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کنترل مستمر بازار کاالهای 
اساسی ضروری است

رضایی: تحریم های داخلی ۱۰ برابر 
تحریم های خارجی دست تولیدکنندگان 

را بسته است

2

طرح نظام پرداخت همسان کارکنان 

دولت، سال آینده اجرایی می شود
4

سالجقه: برای احیای تاالب میانکاله 
ردیف مستقل در بودجه کشور در نظر 

گرفته می شود
4

فرماندار رباط کریم : مشکالت تاکسیرانان مسیر 

آزاد راه تهران - ساوه بررسی می شود

 امیرعبداللهیان: ایران
 ضمانت های شفاهی را نمی پذیرد

2

وزیر صمت: برنامه ای ویژه برای تامین 
کاغذ داریم
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دبیر: دوپینگ خط قرمز فدراسیون 
کشتی است

6

استان ها 5

استاندار کردستان: مدیریت اجرایی استان 

به سمت کارهای مطالعاتی ترغیب شود
ــه و  ــه مطالع ــردم ب ــزوم تشــویق م ــر ل  اســتاندار کردســتان ب
گســترش کتابخوانــی در جامعــه تاکیــد کــرد و گفــت: در کنــار 

ایــن موضــوع، بایــد مدیریــت اجرایــی اســتان نیــز ....
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 معاون اقتصادی رییس جمهور، مقررات دست وپاگیر و کاغذبازی اداری، 
قوانین متضاد، روابط دست وپاگیر و رانت خواری را تحریم های داخلی 

توصیف و تأکید کرد این تحریم ها  ......

بانک  رئیس کل  دوره ای  نشست 
مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی 
وضعیت  آخرین  بررسی  محوریت  با 
شبکه  عملکرد  و  پولی  شاخص های 
بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار 

شد.
علی  مرکزی،  بانک  از  نقل  به 
بانک  رئیس کل  صالح آبادی 
به  اشاره  با  نشست  این  در  مرکزی 
هویت  احراز  دستورالعمل  تصویب 
اخیر شورای  در جلسه  غیرحضوری 
عالی مبارزه با پول شویی بر ضرورت 
خدمات  ارائه  در  تسهیل  و  تسریع 

بانکی به مردم تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به 
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در 
خصوص کفایت سرمایه بانک ها اشاره 
ارتقای کفایت سرمایه  و گفت:  کرد 
بانک ها از مهمترین برنامه های بانک 
مرکزی است و در این خصوص تدابیر 
و تصمیمات بسیار خوبی در شورای 

پول و اعتبار اتخاذ شده است.
بانک هایی  از  قدردانی  با  صالح آبادی 
برداشت  به کنترل اضافه  که نسبت 
موضوع  افزود:  می کنند  اقدام  خود 
بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه 
مرکزی، به طور جدی و با حساسیت 
اساس،  این  بر  و  می شود  پیگیری 
نقدینگی خود  باید وضعیت  بانک ها 

را مدیریت کنند و برای رفع ناترازی 
خود اقدام کنند.

ادامه  در  مرکزی  بانک  رئیس کل 
پرداخت  در  تسهیل  ضرورت  بر 
تسهیالت خرد به مردم توسط شبکه 
گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  بانکی 
این زمینه،  بانکی در  رویکرد شبکه 
باید تسهیلگری در اعطای تسهیالت 
اعتباری  رتبه  به  توجه  با  خرد 
متقاضیان و در عین حال، مراقبت از 

بهداشت اعتباری بانک باشد.
صالح آبادی همچنین از مصوبه اخیر 

بر  مبنی  مرکزی  بانک  عامل  هیأت 
مقداری  رشد  ضوابط  در  بازنگری 

ترازنامه بانک ها خبر داد.
دقیق  رعایت  لزوم  بر  ادامه،  در  وی 
تسهیالت  و  سپرده ها  سود  نرخ 
گفت:  و  کرد  تاکید  بانک ها  توسط 
عالوه  اعالمی،  نرخ های  رعایت  عدم 
بر آثار نامطلوب در اقتصاد کشور، به 
زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی 
بانک ها را به دنبال خواهد داشت و 
بانک مرکزی این موضوع را با جدیت 

پیگیری و کنترل می کند.

به  اشاره  با  پایان  در  صالح آبادی 
بانکی  نظام  اصالح  اصلی  محورهای 
با  دولت  مالی  رابطه  اصالح  گفت: 
بانک ها و بانک مرکزی، اصالح رابطه 
اصالح  و  بانک ها  با  مرکزی  بانک 
رابطه بانک ها با مردم سه ضلع مهم 
که  است  کشور  بانکی  نظام  اصالح 

پیگیری خواهد شد.
برخی  نیز  نشست  این  ابتدای  در 
ارائه  به  بانک ها  عامل  مدیران 
موضوعات  درباره  خود  دیدگاه های 

مطرح شده در جلسه پرداختند.

رئیس بانک مرکزی: ارتقای کفایت سرمایه بانک ها مهمترین 

برنامه های بانک مرکزی است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش 
قیمت و افزایش شفافیت می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

رییس جمهور  در جلسه هیات دولت:



سیاسی
خبر

 امیرعبداللهیان: ایران
 ضمانت های شفاهی را نمی پذیرد

 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که تهران نمی تواند 
تضمین های شفاهی عدم خروج از برجام را بپذیرد. 

فایننشیال  امیر عبداللهیان در گفت و گوی اختصاصی روزنامه   حسین 
تایمز  که امروز منتشر شد، گفت که واشنگتن قاصر از رسیدگی به خواسته 
امضاکننده  ارائه تضمین در مورد عدم خروج طرف های  بر  ایران مبنی 

برجام از این توافق بوده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: افکار عمومی در ایران به دلیل خروج 
آمریکایی ها از برجام نمی تواند گفته های رئیس یک حکومت، چه برسد 

ایاالت متحده باشد، را به عنوان ضمانت بپذیرد.
به  تعهد خود  بیانیه ای سیاسی  آمریکا در  پیشنهاد کرد که کنگره  وی 

برجام را ابراز کند.
وزیر امور خارجه به فایننشیال تایمز گفت که به مذاکره کنندگان ایرانی 
اعالم کرده به طرف های غربی پیشنهاد کنند تا "دستکم مجالس یا سران 
مجالسشان، از جمله کنگره آمریکا، در قالب بیانیه ای سیاسی تعهد خود به 

توافق )هسته ای( و بازگشت به اجرای برجام را اعالم کنند."
امیرعبداللهیان افزود: تعهدات ایران به روشنی فرمول ریاضی است. کاماًل 
روشن است که قرار است چه کاری انجام دهیم و این تدابیر چگونه از طریق 
آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی خواهند شد. بنابراین طرف 
دیگر نمی تواند هیچ نگرانی داشته باشد، اما ما همچنان درخصوص موضوع 

ضمانت ها )ضرورت ضمانت آمریکا برای عدم خروج از برجام( نگرانیم.
وزیر امور خارجه گفت: ما در این دوره با مشکالتی مواجهیم چرا که طرف 

دیگر فاقد یک ابتکار عمل جدی است.
با تاکید بر اینکه تهران خواهان برداشته شدن کامل تحریم هاست  وی 
افزود که چالش اینجاست دولت بایدن تنها خواهان برداشتن تحریم های 
پیشین  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  وسیله  به  که  است  ای  اقتصادی 

آمریکا اعمال شده است.
وزیر امور خارجه گفت: یکی از چالش هایی که روی میز مذاکرات در وین 
باقی مانده آن است که ترامپ به صورت یکجانبه و ناعادالنه تحریم هایی 
علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران تحت اتهاماتی مانند برنامه موشکی 

ایران، مسائل منطقه ای یا حقوق بشر اعمال کرد که پذیرفتنی نیست.

رییس جمهور  در جلسه هیات دولت:

کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی 
ضروری است

 رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی و تبیین و 
تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد.

 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره 
به تالش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی ها و رفع مشکالت معیشتی 
و اقتصادی مردم گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
موظف هستند، اخبار مطرح شده در حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و 
پیگیری کرده و در صورت صحت بالفاصله برای رفع مشکل اقدام کنند و 
مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی 

منتشر میشود را برای مردم تبیین کنند.
وی  تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب 
و دروغ، زندگی و معیشت مردم را دچار مشکل کرده و تالش های انجام 

شده را زیر سوال ببرند.
در  انسانی  نیروی  جذب  در  عدالت  رعایت  بر  ادامه  در  جمهور  رییس 
دستگاه ها و سازمان های مختلف تاکید کرد و گفت: اقدامات انجام شده 
در حوزه نیروی انسانی در تمام دستگاهها و سازمان های اداری باید تابع 

مقررات و عادالنه باشد.

شمخانی: با آمریکا و اروپا مذاکره فرابرجامی 

صورت نخواهد گرفت

 دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آمریکا و اروپا در آزمون 
اجرای تعهداتشان مردود شدند، گفت: با آمریکای بدعهد و اروپای 

بی عمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
وین  مذاکرات  با  همزمان  توئیتی  در  شمخانی  علی  دریابان   
نوشت:»آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود 
شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم ها به 

پوسته ای خالی تبدیل شده است.«
آمریکای  »با  کرد:  اضافه  کشورمان  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
بدعهد و اروپای بی عمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد 

گرفت.«
مذاکرات وین پس از ۱۰ روز وقفه، بار دیگر از روز سه شنبه گذشته 
آغاز شده است و در همین خصوص دیدارهای دو جانبه و چندجانبه 
آن،  موازات  به  همچنین  و  کشورها  ارشد  مذاکره کنندگان  میان 

جلسات کارشناسی برگزار می شود.
ایران دستور کار خود را در وین مشخص کرده و تصمیمات سیاسی 
اتخاذ  با  غربی ها  که  رسیده  آن  زمان  حاال  و  است  گرفته  را  خود 

تصمیمات سیاسی، برای رسیدن به توافق نهایی اقدام کنند.
تحرکات اخیر و اخباری که از وین می رسد، نشان می دهد که همه 
مذاکره کنندگان در انتظار تصمیم سیاسی آمریکا هستند و تنها در 
صورتی می توان آینده ای را برای گفت وگوهای وین متصور بود که 
واشنگتن تصمیمات الزم را خصوصا در حوزه رفع تحریم ها بگیرد. 
اما آمریکا با تعلل در تصمیم گیری باعث تطویل مذاکرات شده است.

تأکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
از  استفاده  به  مصمم  دولت  اینکه  بر 
و  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت 
در  گفت:  است،  نوین  فناوری های 
برای  خوبی  رقم  آینده  سال  بودجه 
حمایت از علم و فناوری در نظر گرفته 
شده که انتشار دو هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی در حمایت از دانشگاه ها، از 

جمله آنهاست.
بیست وهفتمین  در  مخبر   محمد   
علوم  فناوری  و  تحقیقات  جشنواره 
همایش های  مرکز  در  که  پزشکی 
بهشتی  شهید  دانشگاه  المللی  بین 
با  والدت  تبریک  با  شد،  برگزار 
سعادت حضرت علی )ع( اظهار داشت: 
امیرالمومنین علی )ع( باب علم است و 
امروز که جشنواره ای علمی با سالگرد 
والدت این امام بزرگ مصادف شده، بر 
خیر و برکت این جشنواره می افزاید و 
امیدوارم که با پیروی از ایشان بتوانیم 
توسعه علمی را با شتاب بیشتر ادامه 

دهیم. 
بر  تأکید  با  رییس جمهور  اول  معاون 
فرمایش  تحقق  برای  تالش  ضرورت 
مقام معظم رهبری مبنی بر دستیابی 
جهان  در  علمی  مرجعیت  جایگاه  به 
اصول  از  یکی  علمی  مرجعیت  گفت: 
اساسی و پر اهمیت برای داشتن اقتدار 
است و دستیابی به آن با اتکا به یکی 
دو نفر نخبه و ارائه چند مقاله تحقق 
وسیع  طیف  است  الزم  بلکه  نمی یابد 
به  الملل  بین  در سطح  گسترده ای  و 
یافته ها و آثار و دستاوردهای علمی ما 

مراجعه داشته باشند.
در  ما  پیشینیان  اینکه  بیان  با  وی 
در  را  علمی  مرجعیت  دور  سال های 
جهان داشته اند اما ما این دستاورد را 
کرد  امیدواری  ابراز  داده ایم،  دست  از 

بتوانیم مجدداً به این جایگاه برسیم. 
اوایل  در  اینکه  یادآوری  با  مخبر 
داخل  در  متخصص  پزشکان  انقالب 
کشور معموالً از کشورهایی نظیر هند 

کرد:  نشان  خاطر  بودند،  بنگالدش  و 
پزشکی  جایگاه  مقدس  دفاع  دوران 
بیشتر  و  داد  جدی  ارتقای  را  کشور 
فعالیت  مقدم  خط  در  که  پزشکانی 
یا  پزشکی  دانشجوی  یا  می کردند، 
تعداد  با  که  بودند  عمومی  پزشک 
محدودی متخصص که در دوران دفاع 
تبادل تجربه  فعالیت داشتند،  مقدس 

می کردند. 
ابراز  با  رییس جمهور  اول  معاون 
شده  ارائه  گزارش های  از  خرسندی 
و  تحقیقات  جشنواره  اینکه  بر  مبنی 
با  امسال  رازی  پزشکی  علوم  فناوری 
رویکرد فناوری برگزار شده و موضوع 
به موضوعات علمی  را نسبت  فناوری 
تصریح  داده،  ارجحیت  مقاالت  و 
نمایشگاه  از  نیز  گذشته  هفته  کرد: 
کردم  بازدید  دانش بنیان  شرکت های 
دستاوردهای  از  زیادی  بخش  که 
مربوط  نمایشگاه  این  در  شده  ارائه 
و  بود  پزشکی  جدید  فناوری های  به 
این ظرفیت جزو ظرفیت های بزرگ و 
امتیازات ویژه جمهوری اسالمی ایران 

است. 
مخبر با بیان اینکه در سال های آینده 

بخش  دانش بنیان  و  دیجیتال  اقتصاد 
زیادی از اقتصاد دنیا را شامل خواهد 
شد، اظهار داشت: اگرچه ما در برخی 
هستیم  عقب  کمی  دنیا  از  حوزه ها 
دانش بنیان  فعالیت های  زمینه  در  اما 
دنیا  پابه پای  نوین  فناوری های  و 
حرکت کرده  و از دستاوردهای خوبی 
برخوردار هستیم؛ چرا که الزمه و مواد 
جوانان  دانش بنیان  فعالیت های  اولیه 
هستند  علمی  نخبگان  و  تحصیلکرده 
نقاط کشور  اقصی  که خوشبختانه در 
عظیمی  سرمایه های  و  دارند  حضور 

برای کشور به شمار می آیند. 
تأکید  با  رییس جمهور  اول  معاون 
استفاده  به  مصمم  دولت  اینکه  بر 
دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت  از 
گفت:  است،  نوین  فناوری های  و 
آینده  سال  بودجه  در  خوشبختانه 
حمایت از علم و فناوری بیش از پیش 
لحاظ شده و تشکیل صندوق فناوری، 
فناوری،  پارک های  از  ویژه  حمایت 
تقویت منابع اعتباری مرجعیت علمی، 
معادل  درصد   ۲۵ تا  جایزه  دادن 
خصوصی  بخش  برای  که  تحقیقاتی 
هزینه  درآمد  ردیف  می شود،  انجام 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعاده  برای 
انتشار  و  مستقر  شرکت های  برای 
۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای 
جمله  از  دانشگاه ها  از  ویژه  حمایت 
حمایت هایی است که در بودجه لحاظ 
هنوز  اینها  که  معتقد هستم  اما  شده 
کافی نیست و باید نقدینگی بزرگی که 
در کشور وجود دارد را به سمت تولید 
هدایت  فناوری  تولید  به خصوص  و 
کنیم که این امر می تواند کشور را به 

رشد و شکوفایی برساند. 
بهداشت،  وزرای  که  مراسم  این  در 
علوم،  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
معاون  و  فناوری  و  تحقیقات 
نیز  رییس جمهور  فناوری  و  علمی 
معاون  حضور  با  داشتند،  حضور 
برگزیدگان  از  رییس جمهور  اول 
و  تحقیقات  بیست وهفتمین جشنواره 
اهدای  با  رازی  پزشکی  علوم  فناوری 
شد.  قدردانی  سپاس  لوح  و  تندیس 
رییس جمهور  اول  معاون  همچنین 
از  مراسم،  این  در  حضور  از  پیش 
و  تحقیقات  دستاوردهای  نمایشگاه 
حاشیه  در  که  پزشکی  علوم  فناوری 
این جشنوار برپا شده بود، بازدید کرد.

در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره رازی:

مخبر: دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
برای حمایت از دانشگاه ها در نظر گرفتیم

خبر

رضایی: تحریم های داخلی ۱۰ برابر تحریم های 

خارجی دست تولیدکنندگان را بسته است

 معاون اقتصادی رییس جمهور، مقررات دست وپاگیر و کاغذبازی 
را  رانت خواری  و  وپاگیر  دست  روابط  متضاد،  قوانین  اداری، 
تحریم های داخلی توصیف و تأکید کرد این تحریم ها بیش از  ۱۰ 
برابر تحریم های خارجی دست وپای تولیدکنندگان را بسته است.

نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  یکشنبه  روز  رضایی  محسن   
»دستاوردها و توانمندی های مدیریت جهادی کشور« در جمع 
مرزها  از  بیرون  در  را  کشور  امروز  مانع  بزرگ ترین  خبرنگاران، 
دانست و گفت: نه  تنها مانع بیرون از مرزها نیست، بلکه در داخل 

و آن هم تحریم های داخلی است.
معاون اقتصادی رییس جمهور، مقررات دست وپاگیر و کاغذبازی 
از  را  رانت خواری  و  دست وپاگیر  روابط  متضاد،  قوانین  اداری، 
جمله تحریم های داخلی خواند و تأکید کرد: این تحریم ها بیش 
از  ۱۰ برابر تحریم های خارجی دست وپای تولیدکنندگان ما را 

بسته است.
رضایی در عین حال خاطر نشان کرد: با همت بلند می توانیم این 
موانع را از جلوی پای کارآفرینان کشور برداریم که البته در این 

زمینه کارهای خوبی هم شروع شده است.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تأکید بر حمایت دولت سیزدهم 
مسأله ای  مهمترین  اقتصادی  اصالحات  گفت:  تولیدکنندگان  از 
با  فرایند  این  که  هستیم  آن  پیگیری  حال  در  ما  که  است 

اصالحات تجاری و بعد از آن اصالحات پولی آغاز شده است.
جبران  کرد:  نشان  خاطر  پولی  اصالح  اجرای  بر  تأکید  با  وی 
و  شود  برداشته  مردم  دوش  روی  از  باید  دولت  بودجه  کسری 
دلیلی ندارد که مردم هم مالیات و هم کسری بودجه دولت را 

بپردازند و هم تورم را به جان بخرند.
رضایی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد اصالحات پولی اعالم کرد 
که این روند نیز در ادامه اصالحات تجاری در دولت آغاز شده 

است.

اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی، برنامه میان 
مدت دولت برای خنثی سازی تحریم ها است

 نماینده مردم الهیجان گفت: از برنامه های میان مدت دولت برای خنثی 
سازی تحریم ها، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در حوزه های 

معدن و پتروشیمی است.
»رسول فرخی میکال« درباره آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح صنعتی کشور 
که روند آغاز آن توسط رییس جمهور اعالم شد، گفت: یکی از استراتژی 
های مهم دولت سیزدهم رشد ۸ درصدی اقتصاد بر اساس آمایش سرزمینی 
و توجه به ظرفیت های داخلی است که آغاز اجرایی این پروژه ها در راستای 

تحقق این هدف صورت گرفته است.
نماینده مردم الهیجان در مجلس تصریح کرد: دولت برای برون رفت از 
وضعیت فعلی و مقابله با تحریم ها باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت اقتصادی طراحی کند،یکی از برنامه های میان مدت دولت برای 
خنثی سازی تحریم ها، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در 
حوزه های معدن و پتروشیمی است. با مدیریت مدیران متخصص، باتجربه، 
انقالبی و با تفکرجهادی اجرای این طرح ها موجب ایجاد رونق اقتصادی 

خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان داشت: در صورتی که 
دولت این پروژه ها را براساس آمایش سرزمینی و نیازهای منطقه ای برنامه 
ریزی کند گامی مهم در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد گام برداشته 
خواهد شد. تحقق رشد اقتصادی تعهدی است که دولت و مجلس به مردم 

داده اند .
فرخی تصریح کرد:مجلس در مسیر رشد و توسعه اقتصادکشور همراه و 
هماهنگ با دولت است و در حوزه تسهیل گری قوانین اقدام خواهد کرد. 
قوه قضاییه هم در مبارزه با فساد و رفع موانع تولید از دولت در این مسیر 

پشتیبانی می کند.
نماینده الهیجان با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی در بخش های مختلف 
کشور بیان داشت: خصوصی سازی یکی از راهکارهای مهم اقتصادی در 
دنیا برای رونق تولید و اقتصاد است، اکثر کشورهای دنیا به مزایای اقتصاد 
مردمی و خصوصی معتقد هستند،اما متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی 

در مقایسه با بخش دولتی ضعیف است.
عضو کمیسیون شوراها وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین پروژه هایی به 
ایجاد درآمد پایدار برای دولت کمک می کند و موجب ایجاد رونق اقتصادی 
فعالیت های  برای  را  خصوصی  بخش  باید  دولت  کرد:  اضافه  شود،  می 
اقتصادی درحوزه های مختلف بکار گیرد و با نظارت،حمایت و سیاستگذاری 
حوزه فعالیت این بخش را هدایت کند. بخش خصوصی می تواند با سرمایه 

گذاری، گام های مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور بردارد.  
فرخی آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در ۱۳ استان و ۲۷ 
شهرستان را گام مهمی برای تحول اقتصاد کشور خواند و گفت: اولین اقدام 
دولت برای نتیجه بخشی در این مسیر، توجه به آمایش سرزمینی است، 
باید متناسب با آمایش سرزمینی، خدمات و سرمایه گذاری در استان ها 
توزیع شود، قطعا متمرکز کردن صنعت در یک استان، مطلوب نیست باید 
متناسب با شرایط بالقوه استان ها این طرح ها اجرایی  شده و رونق تولید 

را به همراه داشته باشد.
فرخی با بیان اینکه مجلس و دولت در این دوره محکوم به موفقیت هستند 
و نباید هیچ گونه آزمون و خطایی داشته باشند، گفت: استفاده از مدیران 
متخصص و تفکر جهادی در دولت سیزدهم موجب می شود که مدیریت 
کشور از مسیر واقعی خارج نشود. نماینده الهیجان آغاز عملیات اجرایی 
۴۸ پروژه صنعتی گفت: این برنامه ریزی گام مهمی برای توسعه اقتصاد 
کشور است باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس منغعت و 
مصلحت کشور هم  اقدام کنیم، دولت سیزدهم هم این مساله را در دستور 
اقتصادی کشور  بتواند در کوتاه مدت بر مشکالت  تا  کار خود قرار دهد 

غلبه کند.
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مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
گام های  سیزدهم،  دولت  گفت: 
کشورهای  با  تعامل  برای  خوبی 
منطقه برداشته است و امیدواریم با 
اتکا به ظرفیت همسایگان بتواند به 
آرمان های متعالی مورد نظر خود که 
همان حل مشکالت اقتصادی کشور 

است دست پیدا کند.
مورد  در  دلوئی«   صفایی  »محمد 
سیزدهم  دولت  خارجی  سیاست 
قبل  ایران  گفت:  شرق  به  نگاه  و 
به  و  بود  غرب  به  وابسته  انقالب  از 
عنوان حافظ منافع آن ها در منطقه 
عمل می کرد، بعد از انقالب اسالمی 
این رویه تغییر کرد، اما متاسفانه در 
به  نتوانستیم  هنوز  موارد  از  برخی 
طور کامل حوزه ریل گذاری سیاست 
خارجی و اقتصاد کشور در وابستگی 

به غرب را اصالح کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه منافع ملی ایران در منطقه 
است،گفت:  پیرامونی  کشورهای  و 
دیپلماسی  و  اقتصاد  که  کشورهایی 
اقتصادی فعال دارند، شهرهای مرزی 
آن ها آبادتر است، این در حالی است 
مورد  مرزی کشورمان  که شهرهای 
توجه قرار نگرفته است و محرومترین 
برخوردارترین شهرها هستند  و کم 
لذا برای تقویت دیپلماسی اقتصادی 
شهرهای  ساخت های  زیر  باید  قوی 

مرزی توسعه یابد. 
دولت سیزدهم به ظرفیت منطقه ای 
توجه  ایران  پیرامونی  کشورهای  و 

کرده است
کرد:خوشبختانه  اضافه  صفایی 
عظیم  ظرفیت  به  سیزدهم  دولت 
پیرامونی  کشورهای  و  منطقه ای 

همین  به  و  است  کرده  توجه  ایران 
رییس جمهور  سفر  اولین  در  جهت 
عضویت  به  ایران  تاجیکستان،  به 
پیمان شانگهای درآمد و کشورهای 
عضو این پیمان ۴۲ درصد جمعیت 
و ۲۵ درصد اقتصاد جهانی را شامل 
می شوند یعنی؛ ۲۲ هزار میلیارد دالر 
شانگهای  پیمان  در  مالی  گردش 
است که ظرفیت بزرگی است و باید 

به آن توجه داشت.
مصرف  کشورهای  به  اشاره  با  وی 
گفت:  شانگهای  عضو  نفت  کننده 
چین و هند مصرف کننده انرژی از 
جمله نفت در جهان هستند و ایران 
هم یکی از تولید کنندگان نفت است 
که  است  وسیعی  ظرفیت های  این 

باید مورد توجه قرار گیرد.
داشت:  بیان  گناباد  مردم  نماینده 
از  شانگهای  پیمان  امضای  از  بعد 
مجلس  نمایندگان  از  نفر    ۱۴۷
بخواهند  دولت  از  که  گرفتم  امضا 
یعنی  کشور  شرق  ریل  سریعتر 
چابهار را به آسیایی مرکزی متصل 
در  هم  جمهور  رییس  کند،  می 
ابالغی به وزیر راه  اعالم کردند که 
این خواسته در دستور کار قرار گیرد  
امیدواریم با اجرایی شدن ریل شرق 
کشور، مراودات تجاری با کشورهای 
همسایه ایران گسترش یابد و ما از 
سمت  به  اقتصادی  یکطرفه  جاده 

غرب خارج شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
انتقاد به تفکر غرب گرایی در کشور، 
اظهار داشت: در ایران از اواخر دولت 
شدند  غرب  شیفته  عده ای  قاجار 
بنابراین به این دلیل که عاشق غرب 
هستند اشکاالت غرب را نمی بینند، 

غرب  به  شیفتگی  موضوع  همین 
متن  قبلی  دیپلمات های  شد  باعث 
برجام را نخوانده امضا کنند و بگویید 
برجام  متن  در  را  تعلیق  کلمه  که 
شیفتگی  جز  چیزی  این  ندیده اند، 
افراد  که   امیدوارم  نیست  غرب  به 
غربی ها  اجحافی که  و  غربگرا، ظلم 
علیه حقوق ملت ایران انجام داده اند 
خود  گذشته  به  نسبت  و  ببیند  را 

متنبه شوند.
مجلس برای رفع مشکالت اقتصادی 
کشور همراه و هماهنگ با دولت است

اینکه  بیان  با  گناباد  مردم  نماینده 
مجلس برای حل مشکالت اقتصادی 
کشور همراه و همگام با دولت است، 
اقتصاد  نسل گذشته  در چهار  گفت: 
و  است  بوده  نفت  به  وابسته  ایران 
این باعث ایجاد مشکالتی در اقتصاد 
در  را  اجتماعی  چالش  و  شد  ایران 
فکر  دولت ها  زیرا  آورد،  پدید  کشور 
نفتی،  درآمدهای  که  کردند   می 
درآمدهای دولت است در حالی که در 
آمد دولت در جای است که خدماتی 
را به مردم ارائه  کند و مالیات دریافت 

کند.
صفایی افزود: دولت ها با فروش ثروت 
هزینه های  پرداخت  و  ملی)نفت( 
از  نیازی  بی  احساس  خود،  جاری 

باعث شکاف  این  جامعه می کردند و 
دولت و ملت  شد و بوروکراسی هم به 
نوعی پاسخگویی مردم نبود. ما انتظار 
بوروکراسی  داریم در دولت سیزدهم 
پاسخگوی مردم باشد و موانع حضور 
برداشته  اقتصادی  عرصه  در  مردم 

شود.
جامعه  ظرفیت  گناباد  مردم  نماینده 
دانست  بدیل  بی  را  ایران  در  مدنی 
در  ظرفیت  این  از  دولت ها  گفت:  و 
شرایط بحرانی استفاده می کنند چون 
به تنهایی نمی توانند بحران های از 
را  زلزله  و  کرونا  جمله جنگ، سیل، 
درشرایط  امیدوارم  ما  کند،  مدیریت 
عادی زندگی مردم در حوزه اقتصادی 
و اجتماعی، از این ظرفیت بی بدیل 
مردم  حضور  موانع  و  کنیم  استفاده 
برداشته شود  اقتصاد   در عرصه های 
تا بتوانیم شاهد رونق و توسعه اقتصاد 
کشور باشیم. وی تصریح کرد: دولت 
مردمی، گام های خوبی برای تعامل با 
این  به  و  برداشته  منطقه  کشورهای 
امیدوارم  است  کرده  توجه  ظرفیت 
تعامل  و  مدنی  ظرفیت  به  اتکا  با 
آرمان های  به  بتواند  همسایگان  با 
متعالی  مورد نظر خود که همان حل 
مشکالت اقتصادی کشور است دست 

پیدا کند.

مجلس و دولت به دنبال حل مشکالت اقتصادی مردم است
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اقتصاد
اخبار

کره جنوبی به دنبال واردات مجدد نفت 
از ایران است

رسانه های کره جنوبی از برنامه این کشور برای ازسرگیری واردات نفت 
از ایران پس از سه سال وقفه خبر دادند.

 وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه اعالم کرد این کشور و 
ایران رایزنی هایی برای بحث در مورد راه های حل اختالفات چندساله 
انجام  آمریکا  تحریم های  تحت  ایران  بلوکه شده  دارایی های  سر  بر 

داده اند.
مذاکرات  که  حالی  در  جنوبی،  کره  یونهاپ  خبرگزاری  نوشته  به 
چندجانبه برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی 
می شود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی نفت ایران هم اکنون 
مسائل  درباره  و  دیدار  سئول  مقامات  با  تا  هستند  جنوبی  کره  در 

اقتصادی معلق گفتگو کنند.
تحت  کره ای  بانک  دو  در  ایران  وجوه  از  دالر  میلیارد   ۷ از  بیش   

تحریم های ایاالت متحده بلوکه شده است.
در این دیدار دو روزه که از روز سه شنبه آغاز شده، دو طرف درباره 
ازسرگیری  امکان  و  ایران  شده  بلوکه  پول های  پرداخت  گزینه های 
تجارت نفت به منظور آماده سازی برای کاهش احتمالی تحریم های 

آمریکا علیه ایران مذاکره کردند.
تا پیش از تحریم ها، ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را 

دارد، تأمین کننده اصلی نفت کره جنوبی بود.
 پس از تحریم های آمریکا و عدم صدور معافیت در ماه مه سال ۲۰۱۹، 
کره جنوبی خرید نفت از ایران را متوقف و متعاقب آن واردات نفت از 

آمریکا را افزایش داد.
 خبرگزاری بلومبرگ نیز در این زمینه نوشته است: به نظر می رسد 
ایران در حال برداشتن گام هایی برای بازگشت رسمی خود به بازار 

بین المللی نفت پس از بیش از سه سال است.
به گفته افراد مطلع، مقامات شرکت ملی نفت ایران که به سئول سفر 
کرده اند با حداقل دو پاالیشگاه کره جنوبی دیدار می کنند تا درباره 
صادرات مجدد نفت گفتگو کنند. یکی از این افراد گفت که بحث ها در 
مرحله مقدماتی با حجم و زمان بندی احتمالی است که هنوز مشخص 

نشده است.
کره جنوبی یکی از بزرگترین خریداران نفت فوق سبک ایران بود. 
این اقدام در حالی صورت می گیرد که دولت ایران گفته است برای 
دستیابی به یک توافق هسته ای خوب در مذاکرات وین عجله دارد 
و یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت که معتقد است توافق "در 

چشم انداز" است.
 بر اساس تحلیل بانک سیتی گروپ، توافق بین ایران و قدرت های 
بازارهای  به  روز  در  نفت  بشکه  هزار   ۵۰۰ بازگشت  امکان  جهانی 
بین المللی را در ماه های آوریل تا مه فراهم می کند که درنهایت تا 

پایان سال به ۱.۳ میلیون بشکه افزایش می یابد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی، یک هیئت ایرانی متشکل 
در  ایران  نفت  ملی  و شرکت  نفت  وزارت  مرکزی،  بانک  مقامات  از 
تاریخ ۱۵ تا ۱۶ فوریه در سئول برای گفت وگوهای کاری در مورد 
مسائل مالی و نفتی حضور دارند. وزارت خارجه کره جنوبی در ۲۹ 
ژانویه گزارش داده بود که دو کشور در حال برنامه ریزی برای هدف 
قرار دادن مذاکرات بر سر دارایی های بلوکه شده ایران در این کشور 

آسیایی بودند.
کره جنوبی قبل از تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۸.۵ 
بزرگترین  که  در حالی  وارد می کرد.  ایران  از  ماه  در  بشکه  میلیون 
خریداران نفت ایران از جمله کره به لطف معافیت ها می توانستند به 
خرید خود ادامه دهند، این خریدها تمدید نشد و واردات در نیمه اول 

سال ۲۰۱۹ متوقف شد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
ضمن اعالم حمایت بهارستان از طرح 
خرید شفاف گفت:  این طرح منجر به 
منظور  به  اطالعات  شفافیت  افزایش 
مصرف کننده  قیمت  کاهش  به  کمک 

می شود.
محمدرضا پورابراهیمی، ضمن موافقت 
بر  تولیدکننده  قیمت  درج  طرح  با 
قیمت  درج  جای  به  کاالها  روی 
شفاف(،  خرید  )طرح  مصرف کننده 
که  فعلی  اقتصادی  شرایط  در  گفت: 
از  یکی  بازار  وضعیت  بر  نظارت  حوزه 
است،  حاکمیت  مهم  مأموریت های 
وزارت  که  وظایفی  به  توجه  با  به ویژه 
بخش  در  تجارت  و  معدن  صنعت 
این  انتظار  دارد  عهده  بر  بازار  تنظیم 
در  بتواند  نوین  روش های  با  که  است 

این حوزه ورود پیدا کند.
این  ظرفیت ها  این  از  یکی  افزود:  وی 
را در  است که شفاف سازی اطالعات 
حوزه بهای تمام شده، در حوزه بخش 
تولید، واردات و شبکه توزیع در کشور 
فراهم کند به نحوی که کلیه اطالعات 
در  وارداتی  کاالهای  قیمت  به  مربوط 
شده  تولید  کاالهای  قیمت  و  کشور 
کارخانه های  توسط  کشور  داخل  در 
مختلف  ابعاد  در  تولیدکننده  و  بزرگ 
و مصرف در  توزیع  و همچنین شبکه 

اختیار مردم قرار گیرد.
ادامه  مجلس  اقتصاددان  نماینده  این 
داد: انتظار ما از وزارت صمت این است 
را  اطالعات  سازی  شفاف  رویکرد  که 
در بخش های مختلف تولید تا مصرف 
کند  مدیریت  شکلی  به  کاال،  نهایی 
که امکان نظارت بر فرآیند، از ابتدای 
چرخه فعالیت تا انتهای مصرف را که 

در  می شود،  منجر  نهایی  مصرف  به 
اختیار جامعه قرار دهد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی افزود: در حوزه بخش 
مبنای  که  است  این  انتظار  نیز  تولید 
نظارت  و  گذاری ها  قیمت  در  تصمیم 
وزارت صمت این باشد که چه میزان 
مبنای واحد تمام شده است و با یک 
سود متعارف در بخش تولید می تواند 
تولید  واحد  از  را  نهایی  کاالی  قیمت 
خرده  نهایتاً  و  توزیع  شبکه  بخش  به 

فروشی و مصرف نهایی منتهی کند.
از یک جهت  بیان کرد:  ابراهیمی  پور 
اقداماتی که انجام شده حتماً می تواند 
و  اشکاالت  که  باشد  رویکردی  مبنای 
معضالتی که در بخش های قبلی وجود 
اینکه  ضمن  دهد  پوشش  را  داشته 
طبیعتاً  دارد  وجود  هم  انتقاداتی  اگر 

حوزه های  در  انتقادات  این  می تواند 
به  و  گیرد  قرار  نظر  مورد  هم  دیگر 

شکلی این اقدامات را تکمیل کند.
وزارت  قانون،  در  بازار  تنظیم  متولی 

صمت است
حوزه  بر  نظارت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کمیسیون  جدی  مطالبه  بازار،  تنظیم 
اقتصادی مجلس از وزارت صمت است 
این حوزه  در  اخیراً  اتفاقاتی هم که  و 
با تقسیم کاری که بین وزارت صمت 
افتاده  اتفاق  وزارت جهاد کشاورزی  و 
وزارت  مسئولیت  از  ما  نظر  از  است، 
جهت  به  کرد  نخواهد  کم  را  صمت 
قانون،  در  بازار  تنظیم  متولی  اینکه 
کمک  هم  ما  و  است  صمت  وزارت 
با  بتواند  مسیر  این  که  کرد  خواهیم 

یک رویکرد شفاف دنبال شود.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

نظر  خصوص  در  اسالمی  شورای 
وزارت  با طرح  متبوع خود  کمیسیون 
بر  تولیدکننده  قیمت  درج  در  صمت 
با  طبیعتاً  داشت:  اذعان  نیز  کاالها 
شفافیت  افزایش  به  منجر  که  چه  آن 
کاهش  به  کمک  منظور  به  اطالعات 
موافق  شود  مصرف کننده  قیمت 

هستیم.
پور ابراهیمی تصریح کرد: هر امری که 
با اعمال نظارت در حوزه دستگاه های 
دولتی به ویژه وزارت صمت که متولی 
نظارت بر بخش تنظیم بازار است اتفاقی 
پرداختی های  میزان  که  بزند  رقم  را 
به دلیل  قباًل  را که  بابت کاالها  مردم 
بیشتری  پرداخت های  شفافیت  عدم 
حتماً  دهد  کاهش  می شد،  انجام 
مورد حمایت مجلس است و ما از آن 

حمایت خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش 
قیمت و افزایش شفافیت می شود

گزارش

وزیر صمت: برنامه ای ویژه برای تامین 
کاغذ داریم

وزیر صمت با بیان اینکه در صنعت کاغذ برنامه ویژه ای را آغاز کرده ایم، 
داخل  نیاز  کامل  تأمین  با  صنعت  این  ممکن  زمان  سریع ترین  در  گفت: 

کشور، مشکالت تأمین کاغذ را حل کند.
نوشت  پاسداشت ۱۰ سالگی جریان  مراسم  پایان  امین  فاطمی  سید رضا 
امروز  افزود:  این مطلب،  بیان  با  اسالمی در جمع خبرنگاران،  ایرانی  افزار 
ایرانی  افزار  پیشرفت های حرکتی که از ۱۰ سال پیش برای تولید نوشت 

اسالمی آغاز شده بود، مورد رونمایی قرار گرفت که قابل تقدیر است.
افزایش ۲ برابری تولید نوشت افزار ایرانی اسالمی مایه افتخار است

ایرانی اسالمی  افزار  به تولید نوشت  وی در خصوص دستاوردهای اهتمام 
ادامه داد: ۱۵ درصد کاراکترهای نوشت افزار اکنون ایرانی اسالمی هستند، 
تولید نوشت افزار این حوزه دو برابر شده و ۱۰۰ کسب و کار وارد این فضا 

شدند که ۵ هزار محصول تولید می کنند و این مسائل قابل افتخار است.
وزیر صمت صنایع خالق را دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: صنایع خالق 
با ذهن، ایده و فکر مردم مرتبط است، اگر در صنایع غذایی، لوازم خانگی و 
ساختمان به پیشرفت های خوبی رسیدیم در حوزه صنایع فرهنگی نیز باید 

این پیشرفت ها را داشته باشیم.
به  توجه  و  وزارت صمت  استقرار ساختار جدید  به  اشاره  با  امین  فاطمی 
صنایع خالق و نوشت افزار در این ساختار، اضافه کرد: در ساختار جدید 
وزارت صمت دو دفتر مرتبط با حوزه صنایع خالق و نوشت افزار راه اندازی 
کردیم، یکی دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار می باشد و دیگری 

دفتر صنایع خالق و ورزشی است.
وی راه اندازی این دفاتر را نشانگر اهمیت صنایع خالق و نوشت افزار برای 
صنایع  با  مرتبط  مسائل  و  امورات  پیگیری  گفت:  و  دانست  وزارت صمت 
با جدیت و   … تولید، صادرات، سرمایه گذاری و  از  افزار  خالق و نوشت 

مسئولیت پذیری بیشتری در ساختار جدید وزارت صمت دنبال می شود.
اسالمی  ایرانی  نوشت افزار  پیشرفت های  از  رهبری  معظم  مقام  خرسندی 

مایه دلگرمی است
وزیر صمت در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه، 
گفت: ایشان از اقدامات انجام شده در حوزه نوشت افزار ایرانی اسالمی ابراز 
خرسندی کرده اند که مایه دلگرمی همه تولیدکنندگان، مسئولین و فعاالن 

این حوزه است.
نوشت افزار ایرانی اسالمی ظرفیت های صادراتی دارد

فاطمی امین با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری تکلیفی برای حمایت 
از حوزه نوشت افزار ایرانی اسالمی بر دوش ما گذاشته است، تصریح کرد: 
نوشت افزار ایرانی اسالمی ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه دارد و 

امیدواریم که بزودی شاهد صادرات نوشت افزار ایرانی اسالمی باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در 
صنعت کاغذ کشور وجود دارد، ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت های 
تولید در این حوزه بال استفاده مانده است. سیاست های تعرفه گذاری در 
این حوزه باید اصالح شود که در دست پیگیری است. همچنین واردات مواد 

اولیه صنعت کاغذ را تسهیل خواهیم کرد.

صنعت و مشاغل خرد محور تسهیالت حمایتی 

بانک ملی ایران
عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به پرداخت تسهیالت ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی 
این تسهیالت در حوزه  اقتصادی کشور، گفت: ۳۵ درصد  به بخش های مختلف 

صنعت و ۲۰ درصد در حوزه خرد و حمایت از اقشار محروم بوده است.
بازدید  حاشیه  در  موسوی  فرید  سید  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
یک روزه از صنایع و واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با اشاره به رسالت 
ایران و تامین منابع مالی پروژه های زیر ساختی این استان  اجتماعی بانک ملی 
افزود: بانک در پروژه های زیرساختی محور مراغه-هشترود، میانه-سرچم، سراب-

نیر و محور شبستر و کنارگذر بناب حمایت های مالی ویژه ای داشته تا امروز برخی 
از این پروژه ها که آرزوی دیرینه مردم منطقه بوده است، به ثمر بنشینند.

مورد  ها  طرح  مالی  تامین  مصوبات  پرداخت  روند  سفر  این  در  کرد:  تصریح  وی 
بررسی قرار گرفت و برخی تسهیالت جدید هم مصوب شد.

