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ضرورت کاهش آلودگی هوا با 
جلوگیری از مازوت سوزی

نظر مردم و دانشگاهیان در سند تحول 
دولت لحاظ شود

3

نوری در بازدید از مرکز مانیتورینگ شبکه شاد؛

شبکه شاد به مرحله بلوغ رسیده است
4

قربانی: فدراسیون تیراندازی بیش از 

۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد
6

فرماندار رباط کریم :رباط کریم بهترین 

فرصت برای سرمایه گذاری را دارد

۴۰۰ هزار تن کود اوره با نهاده های 
دامی برزیل تهاتر می شود

3

سالجقه: اصالح قانون حمل سالح در 
دستور کار محیط زیست است

4

سرپرست کاروان ایران: سطح بازی های 

کشورهای اسالمی متوسط رو به باالست

6

استان ها 5

 روند ایجاد نمایشگاه خودرو و میدان 

میوه و تره بار ایالم رضایت بخش نیست
 سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار ایــام 
از رونــد ایجــاد محــل نمایشــگا ههــای خــودرو در ســطح شــهر 

و همچنیــن ایجــاد بازارچــه میــوه تــره بــار انتقــاد کــرد ...
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
نظر  دولت  تحول  سند  تدوین  برای  جمهور  رئیس  کرد: 
رحیمی  کند.جلیل  لحاظ  را  دانشگاهیان  و  مردم  مستقیم 

جهان آبادی ، با اشاره به اینکه رئیس جمهور  .....

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
ارتباط مستقیم آناین با صنایع مختلف 
سازمان  در  جدی  بحث های  از  یکی 
اداره  یک  راه اندازی  با  که  است  بورس 
دائمی به نام میز صنعت، می توان مسائل، 
مشکات و چالش های صنایع مختلف را 

جمع بندی کرد.
نخستین جلسه از سلسله جلسات دومین 
بازار سرمایه  ناشران  دوره آموزشی ویژه 
بهادار  اوراق  بورس  شرکت  حمایت  با 
تهران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه و شرکت فرابورس ایران 
بازار  با  ناشران  تعامل  افزایش  باهدف 
در  مالی  سواد  سطح  افزایش  و  سرمایه 
مدیرعامل  حضور  با  ایران  مالی  مرکز 
مرکز مالی ایران، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، سرپرست معاونت ناشران و 
اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
حضور  با  و  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت مدیره و 

مدیران بازار سرمایه برگزار شد.
توسعه کسب و کارها در زنجیره تولید

رییس  عشقی«،  »مجید  ویبنار  این  در 
عنوان  به  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
در  را  دوره  این  سخنران،  دومین 
فرهنگ  و  مالی  سواد  ارتقای  راستای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانست و 
در  پذیرفته شده  کرد: شرکت های  اظهار 
بازار سرمایه به  واسطه قوانین و مقررات 
مسئولیت هایی  موجود،  دستاوردهای  و 
دارند که ممکن است به  واسطه نداشتن 
مواجه شوند  با مشکاتی  کافی  آشنایی 
از  عمده ای  بخش  شدن  درگیر  با  زیرا 
بازار  از  انتظارات  سرمایه  بازار  در  مردم 
به شدت افزایش یافته و حساسیت ها هم 

بسیار زیاد است.
وی افزود: در این خصوص، وظیفه اصلی 
بر دوش ناشران است تا از طریق توسعه 
و  سرمایه  افزایش  و  خود  فعالیت های 
در  و  ابزارها  این  از  استفاده  بحث های 
واقع نهادهای مالی و بازار سرمایه بتوانند 
کسب وکار خود را در زنجیره های تولید 
سرمایه  بازار  توسعه  به  و  داده  توسعه 

کمک کنند.
در  دوره   این  برگزاری  کرد:  عنوان  وی 
مرکز مالی ایران باعث نزدیکی همزبانی 
بیشتر ارکان بازار و ناشران است تا بتوانند 
به توسعه شرکت ها کمک کرده و ناشران 

