 
انداختن  سپاسگزارم.  حمایت ها 
پرچم کشورم بر روی شانه ها بهترین 

احساس است.

اسکی باز جوان چین: خوشحالم که در کنار الگوهایم روی سکو هستم



هنری
گزارش

تهیه کننده »قصیده گاو سفید«: 
همچنان منتظر اجازه اکران هستیم

پروانه،  صدور  بازبینی  شورای  گفت:  سفید«  گاو  »قصیده  تهیه کننده 
نمایش این فیلم را منوط به نظر قوه قضائیه کرده است؛ همچنان منتظر 

دریافت اجازه  اکران این فیلم هستیم.
غالمرضا موسوی  با توضیح ماهیت و موفقیت جشنواره فیلم فجر اظهار 
داشت: جشنواره فیلم فجر جشنواره متفاوتی است که با شکل و ماهیت 

سایر جشنواره ها مانند کن، ونیز و غیره همخوانی ندارد.
وی افزود: فیلم فجر مردمی ترین جشنواره ای است که در حال برگزاری 
است یعنی هر فیلم در جشنواره های دیگر حداکثر ۳ نمایش دارد و 
بیفزایید  رقم  این  بر  داریم.  مردمی  سینمای   ۶۸ دست کم  ما  این جا 
سینماهایی را که فیلم ها در آن برای مسئولین، نمایندگان، هنرمندان 

و غیره نمایش داده می شود.
در  هم  سال  هر  بهمن  پانزدهم  از  فیلم ها  بعالوه  داد:  ادامه  موسوی 
در  را  فیلم   ۱۶ ما  امسال  که  درمی آیند  نمایش  به  استان ها  مراکز 
مراکز استان ها برای اکران داریم و هر فیلم حداقل ۳ سانس نمایش 

داشته است.
از برگزارکننده  بنابراین جشنواره فیلم فجر بیشتر صورتی  افزود:  وی 
جشن های انقالب است؛ به خصوص که در دهه فجر هم برگزار می شود. 
در نتیجه به گمان من خیلی مهم نیست که در این جشنواره چند فیلم 
خوب یا متوسط داریم؛ مهم این است که این رویداد توانسته است تا 

توجه مردم را به سینمای ایران جلب کند.
تهیه کننده فیلم حوالی اتوبان )۱۳۸۷( گفت: این جلب توجه مردمی، 
کمتر  و  افتاده  فجر  فیلم  جشنواره  برای  که  است  اتفاقی  بزرگ ترین 
کشور  یک  مردم  توجه  بتواند  این قدر  که  داریم  دنیا  در  جشنواره ای 
را به خودش جلب کند و برای مردم اهمیت داشته باشد؛ به خصوص 
این که حتی بسیاری از مردم که شاید اهل سینما یا فیلم دیدن نباشند 
با خبرهای جشنواره کمابیش آشنا هستند و می دانند که جشنواره ای 

برگزار می شود که جشنواره ای ملی است.
وی بیان کرد: اگر از این دید نگاه کنیم، جشنواره فیلم فجر، جشنواره 
موفقی است و من و همکارانم امیدواریم که این جشنواره بتواند چنین 

نقشی را ایفا کند البته با تعداد نمایش های کمتر.
موسوی با اشاره به چهلمین جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: امسال 
فیلم های بسیاری را دیده ام ولی به دلیل مسئولیت حرفه ای و صنفی 
گمان  کنم؛  صحبت  آن ها  جزئیات  مورد  در  نمی خواهم  دارم  که  ای 

می کنم کمیت فیلم های خوب بیشتر بوده است. 
این تهیه کننده سینما گفت: همه جشنواره ها چند فیلم خوب دارند، 
چند فیلم متوسط و تعدادی فیلم ضعیف. جشنواره فیلم فجر هم مانند 
دارد.  را  کیفی  لحاظ  به  آثار  پراکندگی  ویژگی  این  جشنواره ها  سایر 
در یک سال ممکن است تعداد فیلم های خوب بیشتر باشد و در سال 
دیگر فیلم های متوسط و این موضوع به حال وهوای هنرمندان در آن 

سال بازمی گردد.
وی افزود: میزان توجهی که به جشنواره می شود، برای ما که صنفی 
از این است که چه فیلمی جایزه بگیرد و چه فیلمی  هستیم مهم تر 
جایزه نگیرد؛ به هرحال هر زمان ترکیب هیات داوران را تغییر بدهید، 

ممکن است فیلمی جایزه بگیرد و فیلم دیگر جایزه نگیرد.  
تهیه کننده فیلم قصیده گاو سفید در مورد آخرین وضعیت این فیلم 
فیلم  از آن که در بخش مسابقه جشنواره  فیلم پس  این  یادآور شد: 
مهم  جشنواره  سه  بین  در  قسمت ها  ترین  مهم  از  یکی  که  برلین 
دنیاست، رقابت کرد، توانست در کشورهای مختلف توسط پخش کننده 
ما که شرکت توتال فیلم فرانسوی است، خریداری شده و به نمایش 

دربیاید.
آلمانی زبان  کشورهای  در  فیلم  این  روزها  همین  در  داد:  ادامه  وی 
ایران ما با یک مشکل روبرو هستیم و آن  درحال اکران است اما در 
این است که شورای بازبینی صدور پروانه، نمایش فیلم را منوط به نظر 
قوه قضائیه کرده است؛ ظاهرا آن ها نمایندگان قوه قضائیه( هم رفته اند 
و در وزارت فرهنگ و ارشاد فیلم را دیده اند و حدود ۱۷ روز است که 
یا به وزارت  نامه  این  نامه ای را فرستاده اند که ظاهرا هنوز  می گویند 
فرهنگ نرسیده است یا به دست مسئولی که من می توانم از او پیگیر 
فرهنگ  وزارت  به  را  فیلم  فقط  باید  ما  قاعدتاً  گفت:  موسوی  شوم. 
نمایش دهیم و باید خود وزارت فرهنگ فیلم را ببیند ولی به هر دلیلی 
نمایندگان قوه قضاییه هم اظهار تمایل کرده بودند که فیلم را ببینند 
و فیلم را دیده اند. البته یکی، دو تن از قاضیان برجسته مانند قاضی 

شهریاری و دیگر دادستانان، فیلم را بسیار خوب دیده اند.
وی افزود: تمام قصه این فیلم درحقیقت زندگی یک قاضی را به تصویر 
می کشد که اشتباهی کرده و خودش را شماتت می کند اما مسئوالن 
ما متأسفانه هنوز نتوانسته اند قصه را هضم کنند و نامه به دست وزارت 

فرهنگ نرسیده است. باید دعا کنیم تا زودتر این مشکل حل شود.
موسوی در باب روندی که در مورد این فیلم رخ داده توضیح داد: از 
نظر قانونی این روند درست نیست؛ قانون می گوید باید شورای بازبینی 
شورای  این  داخل  ببینند؛  را  فیلم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ممیزی هم ترکیب مختلفی از افراد شامل روحانی و سمت های مختلف 
دیگر وجود دارد؛ سایر افراد می توانند آثار را به لحاظ فرم و محتوا نقد 
کنند اما هیچ جایی )به جز شورای بازبینی که قانوناً چنین حقی دارد( 
چنین حقی ندارد که جلوی اکران فیلم را بگیرد. اگر در مورد هر فیلم 
دیگری هم چنین اتفاقی افتاده است، اتفاقی جایز نیست و آقای اژه ای 
که انسانی بسیار منطقی ای در این زمینه هستند باید دستور بازبینی 

در مورد این تصمیمات را بدهند.
وی اضافه کرد: هر زمان که مشکل حل شود و بتوانند پروانه نمایش 
حتی  و  ببینند  را  فیلم  می توانند  مخاطبان  کنند  صادر  را  فیلم  این 
آن  منتظر  کنیم،  اکران  را  فیلم  بتوانیم  هم  عید  قبل از  است  ممکن 
وجود  شروطی  و  شرط  باز  هم  نامه  آن  در  امیدواریم  و  هستیم  نامه 

نداشته باشد.
موسوی در مورد کارهایی که درحال حاضر در دست تولید دارد، گفت: 
سه اثر در دست انجام دارم اما نمی دانم کدام به سرانجام خواهد رسید؛ 
را  دیگر  کار  و  هستیم  فیلم نامه  قسمت  در  انجام  درحال  را  کار  دو 

برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم سرمایه گذاری هایش را انجام دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارهای بعدی هم دارای سوژه های 
ملتهب هستند یا خیر، تصریح کرد: قصیده گاو سفید هم ملتهب نیست 
بین الملل شما جستجو  اگر همکاران  و  انسانی دارد  و سوژه ای بسیار 
کنند و نقدهای این فیلم را در کشورهای دیگر ببینند، درخواهید یافت 

که چگونه نگرشی نسبت به آن وجود دارد.

فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
چند  در  نهاد  این  مشارکت  میزان 
فیلم  چهلم  جشنواره  سینمایی  فیلم 
همه  از  ما  گفت:  و  کرد  اعالم  را  فجر 
فارابی  بنیاد سینمایی  تولیدات مان در 

دفاع می کنیم.
مهدی جوادی  با بیان این که امسال 
فجر  فیلم  جشنواره  در  فارابی  دست 
در  امسال  آنچه  داشت:  اظهار  بود  پر 
مرهون  هم  هستیم  شاهد  جشنواره 
گذشته  سال  در  ما  دوستان  زحمات 
آن  ثمرات  شاهد  امسال  که  است 

زحمات هستیم.
وی مشارکت فارابی در فیلم الیه های 
اعالم  درصد   ۲۰ اندازه  به  را  دروغ 
جنس  از  مشارکت  این  افزود:  و  کرد 
جدید  ژانر  یک  در  سرمایه گذاری 
و  مشترک  تولید  پروژه  این  بود. 
و  می شد  محسوب  هم  کارگردان اولی 
به همین دالیل دوستان ما در مدیریت 
جمع بندی  این  به  فارابی  بنیاد  سابق 
رسیدند که در این فیلم سرمایه گذاری 
هم  سرمایه گذاری  این  رقم  کنند. 
تومان  میلیارد  یک  به  نزدیک  چیزی 
قبلی  قرار  بدون  فیلم  در  است.  بوده 
 ۲۰ داشت.  درصدی   ۸۰ سهم  فارابی 
درصد سرمایه گذاری دیگر این فیلم را 
موسسه تصویر شهر از طرف شهرداری 
فارابی  بودجه  رقم  بود.  شده  متقبل 
این فیلم هم چیزی قریب به ۷  برای 

میلیارد تومان بوده است.
فیلم  در  تومانی  میلیارد  مشارکت ۱۱ 

دسته دختران
وی فیلم  دسته دختران در ژانر دفاع 
بیگ پروداکشن  اثر  یک  را  مقدس 
بنیاد  عنوان کرد و گفت: در آن فیلم 
تومان  میلیارد   ۱۱ به  نزدیک  فارابی 
سرمایه گذاری کرد. سهم فارابی در این 
پروژه ۶۰ درصد بود و ۴۰ درصد دیگر 
حوزه  سوره  سینمایی  سازمان  را  آن 
هنری برعهده داشت. فیلم نگهبان شب 
بنیاد  فیلم  دیگر  میرکریمی  سیدرضا 
تولید  در  ما ۵۰ درصد  بود که  فارابی 
آن مشارکت داشتیم و رقم آن حدود 
چهار و نیم میلیارد تومان بوده است. 
در فیلم شادروان به کارگردانی حسین 
اجتماعی هم مشارکت  ژانر  نمازی در 
۳۰ درصدی در سرمایه گذاری داشتیم. 
نزدیک به ۲ میلیارد تومان برای تولید 
این فیلم بودجه اختصاص دادیم. فیلم 
هم  آن  در  که  بود  بیرو  هم  ما  دیگر 
مشارکت ۳۰ درصدی داشتیم که رقم 
میلیارد   ۲ حدود  در  چیزی  هم  آن 

تومان بوده است.
از  رضایتش  میزان  درباره  جوادی 
محصول  که  فارابی  امسال  تولیدات 
در  داد:  توضیح  قبلی ست  مدیریت 
این  از  هرکدام  تولید  به  ورود  فرآیند 
تصمیم گیری ها  در  منطقی  آثار، 
اوقات  خیلی  است.  داشته  وجود 
مانند  فیلم  یک  در  سرمایه گذاری 

و  استارت آپ  یک  در  سرمایه گذاری 
در  است.  ریسک  درصدی  با  همراه 
سنوات  در  میالد  برج  سالن  همین 
و  کارگردانان  از  کارهایی  گذشته 
تهیه کنندگان بزرگ دیدیم که با عدم 
استقبال اهالی رسانه و منتقدان مواجه 
شدند. این نشان می دهد که در حوزه 
روی  از  نمی توان  خیلی  فیلم سازی 
کاغذ و براساس فیلمنامه به تصمیمات 
به صورت  را  خروجی  و  رسید  متقن 
از  یک  هر  پشت  زد.  حدس  قطعی 
این تصمیمات منطقی وجود داشته و 
برای هر یک جلسات و شوراهایی هم 
تشکیل شده است. گرچه شاید درباره 
برخی از فیلم ها نیاز به مراقبت بیشتر 
نظارت  باید  تولید  فرآیند  در  و  بود 

بیشتری صورت می گرفت.
را  تصمیم سازی  فرآیندهای  باید 

صنعتی کنیم
وی با تاکید بر این که باید فرآیندهای 
را  پروژه ها  کنترل  و  تصمیم سازی 
صنعتی و به روز کنیم، گفت: این گونه 
آثار  در  سرمایه گذاری  ریسک  حاشیه 
تا  داد.  خواهیم  کاهش  را  مختلف 
در  ما  تصمیم گیری های  که  زمانی 
سنتی  فرآیندهای  مبتنی بر  سینما 
است و تولید مبتنی بر شوراهایی شکل 
مختلف،  بخش های  در  که  می گیرد 
آن  برای  و  می خوانند  را  فیلمنامه 
و  نظارت  و  می کنند  بودجه  برآورد 
آنچه در بخش صنعتی  مانند  کنترلی 
خیلی  نمی افتد،  اتفاق  دارد،  وجود 
درباره اینکه خروجی آثار چه می شوند، 

نمی توان از روز اول نظر قطعی داد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: 
در همان ساختاری که اثر خوبی مثل 
اثری  شده،  تولید  قبلی  قرار  بدون 
شده  تولید  هم  دروغ  الیه های  مانند 
بیشتری  مراقبت  به  نیاز  شاید  که 
داشته است. شاید اگر این اثر به عنوان 
یکی از ۲۲ اثر منتخب وارد جشنواره 
بهتری  جانمایی  می توانست  نمی شد، 
پیدا  اهالی سینما  و  منتقدان  میان  را 

اهالی سینما  و  منتقدان  باالخره  کند. 
 ۲۲ که  دارند  انتظار  جشنواره،  در 
را  کشور  سینمای  کل  منتخب  اثر 
میزانسن  در  توقعات  سطح  ببینند. 
از  انبوهی  است.  شده  تعریف  دیگری 
آثار سینمایی در مرحله فیلمنامه آثار 
خوبی هستند اما وقتی به مرحله تولید 
می رسند، با آثاری مواجه می شوید که 

چندان قابل دفاع نیستند.
»الیه های دروغ« نیاز به بازتدوین دارد

الیه های  فیلم  که  این  بیان  با  جوادی 
دروغ نیاز به اصالح دارد اظهار داشت: 
کار  نظرم  به  دیدم،  را  فیلم  که  روزی 
ارتقا  کمی  تا  داشت  بازتدوین  به  نیاز 
پیدا کند. اما همین فیلم در حال حاضر 
تنها فیلم حاضر در جشنواره فجر است 
آن  بین المللی  اکران  قراردادهای  که 
اقدام  حوزه  این  برای  و  است  آماده 
الاقل  که  است  این  من  کرده، حدس 
فارابی  که  سرمایه گذاری ای  اندازه  به 
ما  برای  است،  داشته  فیلم  این  در 
بازگشت مالی خواهد داشت. شخصاً به 
برخی فیلم هایی که فارابی در جشنواره 
هستم.  خوش بین  است  داشته  امسال 
به هر حال همه این آثار فرزندان بنیاد 
فارابی هستند و تفاوتی در این زمینه 