موسوی درباره میزان تسهیالت پرداختی به واحدهای اقتصادی استان آذربایجان 
شرقی هم عنوان کرد: میزان پرداخت تسهیالت به این واحدها از حدود ۶۰ میلیارد 

تومان تا۶۰۰ میلیارد تومان متغیر بوده است.
همچنین عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران نیز با اشاره به حمایت 
این بانک از واحدهای تولیدی گفت: تاکنون همراهی خوبی از سوی این بانک در 
باید  حمایت از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی صورت گرفته و در مقابل هم 

جذب منابع بانک با قوت ادامه داشته باشد تا بتوانیم به رسالت خود عمل کنیم.
واحد های  نیاز  مورد  منابع  تامین  در  ایران  ملی  بانک  تاکید کرد:  مونسان  حسن 

صنعتی، نهایت همکاری ممکن را خواهد داشت.
مدیر امور شعب منطقه یک کشور بانک نیز با اشاره به توجه ویژه بانک ملی ایران 
به مناطق محروم گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال آینده نیز 

تا ۲۵ درصد تسهیالت خرد به اقشار محروم پرداخت می شود.
محمد نجف زاده همچنین بر تسهیل روند پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن در 
شعب تاکید و بیان کرد: پرداخت این تسهیالت به صورت ۱۰۰ در صدی در شعب 

در حال انجام است.
اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی بانک نیز در حاشیه  عادل غالمی رئیس 
بازدید از واحدهای صنعتی استان با بیان اینکه از گذشته همراهی ارزشمندی از 
سوی مدیران ارشد بانک با واحدهای تولیدی استانی وجود داشته و گام های بزرگی 
هم در زمینه رفع موانع تولید و اشتغال برداشته شده است، گفت: بانک ملی ایران 
به عنوان بانک حامی تولید، همه تالش خود را برای رونق واحدهای تولیدی کشور 

به  کار بسته است.
گفتنی است، در این سفر از چند واحد تولیدی استان آذربایجان شرقی از جمله 

کارخانه های درب شیشه رشید، سهند فلوت، داروسازی دانا و ایلکین بازدید شد.

3

عملکرد مثبت بانک های خصوصی در 
رونق تولید و اشتغال 

اهمیت و نقش نهادهای حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، مهم و 
تعیین کننده است. یکی از این نهادهای مهم و حساس، نظام بانکی است که همگان 

به نقش مؤثر آن در اقتصاد کشور و حل مشکالت مردم معترف و آگاهند. 
به گزارش خبرگزاری موج، تأسیس بانک های خصوصی نویدبخش نوع جدیدی از 
بانکداری در کشور بود و همراه خود ابتکاراتی را نیز به دنبال داشت که امروز درتمامی 
بانکداری  توسعه  کیفیت خدمات،  بهبود  است.  تبدیل شده  رایج  اموری  به  بانک ها 
الکترونیک و خدمات از راه دور، کاهش هزینه های بانکی ، افزایش اشتغال ، تنوع 

خدمات بانکی و ... ازجمله این ابتکارهاست.
سال های  در  غیره  و  کرونا  پاندمی  و  تحریم  سخت  شرایط  علیرغم  این  بر  عالوه 
اخیر، بانک های خصوصی توانستند در بخش های مختلف؛ رونق تولید، اشتغال زایی، 
محرومیت زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی مشارکتی چشمگیر و نقش تعیین کننده ای 
هم  و  داخلی  کسب وکارهای  تسهیل  در  خوبی  عملکرد  همچنین  و  باشند  داشته 
تجارت خارجی کشور داشته و بتوانند در چنین اوضاع و احوالی سرویس و خدمات 

بانکی خود را در حد استانداردهای نسبتاً مناسب ارائه کنند .
با توجه به نقش و جایگاه ویژه بانک های خصوصی در توسعه اقتصاد و رونق تولید 
کشور، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد است، بانک پارسیان 
نمونه بارزی از بانک های خصوصی است که توانسته گام های مؤثری در مسیر رونق 
تولید و اشتغال کشور بردارد به طوری که این بانک در حوزه اعطای تسهیالت ازدواج 
و مشارکت در راستای پیشبرد پروژه های عمرانی و نفتی توانسته عملکرد مثبتی 

داشته باشد.
بانک پارسیان نمونه بارز و موفق بانک های خصوصی در پیشبرد پروژه های عمرانی 

کشور
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و نماینده 
در  می توانند  بانک ها  که  است  طبیعی  ،گفت:  ملت  خانه  در  خفر  و  جهرم  مردم 

توسعه یافتگی کشور جایگاه ویژه و نقش پررنگی داشته باشند.
واحدهای  به  فعال کشور در زمینه کمک  بانک های  داریم  انتظار  امروز  افزود:  وی 
تولیدی، تولید مسکن، فعالیت های حوزه کشاورزی به ویژه در زمینه ورود و مساعدت 
حضور  کشور  مختلف  مناطق  در  زلزله  و  سیل  مانند  بحران هایی  مدیریت  درباره 

پررنگ تری داشته باشند.
به منظور  توسعه یافته  کشورهای  در  بانکی  تسهیالت  اعطای  کرد:  اضافه  رضایی 
مدیریت مباحث مالی، رشد اقتصادی و مدیریت بحران ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و بر همین اساس در ایران نیز این انتظار وجود دارد که بانک های سراسر کشور 

بر اساس تکالیفی که برای آن ها وضع شده عمل کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برخی از بانک ها در کنار 
عملیاتی کردن رسالت و تکالیفی که بر عهده آن ها گذاشته شده، اقدامات دیگری 
بانک  شد:  یادآور  است.وی  قابل تحسین  که  می دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
از بانک های خصوصی است که توانسته در این راستا  پارسیان نمونه بارز و موفق 
گام های مفیدی بردارد به طوری که این بانک در حوزه اعطای تسهیالت و مشارکت 
در پیشبرد پروژه های عمرانی و نفتی کشور توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد.وی 
در واکنش به هجمه هایی که به فعالیت و عملکرد بانک های خصوصی وارد می شود، 
گفت: بانک ها متعلق به نظام و کشور هستند و معتقدم باید نگاه عادالنه ای به عملکرد 
بانک ها اعم از دولتی و خصوصی شود و در ارزیابی عملکرد بانک ها جانب انصاف را 

رعایت کنیم.

منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل   
توزیع  در  عدالت  گفت:  ایران  آب 
منابع آبی باید مورد توجه قرار گیرد.

به  نقل  از روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای تهران، “محمد جوانبخت” 
مدیرعامل  معارفه  و  تکریم  آیین  در 
افزود:  تهران  ای  منطقه  آب  شرکت 
خدمت در بخش آب توفیق ویژه ای 
نیازهای  از  یکی  آب  که  چرا  است 
فرهنگ  در  هم  و  بوده  بشر  اساسی 

و اعتقادات ما جایگاه ویژه ای دارد.
آبی  منابع  مدیریت  داد:  ادامه  وی 
از مدیریت های حساس به ویژه در 

شرایط فعلی کشور است.
در  عدالت  نیروگفت:  وزیر  معاون 
توجه  مورد  باید  آبی  منابع  توزیع 
موضوع  این  تحقق  با  که  گیرد  قرار 
یافته  کاهش  مشکالت  از  بسیاری 
نسبی حاصل می  و  اقناع عمومی  و 

شود.
جوانبخت به لزوم توجه به طرح های 
توسعه ای و همچنین حفاظت و بهره 
برداری از منابع آب خاطرنشان کرد: 
تهران  استان  حساسیت  به  توجه  با 
بهره برداری از منابع آب و تاسیسات 
بیشتر  ریزی  برنامه  به  نیاز  موجود 
دارد. همچنین اقدام های ارزشمندی 
در زمینه اجرای طرح های توسعه ای 
قرار  توجه  مورد  باید  که  انجام شده 

گیرند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از 
بهزاد پارسا مدیرعامل جدید شرکت 
آب منطقه ای تهران به عنوان فردی 
فراوان در بخش  با تجارب مدیریتی 
داد:  ادامه  و  کرد  یاد  کشور  آب 
توجه  مورد  باید  مردم  و  همکاران 
و  کار  انجام  با  تا  گیرند  قرار  بیشتر 
مدیریت جهادی اهداف عالی صنعت 

آب و شرکت محقق شوند.
زحمات  کرد:   خاطرنشان  وی 
دغدغه  و  شرکت  پیشین  مدیرعامل 
فراموش نشدنی است و  ایشان  های 
قطعا از تجارب و توانمندی های وی 
استفاده خواهد  در بخش آب کشور 

شد.
مدیرعامل  پارسا”  “بهزاد  همچنین 
تهران  ای  جدید شرکت آب منطقه 
در این نشست ضمن تشکر و قدردانی 
از زحمات مدیرعامل پیشین، گفت: 
ما باید در راستای برنامه های دولت 
اقدام های خود  و مقام عالی وزارت 

را برنامه ریزی کنیم .
دارایی  ارزشمندترین  داد:  ادامه  وی 
هر سازمانی نیروی انسانی آن است 
و در شرکت آب منطقه ای تهران به 
بیش  باید  آب کشور  پیشانی  عنوان 
کارکنان،  توانمندسازی  به  پیش  از 
پروری  جانشین  و  انگیزه  افزایش 

توجه شود.
مشارکت  لزوم  به  اشاره  با  پارسا 
آبی  منابع  مدیریت  در  ذینفعان 
گفت: همه ذینفعان باید در خصوص 
مدیریت و تصمیم ها مشارکت داشته 
و  عرضه  توامان  مدیریت  تا  باشند 

تقاضا به خوبی صورت پذیرد.
شرکت  و  آب  اقتصاد  به  توجه  وی 
و  ها  اولویت  از  دیگر  یکی  را  داری 
آب  شرکت  در  خود  های  برنامه 
افزود:  بیان کرد و  منطقه ای تهران 
بندی  اولویت  و  ها  پروژه  بررسی 
آنها از سوی مقام عالی وزارت مورد 

طرح  برای  باید  که  است   پیگیری 
جدید  مالی  منابع  دار  اولویت  های 

احصا شود.
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه 
طرح  اهمیت  به  اشاره  با  تهران  ای 
آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیا 
تاکنون  کرد:  خاطرنشان  زیرزمینی 
این  بسیاری در  و زحمات  تالش ها 
برای  و  است  گرفته  صورت  بخش 
باید  بهتر  هرچه  نتایج  به  دستیابی 
و  شناسی  آسیب  موجود  مشکالت 
های  ریزی  برنامه  آن  رفع  درجهت 
آمادگی  با  که  پذیرد  صورت  الزم 
ایجاد  کشور  فضای  در  که  خوبی 
شده می توان با حمایت مسووالن به 

اهداف مورد نظر دست یافت.
همچنین “یوسف رضاپور” مدیرعامل 
پیشین شرکت آب منطقه ای تهران 
از دستاوردهای  گزارشی  ارائه  ضمن 
عنوان  به  مسوولیت  مدت  در  خود 
در  که  هایی  اقدام  گفت:  مدیرعامل 
بخش آب صورت می پذیرد سرمنشا 
و  بوده  کشور  در  تولید  و  خدمات 
بسیاری  اهمیت  از  منظر  این  از 

برخوردار است.
وی افزود: طرح های توسعه ای طی 
ماه های گذشته و با تالش همکاران 

اخذ  الزم  مجوزهای  و  شده  فعال 
از  برخی  انجام  با  که  است  گردیده 
خانه  تصفیه  همچون  ها  طرح  این 
مشکالت  از  توانستیم  تهران  ششم 

عبور کنیم.
وی افزود:  میزان بارش ها نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد 
کاهش یافته  و ذخایر سدهای تامین 
 ۳۱۲ به  تهران  استان  آب  کننده 
است  رسیده  مکعب  متر  میلیون 
در  مخازن  این  ذخایر  که  درحالی 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۵۸ 

میلیون متر مکعب بوده است.
آب  منابع  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدودیت  با  زیرزمینی  و  سطحی 
با  و  هستند  مواجه  فراوانی  های 
همکاری  با  ها  محدودیت  وجوداین 
دستگاه های مربوطه قطعی و جیره 

بندی آب تاکنون نداشته ایم.
در پایان این نشست معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب با اعطای حکمی 
مدیرعامل  عنوان  به  را  پارسا  بهزاد 
شرکت آب منطقه ای تهران منصوب 
از  تقدیر  لوح  اعطای  با  همچنین  و 
خدمات و تالش های یوسف رضاپور 

تقدیر به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

عدالت در توزیع آب باید مورد توجه قرارگیرد
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اجتماعی
خبر

طرح نظام پرداخت همسان کارکنان 
دولت، سال آینده اجرایی می شود

همسان  پرداخت  نظام  طرح  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کارکنان دولت تدوین و در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.

از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش  به نقل 
فرهنگیان  با  صمیمی  نشست  در  نوری  یوسف  پرورش،  و 
شهرستان تربت حیدریه ضمن تقدیر از خدمت صادقانه معلمان 
و فرهنگیان استان خراسان رضوی در راه علم و دانش و تربیت 
به معلمان است،  نگاه جامعه  اظهار کرد:  آینده سازان کشور، 
در  ایرانی  دانشمندان  حضور  شاهد  امروز  نبودند  معلمان  اگر 

حوزه های مختلف هسته ای، سلول های بنیادین نبودیم.
کشور،  آموزشی  نظام  در  رسانه  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: رسانه ها، یکی از ارکان مهم فرآیند تعلیم و تربیت 
هستند که باید با برجسته سازی فعالیت های معلمان، اختراعات 
و نوآوری های دانش آموزان و ایثار و نیکوکاری اولیا و خّیرین 

نیک اندیش، در جهت بالندگی جامعه، نقش آفرینی کنند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: میزان کار مفید و مؤثر معلمان 
نسبت به سایر کارکنان دولت بیشتر است و این مهم در ایام 
شیوع ویروس کرونا با توجه به حجم باالی فعالیت آنها در ارائه 

آموزش های مجازی، مضاعف شده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر تغییر روش آموزش در 
خالق  آموزان  دانش  تربیت  به  محوری«  »حافظه  از  مدارس، 
وکارآفرین، گفت: بر اساس سندتحول بنیادین، موظف به تربیت 
دانش آموزان تمام ساحتی و کارآفرین شده ایم و در این راستا، 
کتاب های درسی دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی باید 
دانش  و در جهت شکوفاسازی خالقیت  کارآفرینی  بر  مبتنی 

آموزان باشند.
سازمان های  را  پیشکسوتان  امور  پیگیری  اصلی  متولی  نوری 
تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری دانست و گفت: علم به 
تکریم  در جهت  پرورش  و  آموزش  مسئولیت  از  موضوع،  این 
بازنشستگان کم نخواهد کرد و ما خود را در مقابل بازنشستگان 
فرهنگی، مسئول می دانیم و برای تکریم آنان، تالش خواهیم 

کرد.
وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به برخی از جزئیات »طرح 
این  کرد:  خاطرنشان  دولت«  کارکنان  همسان  پرداخت  نظام 
طرح توسط سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و در سال 
معلمان«  بندی  رتبه  برای »طرح  اجرایی خواهد شد،   ۱۴۰۱
نیز در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی 

شده است.
وی درخصوص تغییرات انجام شده در مدیریت صندوق ذخیره 
فرهنگیان، افزود: در تالش هستیم با مدیریت صحیح و انجام 
به  را  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مؤثر،  اقتصادی  فعالیت های 

سوددهی مناسب برسانیم.

سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
کمک  با  گفت:  زیست  محیط  حفاظت 
ردیف  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
مستقل در بودجه کشور برای احیای تاالب 

میانکاله در نظر گرفته خواهد شد.
شورای  جلسه  نخستین  در  سالجقه  علی 
ذخیره گاه  حیات وحش،  پناهگاه  راهبری 
داشت:  اظهار  میانکاله  تاالب  و  زیست کره 
داده  روی   میانکاله  تاالب  در  آنچه  درباره 

است همگی مسئول هستیم.
دولت،  هیئت  نشست   ۶ از  داد:  ادامه  وی 
از  و  بوده  میانکاله  تاالب  درباره  نشست   ۲
می خواهم  گلستان  و  مازندران  استانداران 
راهبری  شورای  در  که  را  تکالیفی  و  امور 
تکلیف می شود، مدیریت کنند و تکالیفی که 
انجام  تاکنون  و  تصویب  شده  ملی  ستاد  در 
پیگیری  ذینفع  دستگاه های  از  را  نگرفته 

کنند.
از  دیدار   ۲ در  اینکه  به  اشاره  با  سالجقه 
مشارکت  موثر  نقش  شاهد  میانکاله  تاالب 
فعالیت  دل  و  جان  با  که  بودم  سمن هایی 
محلی  جوامع  و  سمن ها  گفت:  می کردند، 
ظرفیت های عالی انسانی برای محیط زیست 
میانکاله  تاالب  احیای  و  می شوند  محسوب 

مدیریت یکپارچه می طلبد.  
با   زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
اینکه مدیریت جامع حوضه آبخیز   بر  تاکید 
و  مازندران  استانداران  افزود:  اجرا شود  باید 
مکلف  را  ذینفع  دستگاه های  باید  گلستان 
کنند که وظایف قانونی خود را انجام دهند. 
هر حوزه ای حقابه زیست  محیطی مجموعه 
پایین دست را که از سرشاخه باال تا تاالبی که 
است  آبخیز  حوضه  اصلی  زهکش  عنوان  به  

باید اعمال کند و استانداران دستگاه هایی که 
درباره سرازیر شدن سموم و سایر آالینده ها 
به تاالب میانکاله مسئول هستند، بازخواست 
این  و  است  افتاده  اتفاقی  چنین  زیرا  کند 

موارد باید مدیریت شود.
سالجقه با اشاره به اینکه با کمک نمایندگان 
در  مستقل  ردیف  اسالمی  شورای  مجلس 
بودجه کشور برای احیای تاالب میانکاله در 
اساس  بر  داد:  ادامه  گرفته خواهد شد،  نظر 
باید  الیروبی  عملیات  ملی،  استانداردهای 
اتفاق بیافتد و درباره  مجموعه ۲۲ هکتاری در 
جزیره آشوراده در حین عملیات، ارزیابی های 
زیست محیطی مجددا پایش شود و سازمان 
را  ذینفع  دستگاه های  همه  محیط زیست 
مکلف کرده است که به وظایف قانونی خود 

در این باره عمل کنند.

ملی  ستاد  مصوبات  داشت:  اظهار  وی 
هماهنگی  و مدیریت تاالب های کشور مورد 
پیشنهاد  و  شود  انجام  باید  و  است  تایید 
شورای  یک بار  ماه  چهار  یا  سه  هر  می شود 
در  استانی  مدیران  و  شود  تشکیل  راهبری 
استان  انتظامی  نیروی  ویژه  به   استان  سطح 
برای رفع مشکالت پیش روی تاالب میانکاله 

بیشتر همکاری کنند.
سالجقه با تأکید بر اینکه در مدیریت جامع 
حوضه آبخیز، دستگاه های ذینفع به تکالیف 
و وظایف قانونی خود عمل کنند گفت: اجازه 
به  میانکاله  و  انزلی  تاالب های  داد  نخواهیم 
سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود. موضوع 
تالش  در  و  نیست  مدنظر  خاصی  استان 
هستیم سرمایه های ملی کشور را حفظ کنیم 
برای  در سال، ۲ جلسه  پیشنهاد می شود  و 

آشوراده  جزیره  روی  پیش  مشکالت  حل 
تشکیل شود تا به راهکارهای ملموس برسیم.  
پناهگاه  راهبری  شورای  نخستین  در 
اجرای  از  گزارشی  میانکاله  حیات وحش 
مجموعه  احیای  ساله  پنج  جامع  برنامه 
میانکاله و خلیج گرگان و درباره  تاالب های 
موضوع  با  ذینفع  دستگاه های  تعهدات 
همچنین  آبزی   حوضه  باالدست  مدیریت 
و  طبیعت گردی  سیاست های  درباره  کلیاتی 
گردشگری  در سطح مناطق و محدوده های 
تحت مدیریت محیط زیست و به قوانین ذیل 

آن ارائه شد.  
و  چالش ها  ابهامات،  درباره  همچنین 
طرح  اجرای  در  شده  انتخاب   روش های 
احیای تاالب میانکاله توسط حاضران جلسه 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سالجقه: برای احیای تاالب میانکاله ردیف 
مستقل در بودجه کشور در نظر گرفته می شود

خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
امروز،توجه  شرایط  اینکه  بابیان 
مختلف  پدیده های  به  علمی 
اجتماعی را می طلبد،گفت:خدمات 
به  شده  برنامه ریزی  اجتماعی 
و  فعالیت ها  جایگزین  تدریج 

مساعدت های موردی می  شود.
رئیس کمیته امداد در پیامی میالد 
روز  و  )ع(  علی  حضرت  ابواالیتام 

مددکار را گرامی داشت.

بختیاری،  سیدمرتضی  پیام  متن 
زیر  شرح  به  امداد  کمیته  رئیس 

است:
و  )ع(  علی  امام  سعادت  با  میالد 
خانواده  مددکاران  بر  مددکار  روز 
یطعمون  »و  آیه  از  الهام  با  که 
یتیما  و  الطعام علی حبه مسکینا 
و اسیرا« و تأسی از سیره و روش 
)ع(  اطهار  ائمه  و  الهی  پیامبران 
از  دستگیری  و  یاری  به  نسبت 

بی سرپرستان،  و  ایتام 
 ، ن گا د ر لخو سا
فقرا،  مصیبت دیدگان، 
در راه ماندگان، ارحام، 
همسایگان بیماران به 
منظور ارتقای خدمات 
تأمین  و  اجتماعی 
نیازهای ایشان تالشی 
می نمایند  مضاعف 
تهنیت  و  تبریک  را 

عرض می نمایم.
تالش  و  افتخار 
مددکاران در رسیدگی 
و  محرومان  حال  به 
استمرار  ولی نعمتان،  از  دلجویی 
مقتدای  و  موال  شیوه  و  مشی 
مؤمنان حضرت علی )علیه السالم( 
به عنوان بزرگ مددکار تاریخ است 
و اقدامات ارزنده و خالصانه صورت 
گرفته عالوه بر تحقق اهداف این 
گران قدری  اندوخته  مقدس،  نهاد 
را در پیشگاه خداوند باری تعالی در 

بر خواهد داشت.

مددکاری اجتماعی به عنوان یک 
نهاد  این  در  سازمانی«  »ضرورت 
مقدس که اثرات مثبت آن تاکنون 
در جامعه اسالمی جاری و ساری 
بوده و توانسته حتی المقدور چهره 
اندوه  و  رنج  و  رنگ تر  کم  را  فقر 
ابتدای  از  بکاهد،  را  آن  از  حاصل 
)ره(  امام  امداد  کمیته  تأسیس 
مطمح نظر قرار گرفته است. برای 
نیل به این اهداف و بهره برداری از 
این موهبت الهی به نحو شایسته، 
می بایست خود را هرچه بیشتر با 
تجهیز  روز  علم  و  وسایل  و  ابزار 
اجتماعی  گوناگون  شرایط  نموده 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  و 
از  مشکالت  و  مسائل  یکسو،  از 
انتظاراتی  و  نیازها  دیگر،  سوی 
توجه  که  است  آورده  وجود  به  را 
علمی و کارشناسانه به پدیده های 
و  می طلبد  را  اجتماعی  مختلف 
خدمات اجتماعی برنامه ریزی شده 
و  فعالیت ها  جایگزین  تدریج  به 

مساعدت های موردی می گردد.