نیز نقش مفیدتری ایفا کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
صنایع  با  آناین  مستقیم  ارتباط  داد: 
در  جدی  بحث های  از  یکی  مختلف 
سازمان بورس است که با راه اندازی یک 
نام میز صنعت، می توان  به  اداره دائمی 
صنایع  چالش های  و  مشکات  مسائل، 

مختلف را جمع بندی کرد.
آشنایی هر چه بیشتر با قوانین و مقررات 

بازار سرمایه
مدیرعامل  موحد«،  »سجاد  همچنین 
مرکز مالی ایران هدف اصلی از برگزاری 
ناشران  تعامل  را  آموزشی  دوره  این 
بورس  سازمان  و  یکدیگر  با  مختلف 
و  سیاست گذار  و  ناظر  نهاد  عنوان  به 
همچنین آشنایی هر چه بیشتر با قوانین 

و مقررات بازار سرمایه بیان کرد.
وی افزود: با توجه به نیازسنجی صورت 
از  مباحثی  ناشران،  درخواست  و  گرفته 
جمله تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 
و بازار بدهی، مباحث مربوط به افزایش 
مالیاتی  تکالیف  ارزش گذاری،  و  سرمایه 
ناشران و همچنین آشنایی با سامانه های 

ایفای  خصوص  در  ناشران  نیاز  مورد 
تعهدات خود در این دوره آموزشی برای 

ناشران در نظر گرفته شده است.
خبرهای خوش برای بازارگردانی

فدایی«،  »میثم  جلسه،  این  ادامه  در 
مدیرعامل فرابورس ایران، این دوره را در 
راستای همفکری و دانش افزایی ناشران 
بازار سرمایه دانست و با اشاره به یک خبر 
نویدبخش در بحث افزایش سرمایه عنوان 
کرد: در فرابورس ایران، در شرکت پروژه 
تجلی برای نخستین بار به بحث افزایش 
سرمایه با سلب حق تقدم پرداخته شد و 
به واسطه موفقیت در پروژه تجلی، برای 
فرآیند استقال و پرسپولیس نیز همین 

فرآیند پیاده سازی می شود.
این  در  پیچیده  نکته  کرد:  عنوان  وی 
با  که  است  ثبت  اداره  فرآیند  پروژه، 
تعامات صورت گرفته، این مدل در حال 

راه اندازی است.
افزایش  به  توجه  بر  تاکید  فدایی ضمن 

فرابورس  و  بورس  ناشران  از  سرمایه، 
خواستار تقاضای افزایش سرمایه با سلب 
عنوان یک  به  تقدم  بدون سلب حق  یا 
بسیار  و  جدید  سرمایه  افزایش  روش 

کاربردی شد.
ارتباط  در  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
فرابورس  افزود:  بازارگردانی  عملیات  با 
در  که  کرده  تصویب  قانون  چند  ایران 
قانون اول اگر منابع یک بازارگردانی رو 
به اتمام باشد، می تواند درخواستی را به 
فرابورس ارائه کند تا تعهدات بازارگردانی  

آن نصف شود.
وی ادامه داد: اگر منابع بازارگردانی تمام 
شد این امکان را فراهم کرده ایم که برای 
تعهدات حداقل سفارش انباشته و حداقل 
معامات روزانه را نصف کند که در این 
باشد.  نقد کمتری  به منابع  نیاز  صورت 
پیدا  افزایش  درصد   ۴ تا  مظنه  دامنه 
به  را  خوبی  عمل  آزادی  یک  که   کند 
بازار گردان بدهد و به بازار اختیار بدهد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

راه اندازی اداره »میز صنعت« در سازمان بورس برای رفع مشکالت صنایع

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@

3

گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی جهان است
سید ابراهیم رئیسی  :