ندارند.
وی با بیان این که  بیرو در دسته بندی 
نوجوان  و  کودک  آثار  جزو  ما،  کاری 
نبوده است، تاکید کرد: اگر فیلم مورد 
قرار  نوجوانان  و  کودکان  استقبال 
بگیرد، باعث خوشحالی ماست چرا که 
است.  امیدوارانه  و  قهرمان پرور  فیلمی 
نوعی  و  تالش  به  را  بچه ها  فیلم  این 
این  از  و  می کند  دعوت  سخت کوشی 
و  کودک  حوزه  برای  خوبی  اثر  منظر 
ژانر  ژانر،  این  باشد.  می تواند  نوجوان 
جذابی برای حوزه کودکان و نوجوانان 
از  یکی  بدانید  است  جالب  است. 
بازخوردهایی که همین روزها از اکران 
فیلم های فارابی در جشنواره گرفته ایم، 
نشان دهنده استقبال مخاطبان کودک 
دروغ  الیه های  فیلم  از  نوجوان  و 

اغراق شده  اکشن  به واسطه صحنه های 
به  بیشتر  قشر  کدام  اینکه  است.  آن 
از  داد،  نشان خواهند  اقبال  فیلم  یک 
اکران  مسیر  در  که  است  مسائلی  آن 

خود را نشان می دهد.
شان فارابی تولیدکننده به معنای یک 

استودیوی تولید را ندارد
حمایت  را  فارابی  وظایف  از  یکی  وی 
از تولید آثار استراتژیک و ملی خواند 
و افزود: بخشی از این آثار می تواند آثار 
مرتبط با دفاع مقدس باشد. بخشی از 
به  ناظر  موضوعات  می تواند  آثار  این 
منافع ملی باشد. حتی موضوعاتی مانند 
و  اجتماعی  زیست، هم بستگی  محیط 
نشاط اجتماعی موضوعاتی است که در 
بنیاد فارابی اولویت و موضوعیت دارد. 
فارابی واقعاً شأن تولیدکننده به معنای 
بلکه  ندارد،  را  تولید  استودیوی  یک 
بیشتر تسهیل کننده فضای تولید است. 
طبیعتاً در زمینه فیلم های استراتژیک 

برنامه هایی را در دست داریم.
هیأت  که  نکته  این  بیان  با  جوادی 
آدم های  حضور  شاهد  فارابی  مدیره 
مختلف  ادوار  در  اقتصادی  و  سیاسی 
هیأت  فرهنگی  وجهه  افزود:  بوده، 
هم  جدید  دوره  در  فارابی  مدیره 
عناصر  است.  قوی ای  وجهه  همچنان 
فرهنگی ای که در هیأت امنای فارابی 
دهید  قرار  مدنظر  اگر  را  دارند  وجود 
خواهید دید که همچنان وزنه فرهنگ 
وقتی  است.  سنگین تر  امنا  هیأت  در 
صنعت  یک  به عنوان  سینما  به  شما 
صنعتی  اجزای  به  باید  می کنید،  نگاه 
باشید.  داشته  توجه  هم  سینما  شدن 
تصمیم گیری  پروژه،  کنترل  مدل های 
و  سرمایه گذاری  برای  اقتصادی  و 
سرمایه پذیری باید مدنظر باشد. شاید 
ترکیب این افراد که تجارب خوبی در 
تصمیم سازی ها  کالن پروژه ها،  حوزه 
در  اقتصادی  کالن  برنامه ریزی های  و 
فرهنگی  افراد  کنار  در  دارند،  کشور 
ما  سینمای  صنعتی   غنای  به  بتواند 

کمک کند.

از همه تولیدات  بنیاد سینمایی فارابی دفاع 
می کنیم

گزارش

با حضور وزیر فرهنگ؛

طرح ملی »آموزش رایگان هنر در 

مناطق محروم« آغاز به کار کرد

 طرح ملی آموزش رایگان هنر در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و شهرهای 
مرزی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به  که  طرح  این  کار  به  آغاز  نشست  در  دوشنبه  روز  اسماعیلی  محمدمهدی   
صورت حضوری و وبیناری در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد، با تاکید بر 
اینکه سیاست و راهبرد قطعی این وزارتخانه در دوره جدید، تحقق شعار عدالت 
فرهنگی در دولت مردمی است، گفت: طرح رایگان هنر در مناطق محروم، کمتر 
توسعه یافته و شهرهای مرزی به مرحله اجرا رسیده و طلیعه خوبی برای اقدامات 

دولت در مبحث ایجاد عدالت فرهنگی به شمار می آید.
وی در عین حال تصریح کرد: عدالت فرهنگی به معنای ایجاد تسهیالت برای 
جامعه به منظور دسترسی همگان به امکانات فرهنگی است و در این مسیر هم 
شرایط ناشی از کرونا، هم موضوع اقتصاد فرهنگ و هم موضوعات اجتماعی در 

نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به آغاز به کار رسمی طرح آموزش رایگان هنر در سراسر کشور گفت: 
ادامه کار این ستاد و برگزاری مداوم و پی در پی جلسات و گزارش گیری از بخش 

های مختلف ضروری است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: از همه ظرفیت  های وزارت فرهنگ 
استفاده  باید  هنر  رایگان  آموزش  در  آن  تابعه  های  و سازمان  اسالمی  ارشاد  و 
شود. ما مهمترین شبکه ارتباط مردمی را نسبت به دیگر سازمان ها و وزارتخانه 
ها داریم. نهاد کتابخانه  های عمومی کشور، کانون های فرهنگی هنری مساجد، 
موسسات فرهنگی هنری، سازمان اوقاف و امور خیریه، بازی های رایانه ای و ... 
دارای ظرفیت بزرگی در فرهنگ سازی و ظرفیت خوبی برای ارتباط با مردم در 

حوزه های فرهنگی و هنری به شمار می آید.
با تاکید بر ضرورت حضور حوزه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  وی 
در طرح آموزش رایگان هنر در کشور گفت: هوشمندسازی آموزش مهم است و 
آمایش عمومی برای آن ضروری است. هوشمندسازی در این زمینه باید پیوست 
دقیقی در حوزه های اشتغال داشته باشد. هوشمندسازی به این معنی است که 
بیکاری جزو مهمترین آسیب  را هم پوشش دهد چرا که  اشتغال  اقتصاد هنر، 
های اجتماعی به شمار می آید و در طرح آموزش رایگان هنر موضوع بیکاری در 
نظر گرفته می شود و این طرح منجر به ایجاد شغل هم می شود و بنابراین باید با 

وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این زمینه ارتباط برقرار کرد.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: در زمینه هوشمندسازی باید کار به گونه ای 
باشد که با مسائل اجتماعی و اشتغال پیوند داشته و همچنین با توجه به زیست 
بوم هر منطقه آموزش رایگان هنر صورت بگیرد. بنابراین آموزش باید متناسب 
با فضای آن منطقه باشد و در هوشمندسازی باید پیوست فرهنگی، اجتماعی و 

اشتغال در نظر گرفته شود.
رئیس شورای هنر با تاکید بر توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موضوع 
اجتماعی  به کاهش آسیب های  باید  داد:  ادامه  اجتماعی  با آسیب های  مقابله 
اهتمام بورزیم و امروز عدالت فرهنگی در همه حوزه  های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از جمله حوزه  های فرهنگی، هنری، سینمایی، قرآنی، بازی های رایانه ای 