خدمات اجتماعی جایگزین مساعدتهای موردی می شود

وزیر  به  کشور خطاب  دادستان کل   
به  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عنوان یک شهروند و مدعی العموم از 
شما درخواست و مطالبه جدی داشته 
صنعت  فریاد  به  که  کرد  خواهم  و 
قبل  دولت  در  برسید،  خودروسازی 
بسیار پیگیر شدیم، اما نتیجه نداشت.

کشور،  کل  دادستانی  از  نقل  به  
محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
نوزدهمین  در  منتظری  جعفر 
که  ملی  افتخار  ملی  تولید  جشنواره 
به همت خانه صمت ایران برگزار شد، 
علی)ع(  حضرت  وجود  اظهارداشت: 
پس از وجود مبارک پیامبر اکرم )ص( 
نمونه ای ندارد و خداوند متعال وجود 
مقدس ایشان را از نور نبوت آفریده و 

ایشان مکمل اسالم و والیت هستند.
هر  اقتصادی  قدرت  اهمیت  به  وی 
کشور پرداخت و افزود: همه می دانیم 
که قوام و پایداری هر کشور و ملتی 
بستگی به وضعیت اقتصادی اش دارد.

به  بنا  کرد:  خاطرنشان  منتظری 
و  باید هدایت  امام صادق)ع(  فرموده 
دست  در  کشور  هر  اقتصادی  فرمان 
نتیجه  تا  باشد  کار  این  صالح  و  اهل 

درست حاصل شود.
مقام  یادآور شد:  دادستان کل کشور 
به  است  سال  چندین  رهبری  معظم 
اما  دارند،  تاکید  و  توجه  مسئله  این 
متاسفانه در این سال ها کسی به این 
حتی  است،  نداشته  توجهی  منویات 
اهمیت  به خاطر  رهبری  معظم  مقام 
این مسئله، شورای عالی اقتصادی را 
با حضور سران سه قوا تشکیل دادند 
و فرمودند برای این موضوع هرجا که 
الزم باشد بنده هم همراهی و کمک 

خواهم کرد.
مسائل  ایشان  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی  جنگ  را  کشور  اقتصادی 
ایجاد  قرارگاه  آن  برای  و  دانسته 
ذیربط  مدیران  متاسفانه  اما  کردند، 
و  نبوده  واقف  موضوع  اهمیت  به 
آماده این جنگ نبودند.  بنده حتی در 

به  وقت  جمهور  رییس  با  ای  جلسه 
تیم  گفتم  و  کرده  اشاره  موضوع  این 
اقتصادی شما مناسب با شرایط جنگ 

اقتصادی نیست.
را  تولید  موانع  از  یکی  منتظری 
امام  حضرت  گفت:  و  دانست  قاچاق 
خامنه ای )مدظله العالی( بر مبارزه با 
قاچاق کاال تاکید جدی داشته و دارند 
کاالی  باید  که  کردند  اعالم  حتی  و 
اما  کشید  آتش  به  را  لوکس  قاچاق 
گوش شنوایی نبود و اکنون هنوز آثار 

آن بی توجهی ها را می بینیم.  
دولت سیزدهم رویکرد تحقق اهداف 
را  رهبری  معظم  منویات  و  انقالب 

دارد
کرد:  تصریح  کشور  کل  دادستان 
رویکرد  سیزدهم  دولت  خوشبختانه 
تحقق اهداف انقالب و منویات معظم 
رهبری را دارد اما عملی کردن و حل 
و  است  زمانبر  موجود  مسایل  کردن 
همه  حل  امکان  کوتاه  مدت  این  در 

مسائل و گرفتاری ها نیست.
بخش  و  دولتی  بخش  افزود:  وی 
هم  همراه  و  مکمل  باید  خصوصی 
باشند تا بتوان به مشکالت فائق آمد. 
جلسه  رهبری  معظم  مقام  هم  اخیرا 
برخی  به  و  داشتند  تولیدکنندگان  با 
هم  را  هایی  و سرفصل  اشاره  مسائل 
اعالم  مشکالت  از  رفت  برون  برای 
باید بخش خصوصی  اکنون  نمودند.   
با کمک دولت عزم خود را جزم کند 
و  پیشرفت  دنبال  به  با تالش خود  و 

رونق اقتصاد کشور باشد.  
همه  تعامل  و  همکاری  بر  منتظری 
جانبه دستگاه قضایی با تولیدکنندگان 
دانیم  می  همه  گفت:  و  کرد  تاکید 
مسایل  خصوص  در  قضاییه  قوه  که 
اما  ندارد،  تکلیفی  و  اقتصادی وظیفه 
و منویات مقام معظم  از دستور  پس 
و  همکاری  هرگونه  آماده  رهبری 
کمک به تولیدکنندگان است و هرجا 
که نیاز به همراهی باشد حتما همراه 

و در کنار شما خواهد بود.

وی گفت: معتقدیم نباید شرایط کشور 
به گونه ادامه داشته باشد که از زبان 
مدیران در چنین جلساتی بشنویم که 
همراهی  تولیدکنندگان  با  ها  بانک 
ندارند و مانع ایجاد می کنند بنابراین 
از شما و سایر عزیزان می خواهیم که 
مسایل و مشکالت خود را به ما منتقل 
موضوعات  ما  باشید  مطمئن  و  کنید 
مرتبط با مشکالت اقتصادی را دنبال 

خواهیم کرد.
خالف  بانک ها  نمی دهیم  اجازه 
بانک  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها 

مرکزی اقدام کنند
البته  داد:  ادامه  کشور  کل  دادستان 
حدود  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
۹۸ درصد سرمایه بانک ها سرمایه و 
سپرده مردم است و ماهم باید مدافع 
باشیم،  هم  بانک ها  و  مردم  حق  این 
بانک ها برخالف  اما اجازه نمی دهیم 
دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک 

مرکزی اقدام کنند.  
دریافت سود مرکب حرام است

سود  دریافت  کرد:  تصریح  منتظری 
مرکب  هم براساس شرع اسالم حرام 
است و هم بر اساس بخشنامه بانک 
اجازه  ما  و  است  ممنوع  مرکزی 
دستورات  از  ها  بانک  نمی دهیم 

سرپیچی کنند.
در  که  صمت  وزیر  به  خطاب  وی 
بود،  حاضر  همایش  مهمانان  جمع 
صنعت  مسئول  شما  داشت:  اظهار 
مردم  امانتدار  باید  و  هستید  کشور 
باشید. همانگونه که می دانید اخیرا 
وضعیت  از  رهبری  معظم  مقام 
شما  و  داشتند  گالیه  خودروسازی 
باید این مسئله را پیگیری کنید. در 
دولت قبل ما هرچه تالش کردیم و 
چندین جلسه با وزیر صمت داشتیم 
و بسیار پیگیری کردیم، اما نتیجه ای 

نداشت و اقدامی انجام نشد.
دادستان کشور ادامه داد: بنده اوال به 
عنوان یک شهروند و ثانیا به عنوان 
و  درخواست  شما  از  العموم  مدعی 

کرد  خواهم  و  داشته  جدی  مطالبه 
خودروسازی  صنعت  فریاد  به  که 
صنعت  که  گفته ام  هم  قبال  برسید. 
خودروسازی گرفتار اختاپوسی شده 
آنگونه  وضعیت  نمی گذارد  که  است 
برود.  پیش  است  مردم  شایسته  که 
با  با تمام توان و  این راستا شما  در 
و  توانمند  و  سالم  نیروهای  کمک 
بدانید  و  کنید  دنبال  را  کار  کاردان 
و  همراه  قضاییه  قوه  در  هم  ما  که 

پشتیبان شما هستیم.
وی گفت: از این موضع کوتاه نیایید 
و صنعت خودروسازی کشور را از این 
مافیایی  قطعا  دهید.  نجات  وضعیت 
که نمی گذارد صنعت خودرو آبرویی 
متناسب با شرایط کشور داشته باشد 
برای شما موانع ایجاد خواهد کرد اما 
شما از موانع و مشکالت نهراسید و 
هرجا که نیازمند کمک بودید بدانید 

که ما در کنار شما هستیم.
اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان 
های  گالیه  ترین  اصلی  از  یکی 
خودروها  وضعیت  همین  مردم 
کنیم  تالش  همه  باید  گفت:  است، 
بهبود  کشور  اقتصادی  وضعیت  تا 
یابد و کارگران و کارفرمایان و نهایتا 
مردم از وضعیت تولید کشور رضایت 

داشته باشند.
خوب  کارگران  معیشتی  وضعیت 

نیست
وی افزود: وضعیت معیشتی کارگران 
خوب نیست و همه باید کمک کنند 
باید  شود.  جلب  کارگرها  رضایت  تا 
رعایت  زحمتکش  قشر  این  حقوق 
کارگری  مشکالت  طبیعتا  شود. 
شورای  مجلس  باید  و  دارد  وجود 
شرایطی  محترم  دولت  و  اسالمی 
کارگر  شرایط  هم  که  کنند  ایجاد 
و  یافته  بهبود  و هم شرایط کارفرما 
مشکالت پیش رو حل و فصل شود.

در  این مراسم از صاحبان صنایع و 
های  حوزه  در  برتر  تولیدکنندگان 

مختلف قدردانی شد.

مطالبه دادستان کشور از وزیر صمت :

 به فریاد
 صنعت خودرو برسید

خبر

تأسیس آکادمی ملی ورزش های 
دانش آموزی

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
و  آموزش  وزیر  حمایت  و  موافقت  براساس  گفت: 
ورزش  قهرمانی  پایگاه  و  ملی  آکادمی  پرورش، 
دانش آموزی در مجموعه بزرگ ورزشی شهید چمران 

ایجاد می شود.
 به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، صادق ستاری فرد، معاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اتخاذ رویکرد تعلیم و تربیت تمام ساحتی و تشکر از 
وزیر آموزش و پرورش در خصوص توجه و حمایت از 
آموزش  »وزیر  افزود:  بدنی  و  زیستی  تربیت  ساحت 
ورزش های  ملی  آکادمی  »تأسیس  با  پرورش  و 
دانش آموزی و پایگاه قهرمانی و استعدادیابی« موافقت 
و اعالم کرد به زودی آکادمی ملی و پایگاه قهرمانی 
ورزش دانش آموزی در مجموعه بزرگ ورزشی شهید 
چمران ایجاد می شود تا مدیریت استعدادهای ورزشی 
سوی  به  دانش آموزان  مناسب  هدایت  و  پرورش  و 
در  ورزشی  رویدادهای  اجرای  ورزشی،  روشن  آینده 
برای  ملی  و  پرمدال  پایه،  آموزشگاهی،  رشته های 
دختران و پسران، نظارت مناسب بر فرآیندهای مربوط 
و تربیت مربیان توانمند، توانمندسازی معلمان تربیت 

بدنی و هنرآموزان هنرستان های ورزشی دنبال شود.
وی افزود: »با توجه به موافقت وزیر آموزش و پرورش 
محیط  از  دانش آموزی  ورزش  فدراسیون  انتقال  با 
شهید  ورزشی  بزرگ  مجموعه  در  استقرار  و  اداری 
و  استان ها  برای  امکان  این  می کنیم  تالش  چمران، 

هیأت های ورزشی دانش آموزی، نیز فراهم شود.
ورزش  در  تربیتی  رویکرد  اتخاذ  است:  ذکر  شایان 
رایگان  حضور  برای  »بسترسازی  دانش آموزی، 
»خانواده  و  ورزشی«  مجموعه های  در  خانواده ها 
توزیع منابع  برنامه ها«، »عدالت محوری در  محوری 
و زیرساخت های ورزشی« و »زمینه سازی برای رشد 
اقدامات  جمله  از  ملی«  و  قهرمانی  ورزش  ارتقای  و 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  توجه  قابل  و  ارزشمند 

دوره جدید است.
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 اگهی فقدان سند مالکیت 
)موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(

درخواست  طبق  )مالک(  شهابی  شاهرخ  آقای 
وارده به شماره 16943 مورخ 1400/11/17 
و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
شده در دفتر اسناد رسمی 61 قم  اعالم داشته 
)که   11426/115 ثبتی  پالک  اینکه  به  نظر 
عبارتست از سند مالکیت چهارونیم دانگ مشاع 
بمساحت  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  از 
الکترونیکی  دفتر  شماره  متربه   99/43
چاپی  سریال  با   139820301022014892
680862 سری ب سال 98 بنام نامبرده ثبت 
و صادر شده است به علت اسباب کشی مفقود 
المثنی سند  تقاضای صدور  لذا  است  گردیده 
مالکیت پالک مذکور را نموده است و لذا مراتب 
قانون  نامه اصالحی  ائین  ماده 120  اجرای  در 
ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت 
اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای 
تاریخ  از  باشد  داشته  اعتراضی  یا  بوده  خود 
این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این  انتشار 

اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
نماید  تسلیم  را  خود  اعتراض  معامله  سند  یا 
اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
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    

آگهی فقدان سند مالکیت
طبق  زاده   عباس  امیر  آقای  اینکه  به  نظر 
مورخ   16605 شماره  به  وارده   درخواست 
با تسلیم 2برگ استشهادیه    1400/11/13
 679 رسمی  اسناد  خانه  اسناد  دفتر  مصدق 
ششدانگ  مالکیت  سند  اینکه  بر  مبنی  تهران 
مربع  متر   1127 مساحت  به  زمین  قطعه  یک 
 611 پالک  شماره  به  تفکیکی   968 قطعه 

ثبتی  حوزه  در  واقع  اصلی   114 از  فرعی 
پالک 114  از  شده  مجزی  و  مفروز  کریم  رباط 
خانم  بنام   605205 سریال  شماره  به  اصلی 
و  ثبت  خانه  ساختمان  خاص  سهامی  شرکت 
تمامی  ادامه  در  و تسلیم گردیده است  صادر 
مورخ   105389 قطعی  سند  برابر  ثبت  مورد 
به  تهران   137 خانه  دفتر   1336/06/07
نام خانم گلنار رئیس منتقل گردیده است لذا 
آئین  ماده 120  یک  تبصره  استناد  به  مراتب 
گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  چنانچه کسی  تا 
پالک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد 
معامله  سند  ضمیمه  به  کتبا  را  خود  اعتراض 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
 رباط کریم – بابک احمدی



اخبار

۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل فاز 

دوم  تصفیه خانه پرند تخصیص یافت

 ۱۰۰ گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب   
تصفیه  دوم  فاز  تکمیل  برلی  اعتبار  تومان  میلیارد 

خانه پرند از اعتبارات وزارت نیرو اختصاص یافت.
و  ها  برنامه  اندیشی  هم  نشست  در  نیکزاد  علی   
پروژه های شهر پرند با بیان اینکه جهاد تبیین مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب است، اظهار داشت: تقویت 
و  گرفته  مجلس شکل  در  دولت  اجتماعی  سرمایه 
دولت باید با سرعت و شتاب کشور را به سمت توسعه 

سوق دهد.
وی با تاکید بر اجرای پروژه ها با تمام توان و ظرفیت 
بیان کرد: گره شهرستان رباط کریم و پرند باید با 

حضور مسئوالن ارشد کشور باز شود.
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
و  آموزش  حوزه  در  افزود:  مصوبات  به  پایبندی 
موافقت  با  پرند  پرورش  و  آموزش  اداره  پرورش، 
مستقل  صورت  به  کشور  استخدامی  امور  سازمان 

استقرار خواهد یافت.
نیکزاد تصریح کرد: از محل بند ز و منابع در اختیار 
خانه  تصفیه  به  تومان  میلیارد   ۱۰۰ نیرو  وزارت 
فاز  تا  یافت  خواهد  تخصیص  اعتبار  پرند  فاضالب 
دوم این تصفیه خانه برای شهر ۳۵۰ هزار نفری پرند 

ساخته شود.
وی به رفع مشکل آنتن  گیرنده های صدا و سیما در 
واحدهای  گفت: مشکالت  و  کرد  اشاره  پرند   ۶ فاز 
تولیدی مستقر در شهرک صنعتی پرند باید توسط 

وزارتخانه ها پیگیری و حل شود.
نایب رییس مجلس به استفاده بهینه پساب تصفیه 
خانه ها در شهرک های صنعتی تاکید کرد و بیان 
 ۱۴۰۱ شهریور  تا  پرند  شهر  در  مدرسه   ۸ داشت: 

ساخته و تکمیل خواهد شد.
ساخت  در  که  هایی  شرکت  داشت:  ابراز  نیکزاد 
مسکن با وزارت راه قرارداد منعقد کرده اند و پول 
قیمت مسکن  افزایش  دریافت کردند، حق  را  خود 

در پرند را ندارند.
فرهنگی  میراث  وزارت  با  جلسه  برگزاری  به  وی 
مجموعه  پروانه  صدور  برای  مسکن  راه  وزارت  و 
کرد  اشاره  مجلس  در  ایرانیان  سرزمین  توریستی 
و گفت: عوارض ایستگاه اول در اتوبان  تهران ساوه 
از مردم دریافت نخواهد شد ولی  به مدت یک ماه 
عوارضی از ایستگاه دوم به سمت ساوه دریافت می 

شود.
داشت:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
۱۰ مسجد کوچک محله ای در سال ۱۴۰۱ در شهر 

پرند ساخته خواهد شد.
اعتبار  تخصیص  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نیکزاد 
برای مترو پرند برای در سال ۱۴۰۱ با جدیت توسط 

نمایندگان در مجلس پیگیری خواهد شد.
خبرنگار : ناهید کریمی

مردم  تشویق  لزوم  بر  کردستان  استاندار   
کتابخوانی در جامعه  و گسترش  به مطالعه 
تاکید کرد و گفت: در کنار این موضوع، باید 
مدیریت اجرایی استان نیز به سمت کارهای 

مطالعاتی و پژوهشی ترغیب شود.
 اسماعیل زارعی کوشا در یکصد و یازدهمین 
جلسه شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه 
فرهنگ نشر و کتابخوانی از گذشته تا امروز 
بوده  کننده  ناامید  جزو  آمارهای  همواره 
نسبت  می رسد  نظر  به  داشت:  اظهار  است، 
به گذشته از لحاظ سرانه مطالعه در شرایط 

بهتری قرار داریم.
وی بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ 
مطالعه در استان با استفاده از تجربیات دیگر 

استان ها تاکید کرد و افزود: درخواست ما این 
است که ابتدا جمع بندی راجع به اقدامات 
سپس  گیرد،  صورت  شده،  انجام  مختلف 
و  مردم  تشویق  به  نسبت  برنامه،  براساس 
ارتقای مطالعه و کتابخوانی در جامعه اقدام 

کنیم.
ایجاد  و  مشوق ها  وجود  کردستان،  استاندار 
جامعه  در  کتابخوانی  رشد  باعث  را  انگیزه 
یکی  داد:  ادامه  و  دانست  آن  و جهت دهی 
مجموعه  که  است  این  ما  دغدغه های  از 
مدیریتی استان را به سمت کارهای مطالعاتی 
سوق دهیم، چراکه خیلی از طرح های اجرا 
شده، از لحاظ مطالعاتی پشتوانه قوی ندارند.

ایجاد ۳۳  برای  برنامه ریزی  به  کوشا  زارعی 

هزار شغل در استان در سال آینده اشاره کرد 
باید هر روز ۱۰۰ شغل ایجاد شود  و گفت: 
بتوانیم به هدف مورد نظر برسیم، ضمن  تا 
ایجاد ۱۶ هزار شغل  برای  نیز  امسال  اینکه 

برنامه ریزی شده بود.
وی آمار جامعه بیکاران استان را حدود ۸۰ 
پشتوانه  اگر  افزود:  و  کرد  اعالم  نفر  هزار 
ایجاد  برنامه مدونی پشت طرح  مطالعاتی و 
۳۳ هزار شغل وجود نداشته باشد، این مهم 
قابل تحقق نیست یا اگر هم محقق شود، به 

آن هدف واقعی نخواهیم رسید. 
سرانه مطالعه ماهانه در کردستان ۶ ساعت و 

سه دقیقه است
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
آمار  براساس  داشت:  اظهار  هم  کردستان 
رسمی در سال ۱۳۹۹، سرانه زمان مطالعه 
باسواد  افراد  الکترونیکی  و  چاپی  غیردرسی 
۱۵ سال و باالتر در کشور در هر ماه هشت 
ساعت و ۱۸ دقیقه بوده و این رقم در استان 

۶ ساعت و سه دفیقه است.
بهرام نصراللهی زاده اضافه کرد: سرانه مطالعه 
ماهانه غیردرسی چاپی و الکترونیکی نسیبت 
به کل جمعبت باسواد و بی سواد در کشور 
۶ ساعت و ۳۲ دقیقه و در کردستان چهار 
ساعت و ۴۴ دقیقه است و از این لحاظ استان 

بیستم کشور هستیم.
غیردرسی  کتب  ماهانه  مطالعه  سرانه  وی 
افراد  بین  در  را  ادعیه  و  قرآن  از  غیر  چاپی 
چهار  را  کشور  باالی  به  سال   ۱۵ باسواد 
ساعت و در کردستان سه ساعت و ۲۹ دقیقه 
این عدد در بحث کتب  افزود:  و  اعالم کرد 
در کشور ۲  ادعیه  و  قرآن  غیردرسی چاپی 
ساعت و ۳۲ دقیقه و استان یکساعت و ۱۵ 

دقیقه است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 

روزنامه  مطالعه  سرانه  داد:  ادامه  کردستان 
چاپی و الکترونیکی در کشور در ماه در همان 
رده سنی در کشور یک ساعت و ۲۲ دقیقه 
و کردستان ۵۷ دقیقه است، ضمن اینکه این 
رقم در نشریه چاپی و الکترونیکی در کشور 

۲۳ دقیقه و در استان ۲۲ دقیقه است.
نصراللهی زاده با اشاره به اینکه سرانه گوش 
سه  کشور  در  هفته  در  موسیقی  به  کردن 
چهار  کردستان  در  و  دقیقه   ۲۹ و  ساعت 
ساعت و ۲۹ دقیقه است، افزود: سرانه حضور 
افراد ۱۵ سال باسواد به باال در شبکه های 
اجتماعی روزانه یک ساعت و ۳۲ دقیقه و این 

رقم در استان یک ساعت و ۱۱ دقیقه است.
وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی در 
یافت،  اختصاص  فرهنگ  حوزه  های  پروژه 
ریال  میلیون  و ۷۶۰  میلیارد  داد: ۴۳  ادامه 
اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از کتابخانه 
چند  پروژه  این  تا  ایم  داده  اختصاص  قروه 

ساله به سرانجام برسد.
هم  کردستان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
ارتقای  برای  را  ها  کتابخانه  فیزیکی  توسعه 
فرهنگ مطالعه ناکافی دانست و گفت: نسخه 
دیجیتالی کتاب ها باید در اختیار افراد قرار 
دهیم، ضمن اینکه حق ناشر و مولف نیز باید 

رعایت شود.
حامد قادرزاده خواستار اصالح نگاه عمومی به 
مطالعه و کتابخوانی شد و افزود: باید از مردم 
داده و اطالعات بخریم تا بتوانیم از آن برای 
برنامه ریزی در بخش های مختلف استفاده 

کنیم.
کتابخانه  مدیرکل  از  نشست،  این  پایان  در 
های عمومی کردستان و شهرداری سنندج 
پایتخت  به عنوان  این شهر  ثبت  واسطه  به 
کتاب و شهر خالق موسیقی، با اهدای لوح 

تقدیر شد.