محمدحسن آصفری ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس :
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فضای مجازی یک فرصت است/ 
باید این فضا امن و قانونمند شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: فضای مجازی و سایبری 
یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل 

باید کامال امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.
حضور  با  صیانت«  »طرح  موضوع  با  غیرمحرمانه  تلویزیونی  برنامه 
غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رضا تقی 
پور، نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو شورای فضای مجازی 

پخش شد.
در ابتدا غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار 
داشت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده 
است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس 
توسعه مبتنی بر زیرساخت های فضای سایبری و مجازی در شغل 
شکل می گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت های اقتصادی و تجاری 
نام  به  مفهومی  و  موضوع  با  مجازی  فضای  در  یا  عادی  حالت  در 
میزان  بررسی  اقتصادی  اوضاع  در  نیز  امروزه  است،  همراه  ریسک 
ریسک  موضوع  بنابراین  می آید.  شمار  به  جدی  موضوعی  ریسک 

و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار عالوه بر ریسک و امنیت به 
فضای  مانند  فضایی  وارد  وقتی  افزود:  هستند،  نیز  تضمین  دنبال 
مختلف  دالیل  به  طبیعتاً  می شویم،  اطالعات  فناوری  و  سایبری 

ضریب ریسک آن باال خواهد بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ۸۵ درصد شبکه های 
اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه های خارجی هستند که فعاالن 
آن ایرانی می باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت 

و حکومت است.
به عنوان کفیل حکومت،  سردار جاللی تصریح کرد: وظیفه دولت 
فضای  در  کار  و  کسب  بنابراین  است.  مردم  برای  امنیت  ایجاد 
در حوزه  امنیت  لزوم  در  و  است  غیرعاقالنه  امنیت  و  قانون  بدون 

فعالیت های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن 
آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا 

باید کاماًل امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در قانون نیازمند این 
هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن 
مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به 

تنظیم مقررات بپردازند.
در زمینه قانون گذاری در فضای مجازی، تجربه کمی داریم

عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  پور،  تقی  رضا  ادامه  در 
شورای فضای مجازی بیان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب 
مجلس  اقدام  می دهد.  کاهش  را  اقتصادی  فعالیت های  و  کار  و 
شورای اسالمی برای ایجاد قوانین در این حوزه می تواند به پایداری 
فعالیت های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای 
ثبات کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در 
خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم 
تعریف  راهگشا  مردم  برای  باید  قانون  است.  فرهنگ سازی  نیازمند 

شود نه اصول دست و پاگیر.
وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد 
و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام 
بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با این هدف که مراجع 

مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.
اسالمی تصریح کرد: هیچ  تهران در مجلس شورای  نماینده مردم 
فضای  در  خدمات  مقررات  تنظیم  »نظام  طرح  میزان  به  طرحی 

مجازی« چکش کاری نشده است.
تقی پور افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کارها 
در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. 
اقتصادی  فعاالن  و  کار  و  کسب  صاحبان  نفعان  ذی  از  طرف  یک 
هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش 

می یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.
وی بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در 
فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم 
نمی توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر 
زمینه های  در  قانون   ۸۰ نیازمند  که  باورم  این  بر  تجربه  این  کم 

مختلف هستیم.
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
قانون  گفت:  ندارد،  واقعیت  طرح  این  به  مربوط  حاشیه های  اکثر 
خوشایند  برخی  برای  است  ممکن  قانون  بی  فضای  برای  نویسی 
نباشد. بنابراین سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به 
تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون 
به کسب و کارها آسیبی وارد کند و تالش خواهیم کرد که این قانون 
حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط الزم 
است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعاالن بخش اقتصادی 

باشد، اجرا شود.