و ... تبیین و به آن توجه دارند.
وی در عین حال تاکید کرد: امسال برای اولین بار افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر 
که یکی از مهم ترین بخش های این جشنواره است، در شهرستان مهریز استان 
از حاضران  به گفته بسیاری  و  برگزار شد  این حوزه  با حضور پیشکسوتان  یزد 
از  تمرکززدایی  راستای  در  اجرایی  برنامه  های  مهمترین  از  اندرکاران،  و دست 

رویدادهای فرهنگی بود.
اعتبارات  محل  از  نیز  فجر  فیلم  جشنواره  برگزاری  برای  داد:  ادامه  اسماعیلی 
امور  معاونت  است.  یافته  تخصیص  ها  استان  تمامی  به  ای  بودجه  وزارتخانه 
یک  داد.  انجام  خوبی  اقدامات  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  نیز  فرهنگی 
مجازی  نمایشگاه  برگزاری  از  دوره  این  در  کتاب  نسخه  هزار   ۳۰۰ و  میلیون 
فروخته شد. ساکنان ۲۹۰۰ روستا کتاب خریدند که برخی از آن ها حتی پالک 
شناسایی منزل هم نداشتند و به صورت رایگان از طریق پست کتاب های آن 
از برگزاری نمایشگاه مجازی  این دوره  ارسال شد. پراکندگی جغرافیایی در  ها 
کتاب تهران قابل توجه بود و این موضوعات به معنای حرکت در مسیر تحقق 

عدالت فرهنگی است.
طرح آموزش رایگان هنر به دنبال ایجاد عدالت فرهنگی در همه استان ها است

ارشاد اسالمی و  این نشست محمود شالویی دستیار وزیر فرهنگ و  ابتدای  در 
مدیرکل حوزه وزارتی گفت: طرح آموزش رایگان هنر ابا توجه به شعارهای دولت 
مردمی مبنی بر اینکه برنامه  های فرهنگی و هنری باید به سراسر کشور تسری 

یابد، پیگیری و آغاز به کار کرده است.
وی افزود: طرح آموزش رایگان هنر به دنبال ایجاد عدالت فرهنگی در همه استان 
ها است و شعار دولت مبنی بر محرومیت ستیزی به ویژه در حوزه فرهنگ، یکی 

از موضوعات قابل توجه در این طرح است.
کشف استعدادهای فرهنگی هنری از طریق طرح آموزش رایگان هنر

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  امور  معاون  محمود ساالری  نشست  این  ادامه  در 
اسالمی گفت: طرح آموزش رایگان هنر در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند 
به ایجاد عدالت اجتماعی از سوی این وزارتخانه کمک کند چرا که از این طریق 
جوانان و نوجوانان با استعداد معرفی می شوند و در معرض سرنوشت های نیکو 

قرار می گیرند.
این محیط  اما مهارت آموزی در  دانشگاه می شوند  وارد  افراد  برخی  افزود:  وی 
صورت نمی گیرد. بنابراین یکی از مزایای طرح آموزش رایگان هنر ایجاد مهارت 
افراد می توانند عالیق خود در  از این طریق  در بین جوانان و نوجوانان است و 

حوزه های آموزش و کسب مهارت در این زمینه را دنبال کنند.
امروز بخش اعظمی  ساالری گفت: طرح آموزش رایگان هنر اجرا شده است و 
باشیم.  انجام شده  اعالم کارهای  به دنبال  باید  ما  و  اندازی شده  راه  از کار آن 
بنابراین معرفی استعدادهای هنری در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق این 

طرح فراهم می شود.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به جلسه هفته گذشته 
این معاونت با مسئوالن وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی گفت: در این جلسه به 
دنبال دریافت حمایت این وزارتخانه در این طرح هستیم و امیدواریم این طرح 
را  از همه کسانی که ما  این وزارتخانه قرار بگیرد و  با قوت مورد حمایت ویژه 
در این طرح کمک کردند تشکر می کنم و امیدواریم اتفاقات خوبی را درسال 
۱۴۰۱ در این زمینه شاهد باشیم. در بخش دیگری از این نشست حجت االسالم 
والمسلمین حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد عالی هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری کشور گفت: طرح آموزش رایگان هنر از جمله اقدامات ارزشمندی است 
که با دستور وزیر محترم پیگیری شد و دانش و مهارت افزایی به عنوان وظیفه 
اصلی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد تعریف شده و برخی دوره های 
با  آموزشی این طرح از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 

رعایت حدود مسجد برگزار شده است.
ارزانی ادامه داد: این دوره ها که در ۱۱ استان آغاز به کار کرده دوره های بسیار 

خوبی است و استمرار و تامین اعتبار آن ضروری است.
شناسایی  از  پس  گفت:  کودکان  و  نوجوانان  استعدادیابی  بر  تاکید  با  وی 
یافته  برخوردار و کمتر توسعه  نوجوانان در مناطق کم  استعدادهای کودکان و 
کشور می توانیم به آموزش رسمی آن ها در حوزه های هنر در سراسر کشور 
بپردازیم. در ادامه این نشست عاطفه خادمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در امور اجتماعی گفت: آموزش هنر و نسبت آن با آسیب های اجتماعی دارای 
اهمیت است و معاونت هنری در طرح آموزش رایگان هنر در مناطق محروم کمتر 
توسعه یافته نسبت به این موضوع باید توجه داشته باشد و همراهی و همکاری 

استان ها در این زمینه ضروری است.

7

سنگ اندازی ها  درباره  حجازی فر  هادی 
نسخه  و  »عاشورا«  سریال  ساخت  در 
سینمایی آن »موقعیت مهدی« بیان کرد 
که در این کشور کار ساده می خواهند و 

اینکه صرفا یادواره برگزار کنیم.
فیلم  کارگردان  فر  حجازی  هادی 
اکران  حاشیه  در  مهدی«  »موقعیت 
ژانر  درباره  جشنواره  خانه  در  فیلم  این 
ضدجنگ  آن  فضای  اینکه  و  فیلم  این 
این  ما  کرد:  اظهار  خیر؟  یا  است  بوده 
داعیه را داریم که دفاع کردیم. نباید اثر 
باید همه چیز  باشد به نظرم  آزاردهنده 
کنار هم گفته شود و به تصویر کشیده 

شود.
شهید  درباره  اثر  ساخت  درباره  وی 
باکری گفت: این عالقه شخصی من بود، 
این افراد را به خوبی می شناسم، پدرم در 
شهید  عمویم  دو  است،  بوده  لشکر  این 
عاشورا  لشکر  در  من  آشنایان  شده اند، 
جنگ  اضطراب  لحظات  تمام  بوده اند، 
را در مقام کودک تجربه کرده ام و چون 
ناراحت می شوم که  اینها را می شناسیم 

به شاعرانگی اینها توجه نمی شود.
و  باکری  مهدی  نقش  درباره  حجازی فر 
تکنیک  گفت:  هم  آن  ایفای  چگونگی 
کار  اینقدر  چون  بود  توکل  ام  بازیگری 

داشتم که نمی دانستم چه می کنم.
که  خود  سخنان  از  یکی  درباره  وی 
دفاع  حوزه  در  کاری  دیگر  بود  گفته 
واقعی  چقدر  اینکه  و  نمی سازد  مقدس 
آن موضع گیری  عنوان کرد:  است،  بوده 
اینکه کاری درباره دفاع  واقعی بود مگر 
مقدس بسازم که در آن نه اسلحه باشد 

نه انفجار.
کارگردان »موقعیت مهدی« درباره ادامه 
من  کرد:  تصریح  آثاری  چنین  ساخت 
احساساتی  به شدت  نقش هایم  برخالف 
که  حس هایی  درباره  می توانم  و  هستم 
مادرم  که  اضطراب هایی  کرده ام  تجربه 
دیده است، عشقی که بین پدر و مادرم 
شد  ما  دوری  باعث  جنگ  و  بود  برقرار 
می خورم  قسم  من  بسازم.  و  بنویسم 
این آدم ها بیش از همه کسانی که زنده 

ماندند عاشق زندگی بودند.