استاندار کردستان: مدیریت اجرایی استان به 
سمت کارهای مطالعاتی ترغیب شود

اخبار

دیدار هیئت مدیره شهرکهای صنعتی با 
فرماندار رباط کریم

دیدار هیئت مدیره شهرکهای صنعتی با فرماندار رباط 
کریم در سالن جلسات فرمانداری انجام شد.

پرند،  صنعتی  شهرکهای  مدیره  هیئت  اعضای  جلسه 
نصیرشهر، ده حسن ، زواره ای ، و کاظم آباد با فرماندار 

رباط کریم انجام شد 
در این نشست  مسائل ومشکالت شهرک های صنعتی 

بیان ومورد رسید گی قرار گرفت .
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دیدار مدیر عامل آبفای جنوب غربی 
استان تهران با فرماندار رباط کریم

استان  غربی  جنوب  آبفای  عامل  مدیر  دیدار  و  جلسه 
کریم  رباط  فرماندار شهرستان  احمدی  دکتر  با  تهران 

انجام شد
مدیر عامل آبفای جنوب غربی استان تهران به همراه 
دکتر  با  کریم  رباط  شهرستان  فاضالب  و  آب  رئیس 

احمدی دیدار وگفتگو کردند
مطالعات   : گفت  کریم  رباط  فرماندار  دیدار  این  در 
گیرد  قرار  کار  دستور  در  پرندک  و  آالرد  فاضالب 

وپروژهای استارت و در کار تسریع شود.
 ۷ کریم  رباط  منطقه  در   : داشت  بیان  همچنین  وی 
منطقه منفصل وجود دارد و روند اصالح شبکه آب این 
مناطق انجام شود تا روند خدمات دهی وآسفالت مناطق 

منفصل انجام پذیرد

حکم فرماندار رباط کریم توسط 
وزارت کشور امضاء شد

وزیر کشور در حکمی »دکتر امید احمدی « را به 
عنوان فرماندار شهرستان رباط کریم در استان تهران 

منصوب کرد.
امید احمدی  بعد از ابالغ حکم اظهار کرد:من پیگیرو 
کار توسعه  را از همان ابتدا شروع کرده و منتظر حکم 
نبودم، و امیدوارم با همت همه و سایر مسئوالن این 
شهر در آستانه یک جهش وحل مشکالت شهرستان 

باشیم 
سال  سه  مدت  به  احمدی  حکم  این  موجب  به 
درسمت فرماندار شهرستان رباط کریم ابقاء می شود.

الزم به ذکر است وی  پیش از این ازسوی استاندار 
به عنوان سرپرست فرمانداری تعیین شده بود که با 
صدور این حکم طی روزهای پیشین  وی به عنوان 

فرماندار منصوب شد.

استان  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
مجموع  با  صنعتی  طرح   ۳۲ گفت:  تهران 
شهرکهای  در  نفر   ۷۰ و  هزار   ۱۰ اشتغال 
دهه  اهلل  ایام  طی  تهران  استان  این  صنعتی 

فجر امسال به بهره برداری رسید.
 بنا بر اعالم روز دوشنبه روابط عمومی شرکت 

سعید  تهران،  استان  صنعتی  شهرک های 
صادقی با بیان این مطلب، افزود: این طرح ها با 
مجموع سرمایه گذاری ۴۹ هزار و ۵۰ میلیارد 
پیشوا،  پاکدشت،  های  شهرستان  در  ریال 
رباط کریم، شهرری، قرچک و مالرد افتتاح شد.

فعالیت  نوع  خصوص  در  همچنین  وی 

این  کرد:  اعالم  شده،  برداری  بهره  واحدهای 
غذایی،  زمینه های  در  صنعتی  های  واحد 
را  خود  فعالیت  فلزی  و  شیمیایی  نساجی، 
آغاز کرده اند و در زنجیره تامین و تولید قرار 

گرفته اند.
استان  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
پروژه   ۵ از  برداری  بهره  و  افتتاح  به  تهران 
امسال  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  در  عمرانی 
اشاره کرد و افزود: میزان سرمایه گذاری این 

پروژه ها نیز ۵۳۲ میلیارد ریال بوده  است.
ها  پروژه  این  معرفی  به  ادامه  در  صادقی 
به شهرک  اضافه کرد:  گازرسانی  و  پرداخت 
صنعتی قرچک با اجرای ۳۳ کیلومتر خط لوله 
گاز و شبکه توزیع و نصب سه دستگاه تقلیل 

فشار از جمله این پروژه ها بوده است.
تصفیه  دوم  مدول  احداث  اظهارداشت:  وی 
با  نصیرآباد  صنعتی  شهرک  فاضالب  خانه 
ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب در شبانه 
روز، تسویه پیشرفته و استحصال آب صنعتی از 
پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی عباس آباد 

با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز 
های  آب  آوری  جمع  و  روسازی  همچنین  و 
زیرسازی  با  دماوند  صنعتی  شهرک  سطحی 
 ۱۰ مسیر  طول  در  غلتکی  بتن  صورت  به 
کیلومتری از دیگر پروژه های افتتاحی این ایام 

بوده است.
استان  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
تهران یکی از سیاست های دولت سیزدهم را 
با  داد:  ادامه  و  دانست  تولید  افزایش ظرفیت 
مشکالتی  تا  کرد  خواهیم  تالش  توان  تمام 
شهرک های  در  زیرساختی  بحث های  در  که 

صنعتی وجود دارد، برطرف شود.
را  صنعتی  پروژه  از ۳۲  برداری  بهره  صادقی 
تولید  به  گذاران  سرمایه  عالقمندی  نشانگر 
کرد:  بیان  و  دانست  این عرصه  در  فعالیت  و 
با وجود همه محدودیت های ناشی از شیوع 
های  تحریم  آن  از  مهمتر  و  کرونا  بیماری 
ظالمانه دشمنان، به همت جهادی همه فعاالن 
 اقتصادی و مسئوالن، چرخ تولید با قدرت همواره 

می چرخد.

بهره برداری از ۳۲ طرح صنعتی در شهرک های صنعتی استان تهران

جلسه ساخت مسکن برای نیروهای مسلح در 
شهر پرند با حضور فرماندار برگزار شد

مسکن  ساخت  از  ورونمایی  ساخت  جلسه 
حضور  با  ناجا  تعاون  بنیاد  توسط  روز  در۹۰ 
باقری،  سرلشگر  دفتر  رئیس  فروتن  سردار 
رباط  شهرستان  فرماندار  احمدی  امید  دکتر 
نماینده مجلس  نوروزی  کریم سردار رحیمی، 
شورای اسالمی در رباط کریم و بهارستان سردار 
وامام  استان  غرب  انتظامی  فرمانده  ظهیری 
شهرستان  مسؤوالن  ودیگر  پرند  شهر  جمعه 

جهت ساخت مسکن برای نیروهای مسلح در 
شهر پرند برگزار شد

دکتر امید احمدی در این جلسه گفت : همه 
خصوصاً  شهرستان  های  کمبود  و  موضوعات 

شهر پرند باید دیده شود. 
زیرساخت ها  سمت  به  اول  باید  :ما  افزود  وی 
و ساخت و سازها استاندار برویم چون بعد از 
ساخت فرصت و فضایی برای ادامه زیرساخت 

آن نباشد.
خبرنگار : ناهید کریمی

ساخت مسکن نیروهای مسلح با حضور فرماندار در شهر پرند 
کلید خورد
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۲ هزار و ۳۶۵ طرح برق شهرستان 
تبریز افتتاح شد

در آیینی ۲ هزار و ۳۶۵ پروژه شرکت توزیع برق شهرستان 
تبریز با یکهزار و ۸۴۵ میلیارد تومان به مناسبت قیام ۲۹ 

بهمن مردم تبریز افتتاح شد.
 مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در این آیین گفت: در 
با  و  نیستند  از هم جدا  ایثارگری  و  نیرو، خدمت  وزارت 

تالش متخصصان داخلی پروژه ها افتتاح می شود.
شعار،  این  شاهد  کرد:  اظهار  محمدمرادی  سیدیعقوب 
افزایش بیش از ۱۰ برابری ظرفیت تولید برق در کشور در 
مقطع کنونی نسبت به دوره قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
است؛ در زمان طاغوت این ظرفیت هفت هزار مگاوات بود 

و اکنون به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.

تکمیل فاضالب پرند و رباط کریم به 
۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد

مدیر آبفای جنوب غربی استان تهران اعالم کرد: ۲۰۰ 
و  آب  های  پروژه  تکمیل  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
فاضالب در شهرستان رباط کریم و پرند نیاز است و این 

توجه مسووالن را می طلبد.
»سعید الکائی« در نشست هم اندیشی و بررسی پروژه 
های شهر پرند اظهار داشت: یک هزار و ۸۸۰ لیتر بر ثانیه 
نصیرشهر  و  کریم  رباط  پرند،  در شهرهای  آب  مصرف 

است که توجه ویژه در بحث کم آبی را می طلبد.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد منابع بارشی در کشور کاهش 
داشته است، گفت: در سال آینده با چالش جدی برای 
بنابراین  مواجه هستیم  تامین آب شرب در شهرستان 

رویه الگوی مصرف آب باید اصالح شود.
مدیر عامل آبفای جنوب غربی استان تهران افزود: ۱۰۲ 
میلیارد تومان اعتبارات تصفیه خانه شهر پرند است که 
حال  است  یافته  تخصیص  آن  میلیارد  هشت  از  کمتر 
تا  دارد  فوری  اعتبارات  به  نیاز  پرند  خانه  تصفیه  آنکه 
در مباحث زیست محیطی و تصفیه فاضالب شهری به 

سنت استانداردها گام برداریم.
الکائی تصریح کرد: سه مخزن آب در شهرستان رباط 
کریم در  دست احداث است که نیازمند اعتبارات ویژه 

است.
میلیارد  و گفت: ۴۵  کرد  اشاره  دو  الغدیر  به خط  وی 
برای  دو  الغدیر  شرب  آب  خط  پروژه  مناقصه  تومان 

رسیدن به شهر پرند برگزار شده است.

گشایش بیست و ششمین خانه ورزش 
روستایی در سقز

خانه ورزش روستای » ُکندالن« واقع در دهستان میرده 
این  مسووالن  حضور  با  سقز  شهرستان  مرکزی  بخش 

شهرستان به بهره برداری رسید.
آیین  این  در  دوشنبه  روز  سقز  ویژه شهرستان  فرماندار 
با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به ورزش و فرهنگ در 
روستاها، از مسووالن این دو حوزه خواست، برای ارتقای 

زیرساخت های این بخش بیشتر تالش کنند.
»کامیل کریمیان« اظهار داشت: در کنار توجه به حوزه 
های فرهنگ و ورزش فراهم سازی بسترها و زیرساخت 
برای  تالش  همچنین  و  روستاها  در  عمرانی  های 
رصد  جد  به  اقتصادی  لحاظ  از  روستاها   توانمندسازی 

می شود.
»فرزاد خاکی« رییس اداره ورزش و جوانان سقز هم گفت: 
۲۶ خانه ورزش روستایی در شهرستان سقز فعالیت می 
کنند و در صورتی که دهیار و اعضای شورای آبادی ها 
برای در اختیار قرار دادن مکان در متراژ ۸۰ تا ۱۲۰ متر 
مربع همکاری کنند تا پایان فروردین ۱۴۰۱ تعداد چهار 

خانه ورزش روستایی دیگر هم راه اندازی می شود.

اینکه  بیان  با  کردستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تاکنون ۸۹۷ واحد تولیدی مصوبه شورای اقتصاد 
در استان از گاز طبیعی بهره مند شده اند گفت: 
با این کار ۴۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع 

صرفه جویی شده است.
احمد فعله گری  اظهار داشت: قرار است در قالب 
واحد   ۶۰۰ و  هزار  یک  اقتصاد،  شورای  مصوبه 
گاز  از  رایگان  صورت  به  کردستان  در  تولیدی 

طبیعی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه از لحاظ حجم مصرف سوخت، 
شورای  مصوبه  تولیدی  واحدهای  درصد   ۹۰
اند،  گاز متصل شده  به شبکه سراسری  اقتصاد 
افزود: در دهه فجر امسال نیز ۱۳۳ واحد تولیدی 
با ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه از گاز برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان یادآور شد: برای 
گازرسانی به هر واحد تولیدی به طور متوسط ۶ 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که 
در صورت بیشتر شدن، هزینه آن بر عهده مالک 

خواهد بود.
فعله گری با اشاره به گازدار بودن ۲ هزار و ۳۲۵ 
ادامه  استان،  در  بزرگ  و  کوچک  تولیدی  واحد 
داد: با وجود توپوگرافی منطقه و سخت گذر بودن 
واحدهای  به  گازرسانی  کار  استان،  نقاط  اغلب 
صنعتی بدون وقفه در حال انجام است و از این 

لحاظ جزو استان های برتر کشور هستیم.
واحد  هر  به  گازرسانی  برای  اینکه  بیان  با  وی 
از ۲۰۰ میلیون ریال هزینه می  مسکونی بیش 
روستای   ۴۵۷ و  هزار  یک  تاکنون  افزود:  شود، 
براساس  و  شده  برخوردار  طبیعی  گاز  از  استان 
تمام  آینده  سال  گرفته،  صورت  ریزی  برنامه 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار از گار طبیعی بهره مند 

می شوند.

گاز طبیعی جایگزین ۴۵ میلیون لیتر سوخت مایع در واحدهای صنعتی کردستان شد



ورزشی
خبر

هادی رضایی مدیر تیم های ملی 

والیبال نشسته شد

حکمی  در  معلوالن  و  جانبازان  فدراسیون  رییس   
والیبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی  رضایی«  »هادی 
رشته  این  ملی  تیم های  مدیر  عنوان  به  را  نشسته 

منصوب کرد.
مربیان  و  ها  تئورسین  از  یکی  رضایی«  »هادی 
شناخته شده رشته والیبال نشسته به شمار می رود 
تیم ملی مردان  با  بی نظیری  افتخارات  توانسته  که 
با این تیم  افتخار رضایی  ایران کسب کند. آخرین 
کسب مدال طال بازی های پارالمپیک توکیو بود که 
مقتدرانه کسب شد و تیم والیبال نشسته ایران تنها 

یک ست در فینال رقابت ها به روسیه واگذار کرد.
قرارداد هادی رضایی بعد از پایان بازی های پارالمپیک 
این  نامعلومی  دالیل  به  اما  رسید  پایان  به  توکیو 
تیم  هدایت  صائبی«  »فرید  تا  نشد  تمدید  قرارداد 

ملی والیبال نشسته ایران را بر عهده بگیرد.
فدراسیون  رییس  اسبقیان«  »سیدمحمدشروین 
در  )شنبه(  روز  معلولین  و  جانبازان  های  ورزش 
حکمی سرمربی سابق تیم ملی والیبال نشسته را به 

عنوان مدیر تیم های ملی منصوب کرد.
در حکم اسبقیان برای هادی رضایی آمده است؛ نظر 
به تعهد و تجارب ارزنده و تالش های جنابعالی در 
رشد و توسعه والیبال نشسته، به موجب این حکم به 
عنوان مدیر تیم های ملی والیبال نشسته جانبازان و 

معلولین جمهوری اسالمی ایران منصوب می شوید.
امید است؛ با اتکال به ایزد متعال و تحت توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( و با سرلوحه قراردادن منویات 
مقام معظم رهبری و راهبرد تفکر، توکل و تالش در 
برنامه های  و  بر اساس سیاست ها  امورمحوله،  انجام 
در  و  بسته  بکار  را  الزم  اهتمام  حداکثر  فدراسیون 
انجام وظایف خطیری که برعهده دارید موفق و مؤید 

باشید.

 سجادی: مشکلی به نام بیمه
 ورزشکاران نداریم

خبر

 فکری: باید ایرادهایمان را
 برطرف کنیم
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دفاع های  می گوید  مسجدسلیمان  نفت  سرمربی 
روی  باید  و  نبودند  سپاهان  مهاجمان  مراقب  تیمش 

ایرادهایشان کار کنند.
محمود فکری پس از شکست ۴ بر یک تیمش مقابل 
سپاهان اظهار کرد: اخراج بازیکن ما شیرازه تیم را به 
هم ریخت و اگر چنین خطایی برای تیم مقابل گرفته 
شود، شاید حتی نگاهی به آن نشود. متاسفانه بعضی 
داوران به تیم ها نگاه می کنند. بعد از آن اخراج سیستم 
ما به هم ریخت اما با این حال بازیکنان خوب دویدند 
کنند.  پر  را  فضاها  کردند  سعی  و  جنگیدند  خوب  و 
بیشتری  فرصت  دیگر  گل،  یک  جز  به  اول  نیمه  در 
به حریف ندادیم و در نیمه دوم برخی اشتباهات در 

یارگیری ها باعث شد گل های بعدی را بخوریم.
نگاه  را  توپ  فقط  ما  بازیکنان  متاسفانه  داد:  ادامه  او 
می کردند و توپ وارد دروازه ما می شد. باید این ایراد 
را برطرف کنیم و آن امتیازاتی را که می توانیم کسب 
کنیم و در توانمان است به دست آوریم و در جدول 
خودمان را باال بکشیم. با این حال در مجموع از شکل 
بازی و تالش بازیکنانم تشکر می کنم و می دانم با کار 
بیشتر می توانیم در بازی های آینده به شرایط بهتری 

برسیم و امتیازات بیشتری به دست آوریم.
از  تیمش  که  گل هایی  مسجدسلیمان  نفت  سرمربی 
جناحین می خورد، گفت: ما نقطه قوت سپاهان را به 
بازیکنان گفتیم و تغییراتمان را هم اعمال کردیم اما 
برخی اوقات توان باالی بازیکنان حریف باعث می شود 
تیم مقابل اشتباه کند. سپاهان از نظر توان فنی از ما 
باالتر بود و قدرت تیمی بیشتری داشت. دفاع هایمان 
کار  ایرادهایمان  روی  باید  و  نبودند  مراقب  متاسفانه 

کنیم تا برطرف شوند.

گفت:  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  مربی   
قرار گرفتن در  حضور در جام تختی و همچنین 
جمع نفرات برتر مجوز حضور در اردوهای تیم ملی 
آسیا، جهانی،  قهرمانی  پیکارهای  برای حضور در 

بازی های آسیایی و کشورهای اسالمی است.
چرخه  براساس  افزود:  حضرتی پور«  »بهروز 
انتخابی تیم ملی شرایطی گذاشته شده که اعضای 
و  جهانی  ارتش های  امید،  جوانان،  ملی  تیم های 
پیکارهای جهانی  در  ملی  تیم  کشتی گیران عضو 
۲۰۲۱ نروژ که مدال نگرفتند به صورت مستقیم 

در جام تختی حضور خواهند داشت.
چهل و دومین دوره رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگی جام تختی طی روزهای ۴ تا ۶ اسفند در 

شهر اهواز برگزار می شود.
وی یادآور شد: بقیه نفرات نیز مجوز حضور در جام 
تختی را در پیکارهای قهرمانی کشور در زاهدان و 

انتخابی جام تختی کسب کردند.

حضرتی پور ادامه داد: نفراتی که در 
به  باشند  داشته  غیبت  تختی  جام 
ملی  تیم  اردوهای  در  حضور  نوعی 
را از دست خواهند داشت مگر آنکه 
شود.  ایجاد  برایشان  خاصی  شرایط 
المپیکی  و  جهانی  مدال آور   ۷ البته 
تختی  جام  در  حضور  از  کشورمان 
معاف هستند و به صورت مستقیم به 
اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. 