رییس جمهور با بیان اینکه گاز سوختی 
پاک، ایمن و با منابع غنی برای استفاده 
در دهه های آینده است، گفت: این انرژی 
باید  ما  انرژی است و  آینده  شکل دهنده 
برای مسیر دشوار بهبود اوضاع اقتصادی 
آن  از  کرونا  ویروس  همه گیری  از  پس 

استفاده کنیم.
رییس  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
روز  صبح   ایران  اسالمی  جمهوری 
)سه شنبه( در ششمین مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )GECF( در قطر ضمن 
ثانی  آل  َحَمد  بن  تمیم  به شیخ  تبریک 
سران  نشست  ششمین  بر  ریاست  برای 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تشکر 
این  برگزاری  برای  قطر  ملت  و  دولت  از 
هیات  از  گرم  مهمان نوازی   و  نشست 
امیدوارم  گفت:  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بتواند  اجالس  این  خداوند  یاری  به 
بین  بیشتر  همکاری  افق های  و  زمینه ها 
اعضا را برای حفظ و صیانت از گازطبیعی 
آن هاست،  خدادادی  ملی  سرمایه  که 

بیش از گذشته تقویت کند.  
کرد:  نشان  خاطر  رئیسی  آیت اهلل 
سران  اجالس  دوره  شش  برگزاری 
در  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
نوپا،  بین الدولی  سازمان  این  عمر  طول 
از  قوی  نشانه ای  واقعیتی،  هر  از  بیش 
آن  اعضای  عزم  و  همبستگی  همگرایی، 
که  است  مجمعی  اهداف  پیگیری  برای 
در  تهران  ابتکار  با  آن  اولیه ی  پایه های 

سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.
کشورهای  مجمع  هدف  افزود:  وی 
آن  اعضای  و  بانیان  و  گاز  صادرکننده 
بر  کشورها  حاکمیت  حِق  از  حمایت 
منابع طبیعی خود خصوصا گاز، همکاری 
از  حمایت  جهت  راهکارهایی  یافتن  در 
توسعه  عضو،  کشورهای  جمعی  منافع 
زمینه های  در  کشورها  میان  همکاری 
و  تولید  اکتشاف،  جمله  از  مختلفی 
گاز  نقش  تقویت  طبیعی،  گاز  تجارت 
انرژی مصرفی جهان  ترکیب  طبیعی در 
و همفکری و همکاری در تقویت امنیت 
عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی است. 
برای  فرصتی  نیز  سران  نشست های 
اهداف  این  تحقق  راستای  در  هم افزایی 

محسوب می شود.
به عنوان  ما  کرد:  تأکید  رییس جمهور 
صادر  و  عظیم  ذخایر  دارای  کشورهای 
امنیت  ارتقای  راستای  در  گاز،  کننده 
و  اهداف  پیگیری  با  گازطبیعی،  تقاضای 
صادرکننده ی  کشورهای  مجمع  رسالت 
برای  را  شفاف  پیامی  می توانیم  گاز، 
در  انرژی  پایدار  تامین  و  تضمین 
اعالم  جهان  به  بلندمدت  و  کوتاه مدت 

کنیم.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: پس از گذشت 
بیش از یک دهه از زمان برگزاری اولین 
اجالس سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ 
به  پاسخی  »گازطبیعی  شعار  با  که 
چالش های توسعه پایدار در قرن ۲۱« در 
از  بیش  اکنون  برگزار شد، جهان  دوحه 
گذشته نیازمند تالش جمعی کشورهای 
عضِو مجمع، برای تحقق این شعار است.