وی درباره حضور برادرش در نقش حمید 
تاتر  بازیگر  ما  وحید  شد:  یادآور  باکری 
است، سال ها کار می کند من هم تالش 

کردم بازیگر شبیه تر پیدا کنم که نشد.
کارگردان سریال »عاشورا« درباره اولین 
ساخته خود که کار سختی هم بود اظهار 
کرد: من به شدت تجربی و کله خرابم و 
به قلبم رجوع می کنم. امیدوارم راه برای 

کارهایی از این دست باز شود.
مهر  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
سریالی  نسخه  ممیزی  احتمال  درباره 
آن یادآور شد: زمانی ما آیتم هایی برای 
ای  شبکه  هر  و  می ساختیم  تلویزیون 
آدمی  اصاًل  من  داشت.  را  خود  ممیزی 
اتفاقاً  و  کنم  تشکر  کسی  از  که  نیستم 
از  کنم  تشکر  داشتم  دوست  خیلی 
کسانی که کمکمان نکردند چون اسامی 
شان از آنها که کمک کردند خیلی بیشتر 
می شد اما حرف درست را باید گفت اگر 
فیلم  این  نبود  کار  پشت  جبلی  آقای 
روند  همین  امیدوارم  و  نمی شد  ساخته 

را حفظ کند.

وی درباره سنگ اندازی ها نیز گفت: در 
این کشور دوست دارند کار ساده انجام 
برگزار  یادواره  بنشینیم  اینکه  و  شود 
این هم  از  بودم  بازیگر  کنیم. من چون 
می افتاد  اتفاقی  هر  و  کردم  سواستفاده 

مصاحبه می کردم تا کار جلو برود.
در  فیلم  باالی  رتبه  درباره  فر  حجازی 
بحثمان  اول  از  گفت:  هم  مردمی  ارای 
بود که کار را برای مخاطب باید ساخت 
نه اینکه من در خلوت خودم آن را ببینم. 
مردم کمک  کار خوب ساخته شود  اگر 

می کنند.
خانواده  حساسیت  درباره  پایان  در  وی 
شهدا نسبت به این آثار به خبرنگار مهر 
موانع  بزرگترین  از  یکی  این  کرد:  بیان 
و  هستند  نگران  چون  کارهاست  این 
و  باکری  احسان  از  ممنونم  خیلی  من 
در  من  بودند.  ما  کنار  که  مدرس  خانم 
دانم  می  و  بودم  چنینی  این  پروژه های 
که این خانواده ها پر از سوءتفاهم هستند 
به خاطر تجربیاتی که شاید پیش از این 

داشته اند.

هادی حجازی فر مطرح کرد؛

پیمان جبلی نبود، »موقعیت مهدی« ساخته نمی شد
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 قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان 
تهران گفت : تهران از جایگاه ویژه ای در 
گلخانه  و  دامی  محصوالت  تولید  زمینه 
با سایر استان های کشور  ای در مقایسه 

برخوردار است.  
افتتاح  مراسم  در  نشین  سراب  محمد 
اختر  دهستان  صیفی  و  سبزی  گلخانه 
آباد صفادشت که با حضور فرماندار، ائمه 
جماعات شهرستان های صفادشت و مالرد 
شهرستانی  و  استانی  مسئولین  دیگر  و 
وسعت  وجود  با  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
در  استان،  در  کشاورزی  های  زمین  کم 
و  گیاهی  محصوالت  انواع  تولید  زمینه 
دامی از جایگاه ویژه ای در مقایسه با سایر 

استانهای کشور برخوردار هستیم.
زمینه  در  تهران  استان  تولیدات  وی 
 ۵۰۰ و  میلیون   ۶ را  گیاهی  محصوالت 
 ۶ معادل  که  دانست  سال  در  تن  هزار 
درصد کل تولیدات کشوری بوده در حالی 

از  درصد   ۸ استان  این  زراعی  اراضی  که 
کل کشور است.

درزمینه  ایم  توانسته  ما  داشت:  ابراز  وی 
کل  درصد   ۳۰ ای  گلخانه  تولیدات 
محصوالت کشور را تامین کنیم که قابل 

توجه است.
ای  گلخانه  تولیدات  میزان  نشین  سراب 
و  هزار  هشت  از  بیش  را  تهران  استان 
بیست تن عنوان کرد که بیشتر در زمینه 

صیفی جات و سزیجات است.
تهران  جهادکشاورزی  سازمان  مقام  قائم 
 ۲۵۰ را  استان  ساالنه  دامی  تولیدات 
هزار تن و رقمی معادل ۶ میلیاردو ۶۵۰ 

میلیون توامن دانست.  
به  توجه  با  گفت:  نشین  سراب  محمد 
از  توانیم  می  ما  کشور  آبی  کم  مشکل 
آن  در  که  گلخانه  احداث  خوب  بتانسل 
برای کاشت محصول به آب و خاک کمی 

نیاز است استفاده کنیم.

تهران از جایگاهی ویژه در تولید 

محصوالت گلخانه ای برخوردار است 

کریم  رباط  شهرستان  فرماندار   
 ۸۰ زنی  کلنگ  و  افتتاح  گفت: 
پروژه در ایام مبارک دهه فجر در 
زمینه صنعتی، کشاورزی، خدماتی، 
عمرانی، ودرمانی و ورزشی، موجب 
و  رباط کریم  در  سرانه ها  ارتقاء 

رضایت مندی مردم  می شود.
فرماندار شهرستان  احمدی  امید   
در  چهارشنبه  روز  کریم  رباط 
سه  های  پروژه  افتتاح  حاشیه 
رباط  و  نصیرشهر  پرند،  شهر 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  کریم 
داشت: این پروژه ها با اعتبار بالغ 
تومان  میلیارد   ۶۳۶ هزار  یک  بر 
کشاورزی   ، صنعتی  حوزهای  در 
ورزشی   و   ، خدماتی   ، عمرانی   ،
افتتاح و  ایام مبارک دهه فجر  در 
باحضور  که  شود  می  زنی  کلنگ 
انتظامی استاندار  امنیتی و  معاون 
تهران و دیگر مسئوالن ۱۱ پروژه 
اعتبار ۱۰۱۴۸۸۹ میلیون ریال  با 

با اشتغالزایی ۲۹ نفر در شهرهای 
به  کریم  رباط  و  نصیرشهر   ، پرند 

بهره برداری رسید.
متنوع  های  پروژه  داد:  ادامه  وی 
خدماتی،  های  حوزه  در  خوبی  و 
سبز  فضای  و  ورزشی  فرهنگی، 
به برکت چهل و سومین پیروزی 
تقدیم  اسالمی  انقالب  شکوهمند 

مردم شد.
بر  تاکید  با  کریم  رباط  فرماندار 
در  عمومی  های  زیرساخت  ارتقاء 
بر خدمت  رباط کردیم  شهرستان 
رسانی شبانه روزی مسووالن بخش 

های مختلف به مردم تاکید کرد. 
به  توجه  اینکه  بیان  با  احمدی 
رباط  در شهرستان  ساز  و  ساخت 
باید  ها  شهرداری  توسط  کریم 
عنوان  بگیرد  قرار  اولویت  در 
اجرای  دست  در  های  پروژه  کرد: 
پیوست  باید  کریم  رباط  شهرهای 

فرهنگی و تربیتی داشته باشد.