تیم ملی کشتی فرنگی خاطر  مربی 
قهرمانی  پیکارهای  برای  کرد:  نشان 
سال ۲۰۲۲ آسیا که اواخر فروردین 
در اوالن باتور پایتخت مغولستان برگزار خواهد شد 
آسیایی  تیم  عضو  المپیک  و  جهانی  مدال دار   ۷
در ترکیب تیم ملی حضور نخواهند داشت و این 

شانس به نفرات دیگر داده شده است.
پیکارهای  نزدیک  بسیار  فاصله  به  همچنین  وی 
 ۲۰۲۲ آسیایی  بازی های  و  صربستان  جهانی 
هانگژو چین اشاره کرد و گفت: این ۲ رویداد که 
فاصله  در  هستند  برخوردار  نیز  زیادی  اهمیت  از 
بسیار نزدیک از هم برگزار میشوند و »محمد بنا« 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان تالش  سرمربی 
دارد تا ۲ تیم را مهیای حضور در این ۲ مسابقه 

کند.
بازی های  هم  آن  از  بعد  شد:  یادآور  حضرتی پور 
پیش  در  را  ترکیه  قونیه  در  اسالمی  کشورهای 
داریم که تیم ملی کشتی فرنگی نیز در آن بازی ها 

هم حضور خواهد داشت.
از  بعد  داد:  ادامه  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  مربی 

ملی  تیم  اردوهای  به  نفرات  بهترین  تختی  جام 
فنی  کادر  تشخیص  به  بنا  و  شد  خواهند  دعوت 
مختلف  تورنمنت های  در  محک  و  ارزیابی  برای 
حضور پیدا خواهند کرد. برای آنکه فرد شایسته ای 
جا نماند کادر فنی بنا دارد برای اردوی تیم ملی 
مالک  مجموع  در  کند.  دعوت  را  بیشتری  نفرات 
در  نفرات حضور  از  دعوت  فنی جهت  کادر  برای 

جام جهان پهلوان تختی است.
در  آسیا  قهرمانی  پیکارهای  از  بعد  گفت:  وی 
مغولستان کادر فنی، تورنمنت هایی را برای حضور 
مدعیان  که  گرفته  نظر  در  کشورمان  نمایندگان 
رقابت ها  آن  در  باید  ملی  تیم  دوبنده  پوشیدن 

حضور پیدا کنند.
حضرتی پور در خصوص حضور تیم منتخب کشتی 
گفت:  بلغارستان  پتروف  نیکوالی  جام  در  فرنگی 
این  عازم  جوانان  محوریت  با  فرنگی  کشتی  تیم 
کادر  تایید  با  آنکه  ضمن  و  شد  خواهد  مسابقات 
فنی و با توجه به اینکه »میثم دلخانی« مسابقه ای 
ندارد مقرر شد او نیز به همراه نفرات جوان عازم 

بلغارستان شود. 
جهان  قهرمانی  فرنگی  و  آزاد  کشتی  پیکارهای 
روزهای ۱۹ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در بلگراد پایتخت 
هانگژو   ۲۰۲۲ آسیایی  بازی های  و  صربستان 
برگزار   ۱۴۰۱ مهر   ۳۰ تا   ۱۹ روزهای  نیز  چین 
خواهد شد و این موضوع مشکالت زیادی را برای 
قزاقستان،  ایران،  خصوص  به  آسیایی  کشورهای 
قرقیزستان که  ژاپن، کره جنوبی،  ازبکستان، هند، 
قهرمانی  و  آسیایی  بازی های  مدال های  به  چشم 

جهان دوخته اند، ایجاد کرده است.

حضرتی پور: جام تختی مجوز ورود به اردوهای 
تیم ملی کشتی فرنگی است

وزیر ورزش و جوانان گفت: دولت سیزدهم با توجه 
به در پیش بودن بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
و نیاز به تامین منابع مالی برای حضور موفق ایران 
در عرصه های آسیایی و جهانی حمایت های خود را 

آغاز کرده و منابع خوبی نیز در راه است.
و  گفت  در  چهارشنبه  روز  سجادی  سیدحمید 
تخصیص  درباره  ایرنا  خبرنگار  با  اختصاصی  گوی 
باقیمانده اعتبارات امسال به فدراسیون های ورزشی 
اظهار داشت: برخی از فدراسیون ها بین ۶۵ تا ۷۵ 
درصد اعتبارات امسال خود را دریافت کردند و به 
۲ فدراسیون هم بیشتر تخصیص داده شده است. 
حال با حمایت های رییس سازمان برنامه و بودجه 
بخشی دیگر از بودجه امسال ورزش طی چند روز 
آینده به وزارت ورزش اختصاص داده می شود تا به 

حساب فدراسیون ها واریز کنیم.
وزیر ورزش و جوانان ادامه می دهد: تا پایان سال 
هم از محل اعتبارات باقیمانده، فدراسیون ها تقویت 
است.  راه  در  خوبی  منابع  مجموع  در  و  می شوند 
رییس  از  و  دارند  حمایت  به  نیاز  فدراسیون ها 
رییس  و  جمهوری  رییس  اول  معاون  جمهور، 
سازمان برنامه و بودجه تشکر می کنم که با توجه 
به در پیش بودن بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو و 
نیاز به منابع مالی برای حضور موفق ایران در این 

بازی ها حمایت های خود را آغاز کردند.
قهرمان  مدال آور  باید  آینده  ماه   ۶ برای  حاال  از 

داشته باشیم
رییس ستادعالی بازی های المپیکی و پارالمپیکی، 
برای  باید  اکنون  می گوید:  پاراآسیایی  و  آسیایی 
آسیایی  بازی های  آغاز  تا  زیرا  ورزش هزینه کنیم 
۶ ماه فرصت داریم و از حاال برای ۶ ماه آینده باید 
قهرمان مدال آور داشته باشیم. کسی قرار نیست ۲ 
ماه مانده به بازی های آسیایی مدال آور شود بلکه 

در حال حاضر باید مدال آور باشد.

وی اضافه کرد: مدال آوری که از حاال تا ۶ ماه دیگر 
می خواهد دورخیز  و افتخارآفرینی کند، اکنون نیاز 
در  حضور  و   خارجی  سفرهای  اردو،  حمایت،  به 
 ۶ این  نیست.  کارش  در  تعطیلی  و  دارد  رقابت ها 
ماه باید بهترین شرایط باشد و بر این اساس نیاز به 

تامین منابع مالی داریم.  
پارالمپیکی ها  و  المپیکی ها  استخدام  از  بخشی 

برطرف شد
گو  و  گفت  این  از  دیگری  بخش  در  ورزش  وزیر 
اظهار  ایران  ورزش  پیشکسوتان  با  دیدار  درباره 
جوانان  و  ورزش  وزارت  به  ورود  بدو  از  داشت: 
صورت  به  پیشکسوتان  با  نوبت  چند  در  تاکنون 
که  داشتم  گفت وگو  و  دیدار  پراکنده  و  جمعی 
پیشکسوتان  و  قهرمانان  از  حمایت  صندوق 

پیشکسوتان  که  معتقدم  است.  کرده  برنامه ریزی 
برکت و چشم و چراغ  ورزش هستند و هم برای 
اهتزار  برای  که  و زحماتی  تجربه ها  آنها،  شخصت 
پرچم ایران در عرصه های جهانی و آسیایی متحمل 
احترام  را صرف ورزش کردند،  و عمر خود  شدند 
است که در خدمت  این  ما  و رسالت  قائل هستم 

این عزیزان باشیم.
سجادی درباره بیمه ورزشکاران هم گفت: بخشی 
از بیمه ورزشکاران برطرف شده و مابقی در حال 
رسیدگی است و با ارایه گزارش از صندوق حمایت 
می کنیم.  اطالع رسانی  پیشکسوتان  و  قهرمانان  از 
و  نداریم  ورزشکاران  بیمه  نام  به  مشکلی  اکنون 
این صندوق در حال برطرف کردن آن است. البته 
یکسری مسایل درباره استخدام ورزشکاران داشتیم 

که با دستور رییس جمهور و معاون اول، استخدام 
است.  شده  برطرف  پارالمپیکی ها  و  المپیکی ها 
می کنند،  مراجعه  و  باشد  مانده  باقی  موردی  اگر 
از  بعضی  و  است  شده  تعریف  آن  برای  ساختاری 
نهادهای مختلف دولتی قهرمانان را جذب می کنند 
و هر نهادی جذب نکنند ما در وزارت ورزش پیگیر 

آن هستیم.
گو  و  گفت  این  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
درباره مهمترین برنامه وزرات ورزش در ماه پایانی 
و  قهرمان  از  با صندوق حمایت  داد:  توضیح  سال 
ورزشی  برنامه ریزی کردیم که شامل  پیشکسوتان 
حقوق های  و  استخدام ها  بیمه ها،  به  رسیدگی 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری  معوقه، حمایت ها، 

و تعاونی مسکن آنها و دیگر موارد است.

گفت:  کشتی  فدراسیون  رییس   
محسوب  ما  قرمز  خط  دوپینگ 
این  با  مبارزه  برای  و  می شود 
نیازمند  ورزش،  در  معضل جدی 
همکاری و حمایت ویژه فدراسیون 
پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه 

با دوپینگ ایران هستیم.
)چهارشنبه(  روز  دبیر«  »علیرضا 
فدراسیون  محل  در  حضور  با 
»غالمرضا  با  ورزشی   - پزشکی 
فدراسیون  این  رییس  نوروزی« 

دیدار و گفت و گو کرد.
وی با قدردانی از حمایت، تعامل 
پزشکی  فدراسیون  همراهی  و 
تا  کرد  امیدواری  ابراز  ورزشی   -
تعامل ۲ فدراسیون در زمینه های 
کاری مشترک با توجه به حضور 
بازی های  در  ایران  تیم های 
چین  هانگژو   ۲۰۲۲ آسیایی 
صربستان  جهانی  پیکارهای  و 

افزایش یابد.
دبیر ادامه داد: دوپینگ خط قرمز 
ما محسوب می شود و برای مبارزه 
ورزش،  در  جدی  معضل  این  با 
ویژه  حمایت  و  همکاری  نیازمند 
و  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
و  ایران  دوپینگ  با  مبارزه  ستاد 

حضور نمایندگان آن ها در تمامی 
مسابقات کشتی هستیم.

با  کشتی  فدارسیون  رییس 
مجهز  مرکز  راه اندازی  به  اشاره 
دستگاه های  خرید  و  فیزیوتراپی 
روی  کرد:  خاطرنشان  مدرن، 
حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی 
متخصصان  و  پزشک  اعزام  برای 
فیزیوتراپی برای تمرینات تیم های 

ملی کشتی حساب باز کرده ایم.
نوروزی رییس فدراسیون پزشکی 
ورزشی نیز در این دیدار  با اشاره به 

افتخارآفرینی ورزش کشتی گفت: 
در تمام سال های اخیر فدراسیون 
داشته  تالش  ورزشی   - پزشکی 
خدمات  شایسته ترین  و  بهترین 
را به قهرمانان المپیکی رشته های 
خوبی  به  و  نماید  ارائه  مختلف 
نقش پشتیبان را در افتخارآفرینی 
این عزیزان ارائه کرده است و این 
مهم را وظیفه خود می دانیم. وی 
این  قطع  طور  به  کرد:  تصریح 
قدرت  با  خدمات  و  حمایت ها 
به  یافت،  خواهد  ادامه  بیشتری 

را  آسیایی  بازی های  اینکه  ویژه 
این مهم،  برای  و  در پیش داریم 
آماده سازی  برنامه های  ویژه 
را  اعزامی  کاروان  برای  پزشکی 
این جلسه  در  آغاز خواهیم کرد. 
اعزام پزشکان  همچنین در مورد 
برای  الزم  مجوزهای  دریافت  و 
نیز  کشتی  مسابقات  برگزاری 
»تورج  شد.  نظر  تبادل  و  بحث 
کمیته  رییس  ملک محمدی« 
پزشکی فدراسیون کشتی نیز در 

این دیدار حضور داشت.

دبیر: دوپینگ خط قرمز فدراسیون کشتی است

 سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری گفت:  برای اعزام 
نیازمند  آسیا  جاده  قهرمانی  رقابت های  به  ملی  تیم 
حمایت و مساعدت وزارت ورزش هستیم و در دیداری 
که با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان داشتیم این مساله را مورد بررسی قرار 

دادیم.
در  که  مواردی  از  یکی  افزود:  کندی  هاشم  رسول 
موضوع  شد،  پرداخته  آن  به  وزیر  معاون  با  نشست 
اعزام تیم ملی دوچرخه سواری ایران به مسابقات جاده 
قهرمانی آسیا است که در فروردین ماه سال آینده و به 

میزبانی تاجیکستان برگزار می شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با حمایت اسپانسری 
برای تیم ملی گرفتیم، قرار است ملی پوشان در  که 

اردوی ترکیه حضور یافته تا آماده این رقابت ها شوند 
اما برای اعزام به رقابت های جاده قهرمانی آسیا نیازمند 
حمایت وزارت ورزش و بخش های دیگر هستیم و قرار 

شد در این خصوص اقدامات الزم صورت گیرد.
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری تاکید کرد: یکی 
از برنامه های ما برای اعزام به مسابقات برون مرزی، 
حضور کیفی در این رویدادهاست و بر همین اساس در 
تاجیکستان به میدان خواهیم رفت. البته هنوز اسامی 
اما  نشده  اعالم  ما  به  فنی  کادر  از سوی  پوشان  ملی 
قرار است در روزهای آینده تیم بسته شده و راهی این 
باز  با دست پر به تهران  امیدواریم  مسابقات شود که 

گردند.
صورت  اقدامات  آخرین  به  واکنش  در  کندی  هاشم 

دوچرخه  فدراسیون  اساسنامه  تایید  مورد  در  گرفت 
سواری ادامه داد: پیگیری هایی را انجام داده ایم و روند 
کار در جریان است، البته اعالم کردند دلیل تاخیر حجم 
کار و برنامه های فدراسیون جهانی بوده و به نظر می 

رسد مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد.
وی گفت: بدون شک دوچرخه سواری روزهای سختی 
را سپری می کند،   از سویی مسایل و مشکالت مالی 
می  دیگر  سویی  از  و  دیدیم  می  خود  روی  پیش  را 
خواستیم برنامه ها و فعالیت های فدراسیون به نحوی 
همه  کمک  و  خدا  لطف  به  که  شود  برگزار  شایسته 
دوستان از این روزهای سخت عبور کرده و با همدلی 
و خردجمعی به سوی اهداف از پیش تعیین شده گام 

برداشتیم.

برای حضور در رقابت های قهرمانی جاده آسیا نیازمند حمایت هستیم

تیم ملی هندبال گفت:  مربی پیشین 
ورزش  بین المللی  آکادمی  ثبت  با 
آسیا می خواهیم کالس های آموزشی، 
بین المللی،  همایش های  و  سمینارها 
سازی  تخصصی  و  تمرینی  کمپ های 

و علم ورزش را ارائه کنیم.
تاسیس  علیرضا حبیبی  در خصوص 
با  کرد:  اظهار  آسیا  ورزشی  آکادمی 
فدراسیون  رییس  پاکدل  حمایت 
آسیا  فدراسیون  همچنین  و  هندبال 
ورزشی  بین المللی  آکادمی  نخستین 
و  باشگاه  این  شد.  تاسیس  آسیا 

 ۱۳۹۲ سال  از  ورزشی  آکادمی 
کرده  آغاز  ایران  در  را  خود  فعالیت 
هم  گذشته  سال های  طول  در  بود. 
در  فدراسیون  و  باشگاه ها  همکاری  با 
از  خارج  کمپ های  برگزاری  خصوص 
برگزاری سمینارهای ورزشی  کشور و 
و  مربیان  اعزام  ایران،  در  بین المللی 
بازیکنان به دوره های آموزشی خارج از 

کشور فعالیت داشت.
مدرس بین المللی هندبال افزود: من به 
با  و  بین المللی  عنوان مربی و مدرس 
توجه به ارتباطات بین المللی که دارم 

طریق  از  را  آکادمی  این  کردم  تالش 
فدراسیون هندبال آسیا به ثبت برسانم 
آموزشی،  زمینه های  در  بتوانیم  تا 
بین المللی،  همایش های  و  سمینارها 
سازی  تخصصی  تمرینی،  کمپ های 
و  مختلف  حوزه های  در  هندبال 
عرصه  را  المللی  بین  تورنمنت های 

کنیم. 
فعالیت  حوزه  گفت:  ادامه  در  حبیبی 
هندبال  مخصوص  فقط  آکادمی  این 
رشته های  کلیه  برای  و  نیست 
تخصص  به  توجه  با  اما  است  ورزشی 

با  اول  گرفتم  تصمیم  هندبال  در  من 
از  بعد  امیدوارم  کنم.  شروع  هندبال 
آن با استفاده از متخصصان رشته های 
توسعه  به  نسبت  بتوانیم  مختلف 
قابل  اقدام کنیم.  دیگر هم  رشته های 
این آکادمی  برای  این است که  توجه 
سعی کرده ام از بهترین و برجسته ترین 
تعداد  کنم.  استفاده  دنیا  مدرسین 
به  دعوت  را  دنیا  مربیان  از  زیادی 
همکاری کرده ام و یک تیم بسیار خوب 
را در این زمینه  انتخاب شده که در این 

مسیر ما را یاری کنند.

حبیبی: نخستین آکادمی بین المللی ورزش را تاسیس کردیم
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اتاق فکر »خندوانه«
 در تدارک نوروز

سرپرست شبکه »نسیم« درباره افول تولیدات تلویزیون بیان کرد که 
آمارها این افول را نشان نمی دهد اما سیاست تلویزیون کاهش تولیدات 

و افزایش کیفیت است.
این  اولویت های  درباره  »نسیم«  شبکه  سرپرست  محمدرضا خوشرو 
شبکه و همچنین برنامه های ویژه آن برای نوروز ۱۴۰۱  بیان کرد: 
فرایند برنامه سازی زمان بر است و از مدت ها قبل تیم مدیریتی شبکه 
برای ایام نوروز برنامه ریزی گسترده ای داشته است و بر اساس رویکرد 
تیم  بودیم  شاهد  صداوسیما  سازمان  در  سال  اواسط  از  که  جدید 

مدیریتی هم برنامه سازی اش را شروع کرده است.
وی درباره مشخص بودن برنامه های شاخص نوروز امسال عنوان کرد: 
در فرایند تولید گرفتاری هایی هست که باید رفع شود و هر چه به این 

بازه زمانی نزدیک تر شویم کنداکتور هم شفاف تر و دقیق تر می شود.
خوشرو که پیش از این هم به عنوان مشاور معاون سیما فعالیت داشته 
است، در پاسخ به بالتکلیفی تهیه کنندگان و افول برنامه سازی در طی 
چند ماه اخیر در صداوسیما تصریح کرد: ارقام و کارها نشان نمی دهد 
که وارد روند افولی شده ایم اما سیاست سازمان کاهش حجم تولید و 

افزایش کیفیت است و این شاید برای افکار عمومی واضح نباشد.
وی اضافه کرد: برای احترام به وقت، ذائقه و سلیقه مخاطب، سازمان 
درصدد کاهش تولیدات و افزایش کیفیت است تا کارهای باکیفیت 
تولید  کاهش  کلی  طور  به  ما  حال  این  با  باشیم.  داشته  بیشتری 

نداشته ایم، همواره برنامه سازی با جدیت هم دنبال می شود.
اظهار  آن  رویکرد جدید  و  این شبکه  درباره  نسیم  سرپرست شبکه 
کرد: با توجه به شعار دوره تحولی صداوسیما یعنی »هویت محوری 
را  قبل همین مسیر  از مدت ها  نسیم هم  عدالت گستری«، شبکه  و 
دنبال می کرده و ادامه می دهد. فرایند برنامه سازی بر همین اساس 

رخ می دهد.
وی درباره برنامه های ویژه »خندوانه« و »دورهمی« و جزئیات فعالیت 
نوروزی آن ها نیز گفت: همه در حال برنامه ریزی هستند که بتوانند 
رویکرد مناسبی در ارتقا و تعالی محتوا داشته باشند. تیم اتاق فکر 
خندوانه در حال حاضر برای برنامه نوروزی در حال برنامه ریزی است.

خوشرو در پایان درباره ابقای مدیران کانال ها و گروه های شبکه نسیم 
نیز گفت: شبکه نسیم شبکه چابک و پویایی است و همه دوستان در 
تالش هستند تا سیاست های سازمان به بهترین شکل ممکن محقق 
شود. ان شاءاهلل که همه نیروهای همراه با تیم شبکه نسیم که در این 

چارچوب فعالیت می کنند کار خود را با قوت ادامه دهند.

سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاون   
بیان  با  فرهنگ  وزارت  سینمایی 
تعامل  برای  سازمان  این  برنامه های 
با تهیه کنندگان فیلم ها جهت معرفی 
بسترهای نوین ارائه آثار بدون اتکا به 
اختیار  سپردن  از  سینماها  در  اکران 
به  خانگی  نمایش  فیلم های  مجوز 
ساترا  به  سریال ها  و  فرهنگ  وزارت 

سخن گفت.
برنامه های  درباره  ایل بیگی  حبیب 
از  نتایجی که  و  آنالین  اکران  کمیته 
خروجی جلسات این کمیته به دست 
آمده است گفت: نخست باید به این 
خوشبختانه  که  داشت  توجه  مساله 
وکسیناسیون،  روند  تسریع  سایه  در 
ایجاد آرامش نسبی جاری در جامعه 
و بازگشت رونق اکران سینماها، بحث 
تمرکز تام و تمام بر اکران فیلم ها در 
وی اودی ها و بسترهای فضای مجازی 
مانند گذشته در اولویت تهیه کنندگان 

و صاحبان آثار سینمایی نیست.
اختصاص سالن های سینما تنها برای 
اکران آثار کمدی، اشتباهی راهبردی 

است
آنست  اساسی  موضوع  افزود:  وی 
که  فیلم هایی  از  بسیاری  اصوالً  که 
و  ساخت  پروانه  ایران  سینمای  در 
در  اکران  مناسب  می گیرند  نمایش 
معتقدم  البته  نیستند،  سینما  سالن 
حوزه  این  در  اخیر  سال  چند  طی 
ذائقه  این  و  ذائقه سازی صورت گرفته 
به سمت وسوی خاصی رفته که باعث 
یک گونه  فقط  که  کنیم  فکر  شده 
سالن های  در  باید  فیلم ها  از  خاص 
سینمایی اکران شوند. به بیان ساده تر 
در سینماها فقط و فقط کمدی باید 
که  کمدی هایی  آن هم  شود.  اکران 
خیلی آثار فاخری نیستند و از سطح 

استاندارد پایینی برخوردارند.
بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  بیگی  ایل 
اکران  برای  فقط  سینما  سالن های 
بزرگ  اشتباهی  باشد  فیلم ها  این 
وقتی  داده ایم.  انجام  راهبردی  و 
مداقه  نیز  سینما  تاریخ  طول  در 
می کنیم در می یابیم که شیوه اکران 
در جهان نیز اینگونه نبوده و نیست، 
در امریکا طی هر سال بیش از هزار 
آنها  همه  اما  می شود  ساخته  فیلم 
به  آن  از  بخشی  و  نمی شوند  اکران 
آن جا  می رود.  خانگی  نمایش  شبکه 
پخش کننده و سینمادارها نیز در امر 
اکران دخیل هستند و خیلی از مواقع 
حاضر  سینماداران  و  پخش کنندگان 
نیستند.  فیلم ها در سالن ها  اکران  به 
کشورمان  در  نگاه  این  تغییر  برای 
و  تهیه کنندگان  کرد.  فکری  باید 
باید  که  می کنند  فکر  ما  کارگردانان 
آثارشان را فقط در سینما اکران شود

سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاون 
سینمایی تاکید کرد: برای برون رفت 
از این آسیب باید راه های دیگری برای 
هنرمندان ایجاد شود تا شبکه نمایش 
قیمت های  با  پلتفرم ها  و  خانگی 
تهیه کنندگان  از  را  آثار  مناسب تری 
آنها رضایت دهند  تا  خریداری کنند 
فیلم هاشان به جای اکران سینمایی به 