ششم،  اجالس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شروع  از  پس  سران  نشست  نخستین 
آن  شعار  و  می باشد  کوید-۱۹  پاندمی 
آینده  دهنده  شکل  طبیعی:  »گاز  یعنی 
به  مثبتی  و  سازنده  پیام  خود  انرژی« 
شرایط  در  اینکه  بر  مبنی  دارد؛  جامعه 
موجود بازارهای انرژی و در مسیر دشوار 
جهان در بازیابی اقتصادی پس از کرونا، 
گاز طبیعی یک عامل کمک کننده خواهد 

بود.
طبیعی  گاز  داشت:  اظهار  رییس جمهور 
به عنوان سوختی پاک، ایمن و با منابع 
های  دهه  برای  استحصال،  قابل  غنی 
ترکیب  از  توجهی  قابل  سهم  آینده 
انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص 
خواهد داد و مزیت های اقتصادی، فنی و 
زیست محیطِی خود را در مقایسه با سایر 

سوخت ها حفظ خواهد کرد.
به  رو  روند  کرد:  تصریح  رئیسی  آیت اهلل 
رو،  پیش  دهه های  در  برقی شدن  رشِد 
مهمترین  عنوان  به  طبیعی  گاز  نقش  و 
نهاده تولید برق، این چشم انداز را تقویت 
می نماید. از این منظر، رویکرد ما به عنوان 
صادرکننده  کشورهای  مجمع  اعضای 
به  طبیعی  گاز  بیشتر  عرضه  برای  گاز، 
جنبه های  با  رویکردی  جهانی،  بازار 

انسان دوستانه است.
بدین  جمهور  رئیس  سخنان  کامل  متن 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

علی  صلی اهلل  و  رب العالمین  الحمدهلل 
و  الطاهرین  آله  و  محمد  نبینا  و  سیدنا 

صحبه المنتجبین
 برادر گرامی جناب آقای شیخ تمیم بن 

َحَمد آل ثانی،
بر  جناب عالی  ریاسِت  مایلم  ابتدا  در 

ششمین نشست سران مجمع کشورهای 
صادرکنندِه گاز را تبریک گفته و از دولِت 
دوست و ملت عزیز قطر به خاطر برگزاری 
این نشست و مهمان نوازی ِ گرم از هیات 
سپاس گزاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
دبیرکل  آقای  جناب  از  همچنین  نمایم. 
مجمع  دبیرخانه  در  همکاران شان  و 
بابت  نیز  گاز  صادرکننده  کشورهای 
تالش ها و آماده سازی های نشسِت سران، 
یاری  به  امیدوارم  می کنم.  قدردانی 
و  زمینه ها  بتواند  اجالس  این  خداوند 
افق های همکارِی بیشتر بین اعضا را برای 
حفظ و صیانت از گازطبیعی که سرمایه 
ملی خدادادی آن هاست، بیش از گذشته 

تقویت کند.
محترم  رؤسای  رئیس،  آقای  جناب 
گرامی،  وزیران  و  نخست وزیران  جمهور، 

عالیجنابان؛ خانم ها و آقایان!
سراِن  اجالس  دوره  شش  برگزاری 
در  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
نوپا،  بین الدولِی  سازماِن  این  عمر  طول 
از  قوی  نشانه ای  واقعیتی،  هر  از  بیش 
آن  اعضای  عزم  و  همبستگی  همگرایی، 
که  است  مجمعی  اهداف  پیگیری  برای 
در  تهران  ابتکار  با  آن  اولیه ی  پایه های 

سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.
صادرکننده  کشورهای  مجمع  هدف 
از  حمایت  آن  اعضای  و  بانیان  و  گاز 
منابع طبیعی  بر  حِق حاکمیت کشورها 
یافتن  در  همکاری  گاز،  خصوصا  خود 
منافع  از  حمایت  جهت  راهکارهایی 
جمعی کشورهای عضو، توسعه همکاری 
مختلفی  زمینه های  در  کشورها  میان 
گاز  تجارت  و  تولید  اکتشاف،  جمله  از 
در  طبیعی  گاز  نقش  تقویت  طبیعی، 
ترکیب انرژی مصرفی جهان و همفکری 
عرضه  امنیت  تقویت  در  همکاری  و 
است.  طبیعی  گاز  تقاضای  امنیت  و 
برای  فرصتی  نیز  سران  نشست های 
اهداف  این  تحقق  راستای  در  هم افزایی 

محسوب می شود.
ما به عنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم 
ارتقای  راستای  در  گاز،  کننده  صادر  و 
پیگیری  با  گازطبیعی،  تقاضای  امنیت 
کشورهای  مجمع  رسالت  و  اهداف 
پیامی  می توانیم  گاز،  صادرکننده ی 
پایدار  تامین  و  تضمین  برای  را  شفاف 
انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به جهان 

اعالم کنیم.
عالیجنابان!

پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان 
برگزاری اولین اجالس سران این مجمع 
با شعار »گازطبیعی  که  در سال ۲۰۱۱ 
در  پایدار  توسعه  چالش های  به  پاسخی 
جهان  شد،  برگزار  دوحه  در   »۲۱ قرن 
تالش  نیازمند  گذشته  از  بیش  اکنون 
برای  مجمع،  عضِو  کشورهای  جمعی 

تحقق این شعار است.
سران  نشست  نخستین  ششم،  اجالس 
پس از شروع پاندمی کوید-۱۹ می باشد 
شکل  طبیعی:  “گاز  یعنی  آن  شعار  و 
دهنده آینده انرژی” خود پیام سازنده و 
مثبتی به جامعه دارد؛ مبنی بر اینکه در 
شرایط موجود بازارهای انرژی و در مسیر 
دشوار جهان در بازیابِی اقتصادی پس از 
کرونا، گاز طبیعی یک عامِل کمک کننده 

خواهد بود. 
گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک، ایمن 
و با منابع غنِی قابل استحصال، برای دهه 
های آینده سهم قابل توجهی از ترکیب 
انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص 
فنی  اقتصادی،  مزیت های  و  داد  خواهد 
مقایسه  در  را  خود  محیطِی  زیست  و 
کرد.  خواهد  حفظ  سوخت ها  سایر  با 
روند  رو به رشِد برقی شدن در دهه های 
عنوان  به  طبیعی  گاز  نقِش  و  رو،  پیش 
مهمترین نهاده تولید برق، این چشم انداز 
را تقویت می نماید. از این منظر، رویکرد 
کشورهای  مجمع  اعضای  به عنوان  ما 
گاز  بیشتر  عرضه  برای  گاز،  صادرکننده 
با  رویکردی  جهانی،  بازار  به  طبیعی 

جنبه های انسان دوستانه است.
این موضوع جایگاه و اهمیت تصمیمات 

جمعی در مجمع کشورهای صادرکننده 
بیش  مجموع  در  آن  اعضای  که  را  گاز 
گاز  شده  اثبات  منابع  از  درصد   ۷۰ از 
در  را  بازار  تولید  درصد   ۴۴ و  طبیعی 
سازد.  می  چندان  دو  دارند  اختیار 
اقدامات چندجانبه ای نظیر تبادل دیدگاه 
فنی،  دانِش  اشتراک-گذارِی  به  ها، 
تبادِل  و  مشترک  سرمایه گذاری هاِی 
تجارِت  افزایش  می تواند ضمن  تجربیات 
افزایش همبستگی میان  گاز طبیعی، به 
در  همگرایی  و  امنیت  ثبات،  و  جوامع 

روابِط بین الملل کمک نماید.
عالیجنابان؛ خانم ها، آقایان!