افتتاح و کلنگ زنی ۸۰ پروژه 

در رباط کریم

خبرنوشتار

واکنش ریاست شورای اسالمی شهرستان 
بهارستان به نقد غیرمنصفانه

نوشتار

یادداشت  انتشار  از  لطفی  هدایت 
ناعادالنه  سوگیری  با  غیرمنصفانه 
در  رسانه  محترم  اصحاب  از  برخی 
خصوص عملکرد نهاد شورای اسالمی 

شهرستان بهارستان انتقاد کرد.
از  شورا  ماهیت  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته  سرچشمه  مشاوره  و  مشورت 
است، استفاده از مشاوران متخصص، 
با تجربه، قانونمدار، انقالبی و متعهد 
مسئولی  هر  قوت  نقطه  را  امور  در 

دانست و اظهار کرد: 
شهرستان  اسالمی  شورای  مشاوران 
همکاری  بابت  حقوقی  و  دستمزد 
شورای  دفتر  و  کنند  نمی  دریافت 
مرجع  عنوان  به  شهرستان  اسالمی 
تعریف  قانونی  وظایف  که  فرادستی 
به  رسیدگی  و  بررسی  برای  شده 
ها،  الیحه  شهروندان،  مطالبات 
بخش  و  شهرها  شوراهای  مصوبات 
کمترین  با  دارد،  را  و...  تابعه  های 
انسانی  سرمایه  و  اداری  امکانات 
وری  بهره  برای  را  خود  تالش  تمام 

حداکثری داشته است.
شهرستان  اسالمی  شورای  ریاست 
نماینده  از  تشکر  ضمن  بهارستان 
محترم  فرماندار  و  مجلس  محترم 
شهرستان به تشریح برخی از اقدامات 
این شورا در طول حدود شش ماه از 

شروع فعالیت دوره ششم پرداخت:
برگزاری یک جلسه رسمی با ریاست 

شورای اسالمی استان تهران 
برگزاری هفت جلسه رسمی با حضور 
اعضای این شورا و مسئوالن طراز اول 
محترم  نماینده  جمله  از  شهرستان 
برق  مناطق  مدیران محترم  مجلس، 
بخش های گلستان و بوستان، ریاست 
ریاست  و  نور  پیام  دانشگاه  محترم 

محترم اداره کتابخانه های عمومی 
حضور  با  نشست  یک  برگزاری 
شورای  در  بوستان  محترم  بخشدار 
با موضوع  اسالمی روستای همدانک 
بررسی مسائل و مشکالت شهرستان 
شهروندان  مطالبات  به  رسیدگی  و 

محترم 
وی موضوع جلسات را در حوزه های 

مختلف و به شرح ذیل شمرد:
به  رسیدگی  همچون  خدماتی   
رفع   ، معابر  روشنایی  وضعیت 
های  تیربرق  جابجایی  خاموشی، 

مزاحم، رفع آبگرفتگی معابر
درخواست   : ترافیک  و  نقل  و  حمل 
نصب  با  ترافیک  رفع  به  رسیدگی 
دوربین های ثبت تخلفات رانندگی، 
و  تابلوها  نصب  معابر،  کشی  خط 
چراغ های راهنمایی و رانندگی برای  

جلوگیری از تصادف 
حمل  پایانه  وضعیت  به  رسیدگی 
نماینده  پیگیری  با  بار  و  نقل کاال  و 
محترم  فرماندار  و   مجلس  محترم 

شهرستان
حوزه عمرانی از جمله طرح و بررسی 
به  شهریار  جاده  دوربرگردان  پروژه 
اتصالی  پل  کلمه،  راهی  سه  آدران، 

شهر صالحیه به شهر واوان 
از  تجلیل  در  عمومی  فرهنگ  حوزه 
نخبگان و پژوهشگران برتر و پیگیری 

تشکیل شورای پژوهش
 حوزه ورزش ، نشست با ورزشکاران 

وی به گزارش بخشی دیگر از فعالیت 
تصریح  و  پرداخت  شده  انجام  های 

کرد:
معظم  رهبر  فرمایش  به  توجه  با 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب 
خامنه ای در خدمت رسانی به مردم 
و ائمه محترم جمعه در رسیدگی به 
مطالبات شهروندان، شورای اسالمی 
شهرستان بهارستان با انتشار پیام و 
مدیریت  و  شورا  این  آمادگی  اعالم 
هر  تعامل  برای  روستایی  و  شهری 
حل  برای  مسئوالن  با  بیشتر  چه 
با  مکاتبه  طی  شهروندان  مشکالت 
ارسال  و  احصا  برای  تابعه  شوراهای 
برای  شهروندان  و  منطقه  مشکالت 
با  آنها،  به  رسیدگی  و  ریزی  برنامه 
اعضای  روزی  شبانه  های  فعالیت 
محترم شوراها در بازدیدهای مستمر 

از پروژه های عمرانی، محیط زیست، 
های  کارگاه  و  صنعتی  های  شهرک 
محترم  استاندار  حضور  با  تولیدی 
مجلس،  محترم  نماینده  تهران، 
فرماندار محترم ، بخشداران محترم، 
شهرداران محترم، دهیاران محترم و 
سایر مسئولین شهرستانی همچنین 
با انجام فعالیت های فرهنگی، بازدید 
و  جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده  از 
ایثارگران، برگزاری و حضور در  میز 
به  چهره  دیدار   ، ها  مصلی  خدمت 
چهره هفتگی با شهروندان در دفاتر 
کادر  با  همکاری  مساجد،  و  شورا 
محترم پزشکی با در اختیار گذاشتن 
و  کننده  ضدعفونی  مواد  توزیع  و 
کارکنان،  و  شهروندان  بین  ماسک 
نیازمندان  های  خانواده  به  سرکشی 
نوری  فیبر  و  ها  دوربین  نصب   ،
مخابراتی، رسیدگی به وضعیت حمل 
 ۲۰ کردن  اورهال  و  عمومی  نقل  و 
توان  تمام  شهری،  اتوبوس  دستگاه 
خود را برای خدمت رسانی صادقانه 

به شهروندان قرار داده است.
لطفی با اشاره به مشکالت پیش روی 

شورای اسالمی شهرستان گفت: 
با شروع فعالیت دوره جدید شورای 
کمبودهای  از  دفتر  این  شهرستان، 
امکانات و مشکالت اقتصادی شدید 
درصد  دو  پرداخت  عدم  دلیل  به 
از سوی شورای  قانونی خود  بودجه 
اسالمی شهرهای تابعه مواجه بود و 
هنوز  اداری  مکاتبات  علیرغم  حتی 
دفتر  این  انتفاع  مورد  ملک  اجاره 

تمدید نشده است!
موجود  مشکالت  همه  بیان  با  وی 
با عزم و جدیت مجموعه  اقتصادی، 
اسالمی  شورای  کارکنان،  و  اعضا 
شهرستان بهارستان از لحاظ عملکرد 
فعالیت های  و  برگزاری جلسات  در 
در  منتشره  اخبار  و  گرفته  صورت 
تهران  استان  های  شهرستان  سطح 

رتبه برتری دارد، افزود: 
با  با پی گیری های مکرر و مکاتبه 

شوراهای تابعه برای پرداخت بودجه 
از  شهرستان، متاسفانه هنوز مبلغی 
شهرستان  اسالمی  شورای  بودجه 
با  رایزنی  طی  اما  نشده  واریز 
شهرداری های تابعه، شهرداری های 
نسیم شهر و گلستان با همکاری در 
در  مناسبتی  بنرهای  نصب  و  چاپ 
سطح منطقه و دریافت امانی برخی 
نهایت  در  و  اداری  اولیه  امکانات  از 
با هزینه کرد شخصی برای پرداخت 
هزینه های جاری دفتر از جمله تهیه 
شارژ ساختمان دفتر، هزینه اینترنت 
امور  برای  گوشی  تهیه  تلفن،  و 
دبیرخانه و اتوماسیون اداری، پوشش 
خبری و تصویری جلسات و مراسم، 
لوازم  کاغذ،  پرچم،  پرینتر،  جوهر 
ماسک،   ، ضدعفونی  الکل  التحریر، 
لوح تقدیر و پوشه گالینگور، پذیرایی 
حداقلی جلسات و نشست ها و ثبت 
تا حدودی  اداری  مکاتبات  ارسال  و 

مرتفع شد.
فضای  ظرفیت  از  استفاده  لطفی 
مجازی را فرصتی برای شفاف سازی 
تشریح  پیمانکاری،  های  مزایده 
گزارش تصویری و محتوای جلسات، 
صورت  اقدامات  و  بازدیدها  مراسم، 
گرفته ، تولید محتوا، و انجام فعالیت 
فرهنگی در بزرگداشت مناسبت های 
مذهبی و سیاسی، تعامل و رسیدگی 
استفاد  را  شهروندان  مطالبات  به 
سازمانی  هر  وظایف  جزو  و  صحیح 

دانست.
به  همگان  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
اخالق اسالمی، انتقاد صورت پذیرفته 
خواستار  و  گرفت  نیک  فال  به  را 
بیشتر  چه  هر  تعامل  و  همکاری 
اصحاب محترم رسانه و مسئوالن با 
توجه  و  شهرستان  اسالمی  شورای 
نهاد به عنوان مرجع  این  به جایگاه 
شوراها  آمادگی  از  و  شد  فرادستی 
و  سازنده  نظرات  از  استفاده  برای 
راستای  رشد  در  منصفانه  انتقادات 

و آبادانی شهرستان خبر داد.