شبکه نمایش خانگی راه یابد.
وی تصریح کرد: در کشور ما پیش از 
میانگین  طور  به  سال  هر  طی  کرونا 
۱۰۰ تا ۱۲۰ فیلم ساخته می شد که 
بهترین  در  و  سینما  در  اثر   ۶۰ تنها 
و  هنر  لحاظ کردن ظرفیت  با  حالت 
اکران  برای  اثر   ۸۰ تا   ۷۵ به  تجربه 
هم  باز  شرایط  این  در  می رسیدیم. 
باز  اکران  از صف  بیشتر  یا  فیلم   ۴۰

می ماندند.
سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاون 
البته  فرهنگ گفت:  وزارت  سینمایی 
نباید فراموش کرد که ساخت برخی 
دارد.  مختلفی  خاستگاه های  فیلم ها 
برخی از آن آثار تنها برای حضور در 
برخی ها  می شود؛  ساخته  جشنواره ها 
ساخته  صرفاً  که  می سازند  فیلمی 
هم  کم  که  آثار  از  تعدادی  باشند؛ 

برنامه  که  هستند  فیلم هایی  نیستند 
مالی )بیزینس پلن( درستی نداشته و 
ندارند و تنها تولیدکننده ای پولی به 
دستش رسیده و آن را در تولید فیلم 
سرمایه گذاری کرده و اغلب به سبب 
نداشتن همان برنامه، نه تنها به اکران 
نمی رسند که حتی سرمایه اولیه فیلم 

هم به آنها باز نمی گردد.
تولید  ظرفیت   از  بهره بردن  آموزش 
آثار برای پخش انحصاری از تلویزیون 

یا پلتفرم ها
برای جلوگیری  تاکید کرد:  ایل بیگی 
همان  در  آسیب هایی  چنین  از 
باید  فیلم  تولید  برای  اول  قدم های 
پروانه  و  ساخت  پروانه  شورای  در 
به  که  شود  طراحی  سازوکار  نمایش 
تهیه کنندگان این نکته را بازگو کند 
سالن  در  اکران  قابلیت  اثر  این  که 

سینما و پرده را ندارد.
از  بسیاری  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
یک  فیلمنامه  خواندن  با  تنها  موارد 
قابلیت  فیلم  که  دریافت  می توان  اثر 
یا خیر.  دارد  را  پرده  و  اکران سینما 
وقتی چنین موضوعات و توصیه های 
تولیدکنندگان  تهیه کنندگان،  به 
اول  گام  همان  در  آثار  صاحبان  و 
صورت گیرد دیگر کمتر شاهد تولید 
آثاری خواهیم بود که برای اکران در 

وضعیتی بالتکلیف به سر می برند.
این  من  به نظر  البته  داد:  ادامه  وی 
و  می دهد  نشان  را  سینما  اهمیت 
خیلی  تولید  برای  ما  ظرفیت  آنکه 
و  فیلم سازان  ما  اینهاست.  از  بیشتر 
تهیه کنندگان متعددی داریم که باید 
آنها را برای تولید آثار جهت استفاده 
هر چه بهتر از ظرفیت های تلویزیون 
آگاه کرده و  نمایش خانگی  و شبکه 

حتی آموزش دهیم.
تلویزیون  و  پلتفرم ها  اکران  ظرفیت 
زیاد  بسیار  که  نیست  تنها کم  نه  ما 
نداریم.  آن ها  برای  محتوا  اما  است 
باید راهکارهایی را مد نظر بگیریم که 
ساخت  هزینه های  از  بخشی  بتوانیم 
تلویزیون  طریق  از  را  فیلم ها  این 
پخش  برای  که  آثاری  کنیم.  تامین 
به  تلویزیون  طریق  از  مستقیم 
مخاطب  به  اول  دست  آثار  عنوان 
ارائه می شود و چنین خواستی میان 
مدیران تلویزیون بسیار زیاد است. اما 
تولیدکنندگان فیلم ما این ظرفیت را 
بدون  را  آثارشان  و  می گیرند  نادیده 
تلویزیون  ارزشیابی  و  نظارت  قوانین 
تولید می کنند و همین باعث می شود 
از چنین ظرفیتی برای خرید و پخش 

آثارشان بی بهره بمانند
کرد:  خاطرنشان  سینمایی  مدیر  این 
نیز  خانگی  نمایش  شبکه  حوزه  در 
از  بیش  آموزش  و  نیازسنجی  این 
هر زمانی احساس می شود. در حوزه 
وی اودی ها و پلتفرم ها طی چند سال 
مطالبه  و  نگرش  عدم  دلیل  به  اخیر 
درست ما ظرفیت بزرگی را از دست 
تا  شده  باعث  مساله  همین  و  دادیم 
تمام توجه این بسترها بر حوزه تولید 

سریال متمرکز شود.
دارم  به خاطر  یادآور شد: خوب  وی 

ارائه فیزیکی  در دهه ۸۰ برای رایت 
لوح فشرده فیلم ها در شبکه نمایش 
تومان،  میلیون  تا ۵۰۰  خانگی ۳۰۰ 
به  بیشتر  حتی  و  میلیارد  یک  گاه 
می شد.  پرداخت  تهیه کنندگان 
فروش  میزان  از  بیشتر  که  اعدادی 
بود. چرا  آنها در سالن های سینمایی 
که چنین میلی میان مخاطبان وجود 
این  خانگی  نمایش  شبکه  و  داشت 

فرهنگ را ایجاد کرده بود.
متأسفانه  امروز  اما  افزود:  بیگی  ایل 
آثار  و  شده  دیگرگون  پلتفرم ها  نگاه 
را نمی خرند یا آنقدر قیمت را پایین 
تولیدکننده  برای  که  می گویند 
سرمایه  را  پول  میلیارد  چند  که 
حاضر  و  نمی کند  صرف  کرده  تولید 
نمی شود اثرش را با ۳۰ یا ۴۰ میلیون 
تومان به پلتفرم ها بدهد. برای همین 
فکر می کند که تنها راه اکران فیلمش 

است
پلتفرم ها شایع  اشتباهی که در  رویه 

است
رویه  همچنین  شد:  یادآور  ایل بیگی 
پلتفرم ها  که  است  آن  دیگر  غلط 
آنرا بنیان گذاشته اند و به بحث همه 
سینماها  در  آثار  اکران  لزوم  گیری 
دامن زده است و آن اینکه می گویند 
به  ما  سینماها  در  اکران  شرط  به 
نسبت فروش با تهیه کننده و صاحب 
مساله  همین  و  می بندیم  قرارداد  اثر 
تهیه کننده  که  است  دیگری  عامل 
در  ابتدا  فیلمش  باشد  داشته  تمایل 
سینما اکران شود. مساله ای که اصال 

نباید این گونه باشد!
پلتفرم ها  در  فیلم ها  داد:  ادامه  وی 
بیشتر از آن چیزی که در اکران است 
دیده می شوند و این مساله پیچیده ای 
باشد.  که نیست که درک آن سخت 
اکران  در  شاید  فیلم ها  از  خیلی 
پلتفرم ها  در  ولی  بخورند  شکست 
دارند.  بیشتری  به مراتب  بیننده 
با  دارند  پلتفرم ها  که  گستردگی ای 
سالن  ما  کشور  در  که  شهری   ۶۰
سینما دارند قابل قیاس نیست. خیلی 
از مردم سینما نمی روند اما هرشب در 
منزلشان فیلم و سریال ها را می بینند، 
مجددی  بازنگری  اگر  می آید  به نظر 
بسترهای  گیرد  صورت  پلتفرم ها  در 
بالقوه فراوانی در اختیار تهیه کنندگان 

و صاحبان آثار قرار خواهد گرفت.
امکان که سازمان سینمایی در تدارک 

انجام آن است
سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاون 
سینمایی درباره برنامه این سازمان در 
خصوص گسترش دامنه و بستر اکران 
تهیه کنندگان  به  کمک  هدف  با  آثار 
ما  گفت:  نظر،  مد  آثار  صاحبان  و 
برای  تالش  در  سازمان سینمایی  در 
اکران  مقوله  موفقیت  بازگرداندن 
سالن های  از  خارج  بسترهایی  در 
اکران  کمیته  هستیم.  سینمایی 
آنالین ما با تهیه کنندگان و صاحبان 
فیلم ها در خود سازمان گفت وگوهایی 
بیشتر  چه  هر  بتوانیم  تا  داده  انجام 
مجازی  فضای  در  آثار  اکران  شاهد 

باشیم.

چه  هر  حال  هر  به  داد:  ادامه  وی 
اکران  تا  فیلم  تولید  میان  بیشتر 
است  ممکن  شود،  ایجاد  فاصله  آن 
همچنین  شود،  کهنه  فیلم  موضوع 
است  دیگری  ضرر  سرمایه  خوابیدن 
به  دست  آن  با  تهیه کنندگان  که 
تا  تالش هستیم  در  گریبان هستند. 
شرایطی ایجاد شود فیلم ها با کمترین 
به نمایش گذاشته  پلتفرم ها  ضرر در 

شود.
زمینه  این  در  گفت:  بیگی  ایل 
تالش  در  نیز  سینمایی  سازمان 
در  کند  فراهم  را  شرایطی  تا  است 
از  بخشی  تهیه کننده  رضایت  صورت 
به  بالعوض  شکل  به  را  فیلم  هزینه 
به  حوزه  این  در  البته  بپردازد.  وی 
چند  مبالغ  و  باال  بسیار  اعداد  دلیل 
صد میلیونی که صاحبان آثار مطالبه 
وجود  به  تفاهمی  هنوز  می کنند 
نیامده چرا که پرداخت چنین مبالغی 
سازمان  مالی  سیاست  و  توان  در 

نیست
در  زمینه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
می کنیم  تالش  سینمایی  سازمان 
تا  مانده  باقی  ماه  سه  دو،  ظرف 
با  تفاهمی  به  بتوانیم  سال  پایان 
مبلغ  پرداخت  برای  تهیه کنندگان 
بهتر  فراهم کردن شرایط  و  بالعوض 
فروش آثار به پلتفرم ها ایجاد کنیم.  

حوزه سریال با ساترا و مجوز فیلم های 
مستند با سازمان سینمایی

درباره  همچنین  ایل بیگی 
متعددی  و  مختلف  کش وقوس های 
که طی چند وقت اخیر بین معاونت 
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
وجود  مجوزها  صدور  سر  بر  ساترا  و 
و  نگرش  تغییر  محوریت  با  داشت 
سازمان  و  معاونت  این  در  مدیریت 
و  تعامل  به  دستیابی  و  سینمایی 
تفاهمی بنیادین گفت: در نهایت بعد 
و  از جلسات و نشست های تخصصی 
سازمان  در  ما  شد  مقرر  کارشناسی 
نه  سریال  حوزه  در  سینمایی 
برای  نه  و  صادر  مجوزی  هیچ گونه 
کنیم.  ورود  آثار  آن  پخش  و  بررسی 
ساترا  خود  توسط  موارد  این  همه 

انجام خواهد شد.
در حوزه فیلم های سینمایی نیز مجوز 
ما مورد توجه ساترا قرار می گیرد. در 
آثار  خرید  مقوله  از  فارغ  تلویزیون 
و  تام  امر  این  اختیار  که  سینمایی 
مجوز  آنهاست،  قدرت  ید  در  تمام 
)تلویزیون(  پخش فیلم در آن رسانه 
طی تفاهمی میان آنها و ساترا صورت 
می گیرد. صدرو مجوز اکران فیلم های 
سینمایی در سالن های سینما دالی بر 
صدور مجوز برای پخش در تلویزیون 
دارد  را  وکار خود  آنجا ساز  و  نیست 
قوانین  با  ساترا  و  تلویزیون  بین  که 
فیلمی سینمایی  نهایت  در  خودشان 
دریافت  را  تلویزیون  از  پخش  مجوز 
می کند. اما بعد از رایزنی های مستمر 
در نهایت مقرر شد که در مورد پخش 
پلتفرم ها،  در  سینمایی  فیلم هایی 
سینمایی  سازمان  شده  صادر  مجوز 

مورد قبول ساترا نیز باشد.

صفر تا صد رفع مناقشه وزارت فرهنگ با ساترا در بحثی با حبیب ایل بیگی:

اختیار مجوز فیلم های نمایش خانگی به وزارت 
فرهنگ و سریال ها به ساترا سپرده شد

گزارش

ضرغامی: ۴۰ بازارچه صنایع دستی به 
زودی افتتاح می شود

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت: ۴۰ بازارچه 
صنایع دستی آخرین مراحل آماده سازی را پشت سر می گذارد و در 

آینده نزدیک افتتاح می شود.
ششمین  جانبی  نمایشگاه  از  بازدید  در  ضرغامی   اهلل  سیدعزت 
جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در محل موزه ملی 
ایران در جمع خبرنگاران گفت: ۴۰بازارچه صنایع دستی آخرین 
افتتاح  زودی  به  که  می گذارد  سر  پشت  را  سازی  آماده  مراحل 
می شود و این امکان را برای همه هنرمندان این حوزه در سراسر 
کشور فراهم می کند که محصوالت خود را در این بازارچه ها نمایش 

دهند و عرضه کنند.
افزود: همچنین  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در شهرهای بزرگ به دنبال ایجاد و راه اندازی بازارچه های متعدد 
صنایع دستی هستیم. که در حال حاضر در مرحله جانمایی است 
اولویت ها در معرفی ظرفیت های  از  به عنوان یکی  اقدامات  این  و 
ارزشمند ملی است که فعالیت های گسترده ای در این زمینه برنامه 

ریزی شده است.
وی افزود: اگر محصوالت صنایع دستی گسترده تولید شود، قطعا 
در مناسب سازی قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت و قیمت ها به گونه 
ای تعدیل می شود  که همه مردم می توانند صنایع دستی بخرند. 
از طرفی با نوآوری هایی که انجام می شود به سمت کاربردی شدن 
صنایع دستی در زندگی مردم گام برداشتیم و البته با بسته بندی های 
زیباتر می توان در عرضه محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی 

تحول ایجاد کنیم.
صنایع  ۳۰۰رشته  حدود  در  داشت:  اظهار  فرهنگی  میراث  وزیر 
دستی تولیدات ارزشمند در سراسر کشور وجود دارد، تقریبادر تنوع 
جانبی  نمایشگاه  زنیم.  می  جهان  در  را  اول  حرف  دستی  صنایع 
صنایع دستی در جشنواره صنایع دستی فجر یک بخش کوچکی از 
فعالیت های بسیار گسترده در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
نمی توان  نمایشگاه هر چقدر هم تالش شود  این  کشور است. در 
گوشه کوچکی از عظمت رشته های هنرسنتی که هویت و فرهنگ 

ایرانیان را  تشکیل می دهد نشان داد.
نمایشگاهی  فضای  و  محیط  ظرفیت  تناسب  به  گفت:  ضرغامی 
است،  ها  مجموعه  این  برای  خوبی  میزبان  که  ایران  ملی  موزه  و 
توان  و  بوده  فرصت  که  جایی  تا  وزارتخانه  صنایع دستی  معاونت 
دهنده  نشان  که  را   خوبی  نمونه های  است  کرده  تالش  داشت 
مجموعه های بزرگتری را از این رشته ها و هنرها است، در معرض 

نمایش گذاشته است.
آثار  کرد:  تصریح  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
ارزشمند  و  متنوع  بسیار  فجر  صنایع دستی  جشنواره  و  نمایشگاه 
از  بسیاری  بزند  نمایشگاه  این  در  دور  یک  اگر  ایرانی  هر  است. 
نشان های هویتی خود و توانمندی و ظرفیت ملی کشور را متوجه 
با سرپنجه  نمایشگاه صنایع دستی فجر  آثار موجود در  می شود.  
هنر ایرانیان تولید می شود، برخی از این آثار بازار داخلی و خارجی 
دارند و برخی هم نمونه سازی های ارزشمندی است که برای حفظ 

این رشته های ساخته شده و ضروری است.
برای  فعال  ایران  ملی  موزه  در  دستی  صنایع  نمایشگاه  گفت:  وی 
به  شود،دسترسی  می  انجام  که  اطالع رسانی  با  اما  است،  آشنایی 
را  آثار  این  عالقه مندان  تا  شود  می  انجام  هم  فروش  محل های 

خریداری کنند.
شهرها و روستاهای صنایع دستی مقاصد جدید گردشگری هستند

با  دستی  صنایع  روستاهای  و  شهر  معرفی  روند  گفت:  ضرغامی 
نامزد معرفی و ثبت  ایران  از شهرهای  ادامه دارد بسیاری  سرعت 
دستی  صنایع  ارزشمند  رشته  فرد  به  منحصر  و  رشته خاص  یک 

هستند، که البته با دقت کامل پرونده ها بررسی می شود.
وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: برای معرفی شهرها و روستاهای 
صنایع دستی باید فعالیت تبلیغاتی و رسانه ای انجام شود وزارتخانه 
عهده  به  آن  عمده  بخش  اما  می دهد  انجام  را  کار  این  حدی  در 
برند خاص  فراملی  و  ملی  در سطح  رسانه  هر چه  است.  رسانه ها 
شهرها و روستاهای صنایع دستی را معرفی کنند در جذب گردشگر 

به این مناطق کمک می کند.
مقاصد  را  صنایع دستی  جهانی  و  ملی  روستاهای  و  شهرها  وی 
صنایع دستی  و  هنرهای سنتی  گفت:  و  دانست  گردشگری  جدید 
یکی از مهمترین و موثرترین حوزه ها در صنعت گردشگری هستند. 
آنها  مهمترین  از  یکی  که  دارد  مختلف  جاذبه های  گردشگری 
صنایع دستی است. گردشگران به هر نقطه ای که سفر می کنند از 
صنایع دستی و هنرهای سنتی ویژه مقصد سفر سوال می کنند در 
بسیاری از شهرها بازارچه هایی راه اندازی شدند برخی هم در مراحل 

ابتدایی هستند و در برنامه آینده وزارتخانه است.
تا ۲۴  ششمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر  ۱۸ 
از  مختلف  رشته های  هنرمندان  از  اثر   ۳۲۰ نمایش  با  بهمن ماه 

سراسر کشور در موزه ملی ایران برگزار شد.
به  می توان  صنایع دستی  ششم  جشنواره  در  حاضر  آثار  جمله  از 
زری بافی،  فلز،  روی  طالکوبی  گلیم،  معرق،  تذهیب،  فلزکاری، 
الک تراشی، خراطی و سوخت کاری، قلمزنی، حکاکی سنگ، چاپ 
باتیک، طالکوبی، پته دوزی، منبت، سرامیک، مشبک، قلم تراشی، 
سوزن دوزی، ملیله، سازه های چوبی، فلز، گلیم، شیشه دمی، احجام 
کرد.  اشاره  سوزن دوزی  پارچه،  روی  نقاشی  زیورآالت،  فلزی، 
استان های مازندران، اصفهان و تهران حضور فعال تری در این دوره 

داشتند.
رویش دوباره سفر برای تجلیل از فرزندانی که هنر خانوادگی پدر 
و مادر خود را حفظ کرده و ادامه می دهند و همچنین نمایش آثار 
دارای مهر اصالت ملی در کنار آثار فاخر صنایع دستی از مهمترین 

بخش های ششمین دوره جشنواره صنایع دستی فجر بود.
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وزیر فرهنگ: آموزه های راهپیمایی 
اربعین تبیین شود

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اربعین حسینی را حادثه و داغ فراموش نشدنی و گره 
خورده با نام انسان های کامل همچون زینب کبری )س( دانست و گفت: اربعین یک 
آموزه های  و  باید درس ها، لذت های معنوی  ما است که  برای جامعه  الهی  موهبت 

راهپیمایی آن را به همه مشتاقان این رویداد بزرگ معرفی و تبیین نمائیم.
جهانی  جایزه  هفتمین  اختتامیه  آئین  در  چهارشنبه  روز  اسماعیلی  محمدمهدی 
اربعین که در حسینیه الزهرا)س( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، 
با تبریک اعیاد ماه مبارک رجب و میالد باسعادت امام علی )ع(، ضمن قدردانی از 
دست اندرکاران برگزاری جایزه جهانی اربعین گفت: خدا را شاکریم که پیرو مکتبی 

هستیم که همه تار و پود آن با نام و یاد انسان های کامل آل اهلل گره خورده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه، انقالب اسالمی ایران را محصول عاشورا 
و  عاشورا  مکتب  با  منطبق  ایران  ملت  شمسی   ۱۴ قرن  قیام  افزود:  و  کرد  عنوان 
اربعین حسینی است؛ که این مکتب انسان ساز با رهبری امام خمینی)ره( بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی نهاده شد.وی اضافه کرد: بنیان انقالب در عاشورا نهاده شده 
)ره(  راحل  امام  سخنرانی  که  چرا  رساند،  پیروزی  به  را  آن  متوالی  اربعین های  و 
در عاشورای سال ۱۳۴۲ در قم و در جوار حرم حضرت معصومه)س( آغاز نهضت 
اسالمی ایران بود. رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین در ادامه سخنان 
خود با اشاره به اینکه از دهه هشتاد به بعد مفهوم اربعین در ادبیات مقاومت منطقه 
شکل گرفت، اظهار داشت: پس از سقوط رژیم بعث عراق، راهپیمایی اربعین در سطح 
گسترده ای راه افتاد و سال به سال نیز توسعه و گسترش یافت به طوریکه در سال 
۹۸ بیش از چهار میلیون ایرانی در کنار میلیون ها زائر از سایر کشورهای جهان در 

این راهپیمایی با شکوه و با عظمت اربعین حضور یافتند.
مردم  آحاد  میلیونی  با حضور  امروز خوشبختانه  اینکه  بیان  با  اسماعیلی همچنین 
راهپیمایی اربعین به نقطه روشنی برای اعتالی مکتب انقالب اسالمی و راه مقاومت 
تبدیل شده است، تصریح کرد: امروز این رویداد مهم معنوی با هجمه های رسانه ای و 
بایکوت رسانه ای از سوی برخی کشورهای جهان مواجه شده است چراکه سردمداران 
و ایادی استکبار جهانی می دانند که چه عظمت و قدرتی پشت این رویداد معنوی 

و مذهبی نهفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در برگزاری 
شش دوره جایزه جهانی اربعین را اقدامی مبارک عنوان و ابراز امیدواری کرد تا این 

حرکت به شکل علمی گسترش یابد.
آثار  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  جانبه  همه  حمایت  از  ادامه  در  اسماعیلی 
اربعین در همه بخش ها و به  ویژه بخش ساخت فیلم های بلند و مستند خبر داد و 
گفت: سازمان سینمایی، معاونت امور هنری و بنیاد فارابی نیز دراین زمینه همکاری 
الزم را خواهند داشت.رئیس شورای هنر کشور با تاکید بر اینکه امروز نیازمند زنده 
نگاه داشتن اربعین در تمامی ابعاد اجتماعی و سبک زندگی اسالمی هستیم، تصریح 
کرد: همزمان با راهپیمایی عظیم اربعین همه موارد اعم از ایثار، همدلی، انسجام، 
وحدت،گذشت و حتی سبک زندگی شخصی از جمله برنامه زمانی نماز، عبادات و 

استراحت یک پیرو اهل بیت)ع( به نمایش گذاشته می شود.
سبک  از  بودن  دور  جامعه  امروز  مشکالت  از  بسیاری  براینکه  تاکید  با  اسماعیلی 
زندگی اصیل دینی است، گفت: یکی از ماموریت های دستگاه های فرهنگی آشنا و 
ترغیب آحاد مردم به سمت سبک زندگی اصیل دینی است؛ لذا اربعین یک موهبت 
الهی برای جامعه ما است که باید درس ها و لذت های معنوی این مسیر را به همه 

مشتاقان معرفی و تبیین نمائیم.
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 رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان 
توسط  قرمز  گوشت  درصد   ۲۵ اینکه 
نفری  هزار  و ۲۰۰  میلیون  جمعیت یک 
در  گفت:  شود،  می  تامین  کشور  عشایر 
بودجه سال ۱۴۰۱، نیازهای این قشر در 
حوزه تامین آب و برق در دستور کار است.