ساختمان مرکز تولد و ساختمان 
زود  تشخیص  و  پیشگیری  مرکز 
و  سرطان  هنگام  زود  هنگام 
استان  در  واگیر  غیر  بیماریهای 
بهداشت،  وزیر  حضور  با  تهران 
شهر  پزشکی  آموزش  و  درمان 

رباط کریم افتتاح شد.
مراسم  در  الهی  عین  بهرام   
افتتاح ساختمان های مراکز تولد 
زود  تشخیص   و  پیشگیری  و 
غیر  بیماریهای  و  سرطان  هنگام 
واگیر شهرستان رباط کریم گفت: 
سیاست اصلی وزارت بهداشت در 
افتتاح  جمعیت،  افزایش  جهت 
برای  پیشرفته  و  مجهز  مراکز 
نازایی  درمان  به  تا  است  زایمان 

کمک کند.
وی افزود: به دانشگاههای سراسر 
تا  کرد  خواهیم  کمک  کشور 
برای  زایمان  پیشرفته  مراکز 
اندازی شود  افزایش جمعیت راه 
در  تولد  مراکز  این  افتتاح  با  و 
به  تشویق  را  مردم  سطح کشور، 

فرزند آوری کنیم.
تجهیز  و  به ساخت  اشاره  با  وی 
مراکز پیشرفته زایمان در مناطق 
داد:  ادامه  تهران  استان  محروم 
مناطق  در  مراکز  این  افتتاح  با 
دنبال  به  تهران  استان  محروم 
مردم  به  مناسب  خدمات  ارایه 

این مناطق هستیم.
اینکه خدمات  بیان  با  الهی  عین 
تحت  نابارور  های  زوج  درمان 
اند،  گرفته  قرار  ها  بیمه  پوشش 
درصد   ۹۰ حدود  کرد:  تصریح 
این مراکز تحت پوشش  خدمات 
بیمه قرار گرفته آمد و امیدواریم 

گسترش  را  مراکز  این  آینده  در 
یابند.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا 
عمدتا این مراکز دولتی باشند و 
از خدمات خدمات  بتوانند  مردم 
استفاده  تر  ارزان  باروری  مراکز 

کنند.
زود  تشخیص  و  پیشگیری  مرکز 
غیر  بیماریهای  و  سرطان  هنگام 
و  پیشرفته  مرکز  از  یکی  واگیر 
که  است  تهران  استان  در  مجهز 
بهداشت،  وزیر  حضور  با  امروز 
دکتر  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
دانشگاه  رئیس  پازوکی  عبدالرضا 
علوم پزشکی ایران، امید احمدی 
فرماندار شهرستان رباط کریم در 
الزهرا  فاطمه  بیمارستان  مرکز 
کریم  رباط  شهرستان  )ص( 

افتتاح شد.
تولد  بخش  ساختمان  افتتاح 

بیمارستان رباط کریم 
جدید  ساختمان  همچنین 
فاطمه  حضرت  بیمارستان  تولد 

در  که  کریم  رباط  )س(  زهرا 
اندازی  راه  و  تجهیز  طبقه  چهار 
»بهرام  حضور  با  است،  شده 
عین اللهی« وزیر بهداشت، درمان 
با  افتتاح شد؛  پزشکی  آموزش  و 
ساختمان  این  از  برداری  بهره 
از  بیمارستان  های  تخت  جدید، 
۱۲۰ به ۱۷۰ تخت افزایش پیدا 

کرد.
شریف«  اسدی  »حامد  دکتر 
مدیرعامل بیمارستان رباط کریم، 
ساختمان  این  افتتاح  حاشیه  در 
گفت :ساختمان و مرکز تشخیص 
بیماریهای  و  سرطان  بیماریهای 
ماموگرافی  به دستگاه  واگیر  غیر 
سینه،  سرطان  تشخیص  ویژه 
سونوگرافی،  دستگاههای 
اندوسکوپی، کولونوسکوپی جهت 
دستگاه  بیماریهای  تشخیص 
دستگاه  وهمچنین  گوارش 
تشخیص  جهت  کولپوسکوپی 
شده  تجهیز  زنان  بیماریهای 

است.

کنار  در  مرکز  این  افزود:  وی 
 nicu داشتن دو اتاق عمل مجزا
تنها  گفت  توان  می   ،, pnicu
که  است  امکانات  این  با  مرکزی 
در منطقه جنوب غربی تهران به 

بهره برداری رسید.
کرد:  تصریح  ادامه  در  اسدی 
بیمارستان  برق  قدرت  افزایش 
افزایش  وات،   ۱۰۰۰ به   ۴۰۰ از 
تصفیه خانه بیمارستان از ۷۵ به 
۲۵۰ متر مکعب و استقرار ژنراتور 
برای داشتن  بیمارستان  پرقدرت 
برق مستقل این ساختمان جدید، 
ارزنده ای است  اقدامات  از دیگر 
اندازی  راه  و  تجهیز  کنار  در  که 
بیمارستان،  جدید  های  بخش 
ظالمانه  های  تحریم  با  همزمان 
انجام  موفقیت  با  کشورمان  علیه 
رباط کریم  شهرستان  است.  شده 
پرند،  رباط کریم،  شهر   ۳ با 
نصیرشهر با جمعیت حدود ۵۰۰ 
استان  غربی  در جنوب  نفر  هزار 

تهران واقع است.

اولین مرکز مجهز تشخیص زود هنگام سرطان 
در رباط کریم افتتاح شد

خبر
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وزیر نفت عنوان کرد؛

صرفه جویی ۲۵ میلیون مترمکعبی با اصالح تعرفه های گاز نوشتار

تعرفه  اصالح  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
این  با  گفت:  گاز،  پرمصرف  مشترکین 
کار روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب، معادل 
کاهش  مصرف  جنوبی  پارس  فاز  یک 

یافت.
به نقل از صدا وسیما، جواد اوجی شنبه 
اوایل  اواخر دی و  اینکه در  به  اشاره  با 
بهمن ماه اوج مصرف گاز خانگی به ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز رسید، تصریح 
خروجی  که  است  حالی  در  این  کرد: 
متر  میلیون   ۸۴۵ پاالیشگاه ها  روزانه 
مکعب بود و سبب شد در بخش عرضه 

افت فشار ایجاد نشود.
وی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم 
و  شیرین  گاز  روزانه  تولید  توسعه 
خروجی پاالیشگاه ها باید به یک میلیارد 
می رسید،  مترمکعب  میلیون   ۲۵۰ و 
در  نکردن  سرمایه گذاری  به دلیل  اما 
اکنون  گاز  بخش  در  گذشته  سال های 
خروجی روزانه پاالیشگاه ها حدود ۸۴۰ 

میلیون متر مکعب است.
روند  ساالنه  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف گاز 
نیروگاهی  و  صنعتی  خانگی،  بخش  در 
را داریم، ادامه داد: پیش بینی می کردیم 
در اوج مصرف امسال حدود روزانه ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب کمبود گاز  تا ۲۵۰ 

داشته باشیم.
اوجی با بیان اینکه در ابتدای کار دولت 
ذخیره سازی های  سطح  وضع  سیزدهم 
با  مقایسه  در  نیروگاه ها  سوخت 
بود،  کمتر  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ پارسال 
تأمین  فرماندهی  بنابراین  کرد:  تصریح 
سوخت زمستانی را به عهده گرفتم و با 
تانکرهای  کرایه  درصدی   ۳۰ افزایش 

برای  را  فراوانی  تالش  سوخت رسان 
پرکردن مخازن سوخت نیروگاه ها انجام 

دادیم.
وی گفت: اولویت ما در بخش گاز تأمین 
دلیل  این  به  و  است  خانگی  مصرف 
برای مصرف نیروگاه ها به سمت تأمین 

سوخت مایع رفتیم.
مشترکان  برای  گاز  قیمت  افزایش 

پرمصرف
 ۹۴ سال  از  کرد:  تصریح  نفت  وزیر 
مشترکان  برای  امسال  آذر  اوایل  تا 
نداشتیم،  قیمت  افزایش  گاز  پرمصرف 
برای  گاز  مصرف  دولت  مصوبه  با  اما 
مشترکان سه پله نخست که ۷۵ درصد 
را  گاز  مصرف  درصد   ۵۰ و  مشترکان 
شامل می شوند افزایش قیمت نداشتیم، 
اما برای ۲۵ درصد مشترکان در بخش 
خانگی که ۵۰ درصد مصرف گاز در این 
افزایش  را  گاز  قیمت  دارند  را  بخش 

دادیم.
اوجی افزود: در محاسبه مصرف گاز ۱۲ 
پله داریم که از پله چهارم به بعد به ازای 
برای  را  گاز  قیمت  درصد   ۴۰ پله  هر 
از  و  دادیم  افزایش  پرمصرف  مشترکان 
این محل روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب 
همانند  که  یافت  کاهش  گاز  مصرف 
و  است  جنوبی  پارس  فاز  یک  تولید 
سرمایه گذاری  از  حجمی  توانستیم 
برای جبران مصرف گاز را کاهش دهیم 
البته در آمد شرکت گاز نیز روند خوبی 

داشته است.
با  شمالی  استان های  در  گاز  پایداری 

سوآپ
وی به سوآپ گاز به ترکمنستان اشاره 
از  گاز  سوآپ  با  اینکه  بیان  با  و  کرد 

آذربایجان  جمهوری  به  ترکمنستان 
نیز در استان های شمالی به ویژه استان 
شد،  پایدار  رسانی  گازی  گلستان 
از دی ماه سال ۹۵ سوآپ  تصریح کرد: 
با  اما  شد،  متوقف  ترکمنستان  از  گاز 
نگاه  و  سیزدهم  دولت  قوی  دیپلماسی 
به همسایه ها موضوع سوآپ گاز در سفر 
اجرایی  آباد  عشق  به  جمهوری  رئیس 
شد و ساالنه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب 
آذربایجان  جمهوری  به  ترکمنستان  از 
تبادل گازی انجام می دهیم، این قرارداد 

از ۱۰ دی ماه امسال اجرا شد.
قیمت سوخت  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
مایع به صنایع عمده را به قیمت گاز با 
آن ها محاسبه کردیم و زمستان امسال 
اتفاق  سوخت  کمبود  بخشی  هیچ  در 
نیفتاد و هر جا کمبودی بود با سوخت 
در  پارسال  افزود:  کردیم،  جبران  مایع 
بسیاری  خاموشی های  بهمن ماه  و  دی 
اتفاق  نیروگاه ها  سوخت  قطع  به دلیل 
عمده  صنایع  برای  امسال  اما  افتاد، 
زمان  در  را  مایع  سوخت  نیروگاه ها  و 
در  درصدی   ۲۰ افزایش  و  مناسب 

مقایسه با پارسال افزایش داریم.
کاهش  جا  هر  اینکه  به  اشاره  با  اوجی 
آن  قطع  از  پیش  داشتیم  گاز  سوخت 
گفت:  کردیم،  جبران  مایع  سوخت  با 
بخش سیمان با سوخت مایع به کار خود 
ادامه داد و سوخت مایع را با قیمت گاز 
بیشتر  گاز  و  کردیم  تأمین  آن ها  برای 
صنایع فوالد را که بخش احیا بود قطع 
نکردیم، اما بخش های دیگر این صنعت 

را سوخت مایع دادیم.
سوخت  درباره  داد:  ادامه  وی 
برای  مایع  سوخت  نیز  پتروشیمی ها 
آن ها تأمین کردیم، اما پتروشیمی هایی 
آنها  خوراک  می کنند  تولید  متانول  که 
تا حدودی کاهش یافت و دچار آسیب 
شدند که اگر تعمیرات اساسی را در این 
مدت انجام دهند آنها را بستانکار شرکت 
گاز خواهیم کرد و زیان آن ها محاسبه و 

خسارت شان پرداخت می شود.
ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت

حوزه  در  باید  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم 
اولویت  سیزدهیم  دولت  ابتدای  از  و 
نخست ما توسعه میدان های نفت و گاز 
است، تصریح کرد: بدلیل سرمایه گذاری 
اتفاق  فشار  افت  میدان ها،  در  نکردن 
زیر  گازی  پاالیشگاه های  و  است  افتاده 

ظرفیت کار می کنند.

در  سرمایه گذاری  ضرورت  بر  اوجی 
بیان  با  و  کرد  تأکید  نفت  صنعت 
میدان ها  در  که  داریم  نیاز  اینکه 
افزایش  برای  و  شود  سرمایه گذاری 
میدان های  کشف  و  تولید  حفظ  فشار، 
افزود:  کرده ایم،  برنامه ریزی  جدید 
 ۵۰ روزانه  کاهش  از  جلوگیری  برای 
در  گاز  تولید  مترمکعب  میلیون   ۷۰ تا 
در  کرده ایم  پیش بینی  آینده  سال های 
مدت هشت سال باید ۸۰ میلیارد دالر 
در بخش بهینه سازی باالدست و صنایع 
گذاری  سرمایه  گاز  و  نفت  پایین دست 
تأسیسات  و  چاه ها  داریم  نیاز  شود، 

جدید حفاری و ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری 
و  مستقل  مشترک،  میدان های  در 
میدان های نفتی با هدف حفظ و افزایش 
این  در  گفت:  می کنیم،  تالش  تولید 
هلدینگ ها،  کنسرسیوم  ایجاد  با  جهت 
منابع  از  استفاده  و  بزرگ  بانک های 
اختصاص سهم  مشارکت،  اوراق  بانکی، 
۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت و گاز، 
نگاه به سرمایه گذاری خارجی، توسعه و 
را  گاز  و  نفت  جدید  میدان های  کشف 

پیگیری می کنیم.
بیشتر  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز به 
ویژه در بخش پتروشیمی و پاالیشگاهی 
بوده  فایناس  و  خارجی  سرمایه گذاری 
میدان  یک  آماده ایم  کرد:  اظهار  است، 
تحویل  توسعه  برای  انتها  تا  ابتدا  از  را 
حاصل  که  گازی  و  بدهیم  هلدینگ 

می شود برای مصارف خودشان باشد.
و  جذب  برای  اینکه  به  اشاره  با  اوجی 
تشویق سرمایه گذاران قراردادها را تغییر 
کرده ایم،  ایجاد  تنوع  آن ها  در  و  داده 
تا ۲۰  آینده ۱۵  در هشت سال  افزود: 
برای  گاز  و  نفت  منابع  از  دالر  میلیارد 
توسعه میدان ها اختصاص می دهیم و در 
نیز سرمایه گذاران  را  رقم  حدود همین 
چینی در قالب توافق ۲۵ ساله، بانک ها 
و هلدینگ ها سرمایه گذاری می کنند که 
از منافع میدان ها سهم خواهند داشت، 
مانند  نیز  روس ها  با  می کنیم  تالش 
چینی ها در این زمینه قراردادی داشته 

باشیم.
مهمترین  امروز  کرد:  تأکید  وی 
اولویت ما در بخش صنعت نفت و گاز 
سرمایه گذاری است که اگر انجام نشود 
وارد  آینده  سال های  در  است  ممکن 

کننده این محصوالت باشیم.
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