عباس پاپی زاده روز چهارشنبه در بازدید 
از مناطق عشایری شهرستان رباط کریم 
رباط  شهرستان  عشایر  داشت:  اظهار 
کریم در تامین گوشت قرمز استان تهران 
نقشی جدی دارند اما زیرساخت های این 
شهرستان مناسب نیست و توجه ویژه ای 

به آن خواهد شد.
تشکل  و  تعاونی  اینکه  بیان  با  زاده  پاپی 
وجود  کریم  رباط  در  عشایران  مستقل 
باید ایجاد  ابراز داشت: این تشکل  ندارد، 
تشکلی  طریق  از  عشایران   مشکالت  و 

مستقل پیگیری شود.
دامی  های  نهاده  کرد:  خاطرنشان  وی 
مورد نیاز عشایر شهرستان رباط کریم در 
روزهای آینده تامین و در اختیارشان قرار 

می گیرد.
نماینده مردم رباط کریم : نهاده های دامی 

عشایر رباط کریم تامین می شود
و  رباط کریم  شهرستانهای  مردم  نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  بهارستان 
جریان این بازدید گفت: نهاده های دامی 

عشایر رباط کریم تامین می شود.
مشکالت  داشت:  اظهار  نوروزی  حسن 
نهاده های دامی و آب عشایران باید توسط 

مسئولین اجرایی حل شود.
وی به حمایت و پشتیبانی از جوانان در 
و  کرد  تاکید  عشایری  و  دامداری  حوزه 
گفت: نباید عدم حمایت از جوانان باعث 
سریز سرمایه آنها به سمت خرید ملک و 

سکه شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس افزود: 
مشکل عشایران رباط کریم در دولت قبل 
و  حضور  با  دامی،  های  نهاده  بحث  در 
عشایری حل  امور  ارشد  مسئول  تصمیم 

می شود.
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت 
استان  در  عشایری  و  دامی  وضعیت  بر 
تهران می تواند باعث رونق تولید گوشت 
عشایران  توسط  تهران  استان  نیاز  مورد 

شود.

رئیس سازمان امور عشایر کشور: عشایر کشور 

تامین کننده ۲۵ درصد گوشت قرمز هستند

نمایشگاه  از  بازدید  در  بهداشت،  وزیر 
حوزه  در  خودکفایی  سالمت،  سرو  بزرگ 
از  را،  سالمت  گردشگری  رونق  و  درمان 

دستاوردهای انقالب دانست.
حوزه  توسعه  و  رشد  اللهی،  عین  بهرام   
پس  دوران  در  را  درمان  و  بهداشت 
افزود:  و  دانست  نظیر  بی  انقالب  از 
 ۴۳ این  در  که  عظیمی  پیشرفت هایی 
سال در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و 
پژوهش حاصل شد، به دنبال استقاللی بود 
که در سایه انقالب اسالمی و حمایت های 

حضرت امام خمینی )ره( رقم خورد.
وی در خصوص دستاوردهای نظام سالمت 
کرد:  تصریح  انقالب،  از  پس  دوران  در 
امروزه در کشور بالغ بر ۶۰ دانشگاه علوم 
هیئت  عضو  هزار   ۲۰ از  بیش  با  پزشکی 
هزار   ۱۵۰ و  درمانی  مرکز  هزار  علمی، 
تخت بیمارستانی به منظور خدمت رسانی 

به مردم، فعالیت می کنند.
داروهای  درصد   ۹۷ تولید  از  اللهی  عین 
داد  داخل کشور خبر  در  مردم  نیاز  مورد 
انقالب  سایه  در  توفیقات  این  افزود:  و 
نزدیک  آینده ای  در  و  شد  نتیجه  اسالمی 
دنبال آن  به  و  تولیدات  افزایش  در مسیر 
افزایش صادرات دارو به کشورهای منطقه 

گام های مؤثری برداشته خواهد شد.
بهداشت خودکفایی در حوزه درمان  وزیر 
دیگر  از  را  سالمت  گردشگری  رونق  و 
دستاوردهای انقالب اسالمی اعالم و بیان 
کرد: مردم در دوران پیش از انقالب برای 
به  قبول  قابل  درمانی  خدمات  دریافت 
امروزه  اما  می کردند  سفر  کشور  از  خارج 
در  مردم  درمانی  نیازهای  رفع  بر  عالوه 
به  ارزشمندی  و  عظیم  خدمات  کشور، 

مردم کشورهای منطقه ارائه می شود.
ضعف های  بزرگ ترین  از  یکی  وی، 
دستگاه ها و نهادهای کشور را بی توجهی 
به مستندسازی و ارائه گزارشات عملکردی 
به عموم مردم خواند و گفت: این موضوع 
با  جامعه  افراد  مواجهه  می شود  موجب 
افزایش  غیرواقعی  اخبار  و  نمایی ها  سیاه 
یابد، از همین رو ارائه گزارشات شفاف در 
حوزه فعالیتی سازمان ها از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
منظور  به  سالمت  سرو  بزرگ  نمایشگاه 
دانشگاه  دستاوردهای  از  گزیده ای  ارائه 
الملل،  بین  پژوهش،  آموزش،  حوزه  در 
بهداشت  تجهیزات،  و  دارویی  دانشجویی، 
و درمان و مدیریت پس از انقالب اسالمی، 

برپا شد.

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

خودکفایی در حوزه درمان و رونق 
گردشگری سالمت

خبرنوشتار

تشکیل کارگروه جهت تدوین واجرای برش یک 
ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت

نوشتار

دیپلماسی  فراکسیون  رئیس 
کارگروهی  تشکیل  از  اقتصادی 
متشکل از وزارتخانه های صمت، 
نیرو،  نفت،  ودارایی،  اموراقتصاد 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی و سازمان برنامه 
وبودجه با محوریت وزارت صمت 
از  ساله  یک  برش  اجرای  برای 
برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت، 
تلفیق  کمیسیون  مصوبه  بنابر 

خبر داد.
مهدی عسگری عضو کمیسیون 
 ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  تلفیق 
الحاقی  بند  به  اشاره  با  مجلس 
 ۳ تبصره  به  تلفیق  کمیسیون 
بند  در  گفت:   ۱۴۰۱ بودجه 
دولت  مذکور  تبصره  به  الحاقی 
مکلف شد مبتنی بر مفاد قانون 
و  بشر  حقوق  نقض  با  مقابله 
اقدامات ماجراجویانه و تروریستی 
همچنین  و  منطقه  در  آمریکا 
با  مقابله  جامع  برنامه  براساس 
توسط  که  آمریکا  تحریم های 
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت 
تهیه می شود، برش یک ساله از 
برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 
تعمیق  و  محوریت »گسترش  با 
کشورهای  با  تجاری  روابط 

هدف« را تدوین کند.
اشتهارد  کرج،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  فردیس  و 
تشکیل  درخصوص  اسالمی 
شدن  اجرایی  برای  کارگروهی 
مصوبه  مطابق  گفت:  بند،  این 
تلفیق،کارگروهی  کمیسیون 
متشکل از وزارتخانه های صمت، 
امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و 
بودجه با محوریت وزارت صمت 
بند  این  شدن  اجرایی  برای 

تشکیل خواهد شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱، ادامه 
است  مکلف  کارگروه  این  داد: 
جهت  نیاز  مورد  اجرایی  احکام 
برنامه  از  ساله  یک  برش  اجرای 

به  را  اقتصادی دولت  دیپلماسی 
و  رسانده  وزیران  هیات  تصویب 
از خرداد ماه ۱۴۰۱ هر سه ماه 
یکبار، عملکرد مربوط به این بند 
را به کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی گزارش دهد.
بانک مرکزی گزارش عملکرد را 
کمیسیون  به  یکبار  ماه  سه  هر 

اقتصادی مجلس ارائه می دهد
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
وظایفی  درخصوص  یازدهم 
بند  این  شدن  اجرایی  در  که 
قراردارد،  مرکزی  بانک  برعهده 
زیرساختی  اقدامات  داد:  توضیح 
برنامه  با  سازگار  بانکی  و  مالی 
ایجاد  از  اعم  کشور،  تجارت 
انعقاد  دوجانبه،  تسویه  اتاق های 
زمینه  ایجاد  پولی،  پیمان های 
بانک های  تاسیس  جهت  الزم 
برون مرزی در مناطق آزاد ایران، 
پیام  از  استفاده  به  بانک ها  الزام 
رسان های مالی غیرتحریم پذیر و 
ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه 
یکبار به کمیسیون اقتصادی، از 
جمله اقداماتی است که در مسیر 
برعهده  بند  این  شدن  اجرایی 

بانک مرکزی قرار دارد.

اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تجاری  توافقنامه های  بروزرسانی 
برنامه  در  مندرج  کشورهای  با 
صمت،  وزارت  توسط  تجارت 
گفت: این وزارتخانه مکلف است 
توافقنامه های مذکور را تا خرداد 
رسانی  بروز  و  تهیه   ۱۴۰۱ ماه 
صمت  وزارت  همچنین  کند، 
تسهیل  به  نسبت  است  مکلف 
زیرساخت های  آوردن  فراهم  و 
همسایه  کشورهای  به  صادرات 
چارچوب  در  المنافع  مشترک  و 
موانع  رفع  و  فوق الذکر  برنامه 
هزینه های  کاهش  و  صادراتی 
رئیس  کند.   اقدام  تجاری 
اقتصادی  دیپلماسی  فراکسیون 
و  راه  وزارت  که  اقداماتی  درباره 
آن  انجام  به  مکلف  شهرسازی 
است، گفت : تامین زیرساخت های 
لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای 
با  کشور  تجارت  برنامه  مفاد 
همکاری دستگاه های ذیربط و در 
از  یافته،  بودجه تخصیص  سقف 
جمله وظایفی است که وزارت راه 
و شهرسازی مکلف به انجام است.

موثر  راهی  اقتصادی  دیپلماسی 
در مقاوم کردن اقتصاد کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن، 
دیپلماسی اقتصادی را به عنوان 
یک ضرورت و اولویت در شرایط 
کرد  عنوان  اقتصادی  جنگ 
قدرت  سمت  به  دنیا  گفت:  و 
و  است  رفته  پیش  هوشمند 
این شرایط  کشوری می تواند در 
اقتصادی  ضلع  که  باشد  موثرتر 
آن قوی و مقاوم باشد. در همین 
راستا و برای گسترش این حوزه 
دیپلماسی  سند  تدوین  به  نیاز 
های  برش  همراه  به  اقتصادی 

یکساله برای آن است.
دیپلماسی  فراکسیون  رئیس 
یادآورشد:  پایان  در  اقتصادی 
راهی  اقتصادی  دیپلماسی 
رشد  افزایش  راستای  در  موثر 
اقتصاد  کردن  مقاوم  و  اقتصادی 
تحریم های  به  توجه  با  کشور 
که  است  سیاسی  اقتصادی- 
در حال حاضر جایگاه  متأسفانه 
کشور در منطقه از نظر صادرات، 
اسناد  مطابق  و  نبوده  مطلوب 
باالدستی نیست که برای بهبود 
در  مذکور  پیشنهاد  شرایط،  این 
مورد  و  تلفیق مطرح  کمیسیون 

تصویب قرار گرفت.

پس  کریم  رباط  فرماندار   
با  ای  جلسه  برگزاری 
راه  آزاد  مسیر  تاکسیرانان 
بررسی  و  ساوه   - تهران 
اعتراض آنها به اخذ چندین 
عوارض در این مسیر گفت: 
درخواست بحق تاکسیرانان 
می  قرار  رسیدگی  مورد 

گیرد.
 امید احمدی درباره تجمع 
راه  پلیس  در  تاکسیرانان 
خبرنگار  به  ساوه   - تهران 
امروز  تجمع   : گفت  ایرنا 
به  اعتراض  در  رانندگان 
عوارض  چندین  دریافت 
در  و  بود  مسیر  این  در 
با  ای  جلسه  خصوص  این 
حضور شهرداران شهرستان 

مسیر  مجاور  شهرهای 
و  ساوه   - تهران  راه  آزاد 
انجام  رباط کریم  دادستان 
شد تا مطالبات آنها شنیده 
و مورد رسیدگی قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه رانندگان 
رباط کریم، پرند و نصیرشهر 
شرکت  تجمع  این  در 
داشت:  اظهار  نکردند، 
پیگیر  شهرستان  مسولین 
و  هستند  آنها  مشکالت 
با تشکیل  این خصوص  در 
و  همکاری  قول  جلسه، 
را  آنها  مطالبات  پیگیری 

دادند.  
غرب  شهرهای  تاکسیرانان 
در  تجمع  با  تهران  استان 
اعتراض  تهران ساوه  اتوبان 

دریافت  به  نسبت  را  خود 
عوارض در این مسیر اعالم 

داشتند.
اعتراض  در  که  رانندگان 
اخذ چندین عوارض در  به 
مسیر آزاد راه تهران - ساوه 
تجمع مسالمت آمیز برگزار 
کرده بودند، خواستار حذف 
تا  عوارض،  های  دوربین 

مسیر پرند شدند.
مسیر  در  گزارش  بنابراین 
راه  آزاد  کیلومتری   ۲۰
چندین  ساوه   - تهران 
شامل  عوارضی  دوربین 
نسیم شهر،  آباد،  احمد 
و  رباط کریم  گلستان، 
شده  گرفته  نظر  در  پرند 
عوارض  مسیر  هر  برای  و 

شود.  می  دریافت  جداگانه 
مردم همچنان  مطالبه  این 
تصمیم های  خم  و  پیچ  در 
به  مسؤوالن مربوطه دست 
مشکل  اما  می شود،  دست 

همچنان باقی است.
و  اهالی  عمده  کار  محل 
احمدآباد،  شهرهای  مردم 
اسالمشهر،  نسیم شهر، 
بهارستان، رباط کریم و پرند 
از اقشار متوسط  که عمدتاً 
هستند،  جامعه  ضعیف  و 
تهران است و روزانه مجبور 
این  در  مرور  و  عبور  به 
برای  که  هستند  راه  آزاد 
کوتاه،  مسیر  از  استفاده 
متعددی  های  عوارض 

پرداخت می کنند.

فرماندار رباط کریم : مشکالت تاکسیرانان 
مسیر آزاد راه تهران - ساوه بررسی می شود

خبر
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سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق 
و گاز،تحریم ها را بی اثر کرد

نوشتار

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بخش  ورود  اسالمی  شورای 
گاز  و  برق  صنعت  به  خصوصی 
کشور را عامل مهمی در بی اثرکردن 
چنین  گفت:  و  دانست  تحریم ها 
از  جلوگیری  به  منجر  رویکردی 
توسعه  و  وابسته  صنایع  تعطیلی 

زیرساخت های کشور خواهد شد.
اشاره  با  نژاد«   بیگی  »هادی 
در  سرمایه گذاری  بزرگترین  به 
این  اجرای  گفت:  ایران  اقتصاد 
و  شهرها  توسعه  به  منجر  پروژه ها 
خواهد  کشور  محروم  استان های 
شد و  در توسعه صنایع پتروشیمی 
و پاالیشگاهی کشور اثرگذار خواهد 

بود.
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بیان  با  اسالمی  اسالمی  شورای 
اینکه گاز رسانی به برخی از شهرها 
و روستاهای کشور به صورت کامل 
نظر  داشت:  اظهار  نشده،  انجام 
خدمات  باید  که  است  این  دولت 
عادالنه  صورت  به  انرژی  حوزه  در 
این  لذا  شود.  توزیع  نقاط  همه  در 
رسانی  گاز  هدف  با  سرمایه گذاری 
به شهرها و روستاهای کم برخوردار، 

آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها 
و  اشتغال  نرخ  افزایش  موجب 
بهره وری در کشور خواهد شد، گفت: 
این نکته حائز اهمیت است که دولت 
سیزدهم از زمانی که فعالیت خود را 
آغاز کرده است، به صورت دائم در 
اجرایی  اقدامات  و  برنامه ریزی  حال 
کشور  زیرساخت های  توسعه  برای 

است.
با  اسالمی  انقالب  فراکسیون  عضو 
و  کشور  درآمدی  شرایط  به  اشاره 
گفت:  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت 
درآمدی  سخت  شرایط  رغم  علی 
معجزه  با  تحریم ها  تشدید  و  کشور 
زیر ساخت های کشور  کار جهادی، 

در حال پیشرفت و توسعه است. 
آفرینی  نقش  به  اشاره  با  وی 
صنایع،  توسعه  در  خصوصی  بخش 
بخش  اهمیت  درباره  داشت:  اظهار 
ضروری  نکته  این  ذکر  خصوصی 
کشور  صنایع  مقطعی  در  که  است 
بخش های  برق  که  می کردند  اعالم 
اگر  ولی  می شود  قطع  آنها  صنعتی 
داده  آنها  به  نیروگاه  ساخت  اجازه 
خود  توسط  صنایع  این  برق  شود، 
آنها تامین خواهد شد که این مجوز 
تصمیم  از  نمونه ای  این  شد.  اعطا 

بود  خصوصی  بخش  برای  درست 
که هم کشور برای تامین برق منتفع 
تامین  صنایع  انرژی  اینکه  هم  شد 
شده و روند اشتغال زایی کشور هم 

بهبود یافت.
بر  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
از  می توان  نیز  گاز  حوزه  در  اینکه 
کرد،گفت:  استفاده  سازوکار  این 
می توانند  خصوصی  شرکت های 
گاز  صنعت  دستی  باال  بخش  در 
به  نسبت  و  کرده  سرمایه گذاری 
استخراج گاز اقدام کنند. این رویکرد 
کمک  کشور  گاز  توزیع  شبکه  به 
داخلی  مصرف  برای  و  کرد  خواهد 

صنایع هم سودمند خواهد بود.
چنین  اجرای  داد:  ادامه  نژاد  بیگی 
خصوصی  بخش  توسط  طرح هایی 
به  کشور  صنایع  تعطیلی  از  مانع 
دلیل کمبود گاز و بیکاری کارگران 

خواهد شد.
وی با تقدیر از دولت برای بها دادن 
به بخش خصوصی گفت: دولت با این 
کشور  در  را  سرمایه گذاری  اقدامات 
تقویت کرده و توسعه زیرساخت ها را 
سبب می شود، امیدوارم این برنامه 
خصوصی  بخش  از  دولت  حمایتی 

تداوم داشته باشد.

کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
موجب  کشور  گاز  و  برق  حوزه  در 
شد.  خواهد  تحریم ها  شدن  اثر  بی 
اعمال  های  تحریم  اساس  بر  زیرا  
 ۲۰ از  بیش  سرمایه گذاری  شده، 
میلیون دالر در کشور شامل تحریم 
شده  عامل سبب  همین  و  می شود 
بخش  این  در  خارجی  شرکت های 

سرمایه گذاری نکنند.
با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
تاکید بر اینکه باید تحریم ها خنثی 
دولت  داشت:  اظهار  اثر شود،  بی  و 
تالش دارد با تکیه بر روی توانایی ها 
حل  برای  داخلی  ظرفیت های  و 

مشکالت کشور اقدام کند.
اقدامات  خصوص  در  نژاد  بیگی 
مجلس برای جهش اقتصادی گفت: 
قوانینی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ 
الزم  اختیارات  است،  کرده  تدوین 
کمک  برای  خصوصی  بخش  به  را 
به بخش های مختلف کشور را داده 

است. 
از  انتقاد  با  مالیر  مردم  نماینده 
تحریم های یکجانبه آمریکا نسبت به 
جمهوری اسالمی ایران گفت: از یک 
در  نمایی  سیاه  درحال  دشمن  سو 
مورد تاثیر فشار حداکثری بر اقتصاد 
مردم  دیگر  سوی  از  و  است  کشور 
توسعه  برای  را  دولت  تالش  شاهد 
این  هستند،  کشور  زیرساخت های 
امیدواری  و  آنها دلگرمی  به  شرایط 

می دهد.
وی تصریح کرد: امیدی به آمریکایی  
نداریم،  و  نداشته  وین  مذاکرات  در 
لغو  را  تحریمی  آنها  می دانم  بعید 

کنند.
عملیات  بهمن ماه   ۱۷ یکشنبه 
با  صنعتی  بزرگ  پروژه  اجرایی ۴۸ 
تمرکز در حوزه پتروشیمی با فرمان 
رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 

رییس جمهور، آغاز شد.
اجرای این ۴۸ پروژه در ۱۳ استان و 
۲۷ شهرستان با ارزش تقریبی ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان و پروژه آب رسانی 
با سرمایه گذاری  به ۱۰ هزار روستا 
۱۹ هزار میلیاردی انجام خواهد شد.
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