و چشم  جهانی  اقتصاِد  فعلِی  شرایِط  در 
انرژی،  حامل های  قیمت  افزایش  انداِز 
با  ابتکاری  مجمع،  این  می کنم  پیشنهاد 
اقتصاد  خدمت  در  طبیعی  »گاز  عنوان 
با  را  کرونا«  از  پس  دوران  در  جهانی 
جهانی  اقتصاد  بازیابی  به  کمک  هدف 
کووید-۱۹  پاندمی  از  عبور  دوره  در 
و  آثار  که  شرایطی  در  گذارد.  اجرا  به 
ویروس  این  شیوع  از  ناشی  سوِء  تبعات 
ایفای نقش محورِی  به کاهش است،  رو 
در  گاز،  صادرکننده  کشورهای  مجمِع 
جهان  در  انرژی  عرضه  امنیت  تضمین 
بسیار امیدوار کننده خواهد بود. این امر 
در  مشترک  سرمایه گذاری های  طریق  از 
اصالح  گاز،  صنعِت  باالدستِی  بخش های 
انرژی  بهره وری  افزایش  مصرف،  الگوی 
دوگانه  اهداف  با  عضو  کشورهای  در 
زیست محیطی و اقتصادی، و نهایتا ایجاد 
روند  کنترل  و  بیشتر  صادراتی  ظرفیت 
دست یافتنی  طبیعی  گاز  قیمت  فزآینده 
جایگاه  طریق،  این  از  همچنین  است. 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازار 
گاز طبیعی تقویت و منجر به تثبیت بازار 
و حفظ سهم رو به رشد گاز طبیعی در 
شد.  خواهد  جهان  مصرفی  انرژی  سبد 
آماده  ایران  اسالمی  جمهوری  همچنین 
ایجاد یک صندوِق سرمایه گذاری  است 
مشترک در بین اعضا را نیز با نگاه مثبت 

بررسی کند.
اعضای  توسط  تولیدشده  طبیعِی  گاز 
مجمع، می تواند به عنوان ابزاری در جهت 
از  ناشی  زیست محیطی  اثرات  کاهش 
روند  کنترل  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
قرارگیرد.  استفاده  مورد  زمین  گرمایش 
جایگزین  بهترین  تواند  می  طبیعی  گاز 
تأکید  باید  لذا  باشد.  آالینده  سوختهای 
در  بدون  اقلیمی،  اهداف  تعیین  کنم 
نظرگرفتن واقعیات امروز انرژی جهان از 
و دسترسی  کافی  مالی  منابع  نظر وجود 
کمکی  پیشرفته،  فناوری های  به  عمومی 
به حل مسائل پیچیده جهان در خصوص 
باید  نمی کند. جامعه جهانی  اقلیم  تغییر 
ارتقای  هدف  با  چندجانبه  ابتکارات  از 
امنیت عرضه انرژی و در عین حال،  حفظ 
محیط زیست، نظیر آنچه این مجمع در 
پی آن است، حمایت کند؛ از جمله جامعه 
جهانی باید مانع هرگونه اقدام یکجانبه و 
ایاالت  ظالمانه  تحریمهای  نظیر  قهری 
گاز  و  نفت  صنعت  علیه  آمریکا  متحده 
به رسمیت  را  اعضای مجمع گردد و آن 
با  و  امروز  جهان  در  چند،  هر  نشناسد؛ 
استفاده  آزاده،  و  بیدار  ملت های  وجود 
و  اراده  تحمیل  برای  تحریم  حربه ی  از 
بر  کشور  یک  سلطه گرانه  خواسته های 
کارکردی  و  تأثیر  مستقل  کشورهای 
اقتصادی  منافع  حال  عین  در  اما  ندارد، 
مخاطره  به  را  مجمع  عضو  کشورهای 

می اندازد.
جناب آقای رئیس؛ خانم ها و آقایان!

کشورهای  بین  تعاملِی  فضای  در 
یک  هر  انفرادی  منافع  گاز،  صادرکننده 
از کشورهای عضو می تواند در قالب یک 
همکاریهای  بر  مبتنی  جمعِی  استراتژی 
این  اصلی  سرمایه  شود.  تأمین  جمعی 
موجود  فنی  دانش  و  تجارب  مجمع، 
و  کمک  با  که  است  عضو  کشورهای  در 
تشریک مساعی اعضا می تواند در خدمت 
مصرف کنندگان  و  عرضه کنندگان  منافع 

گاز طبیعی و اقتصاِد جهانی قرار گیرد.
یکی  عنوان  به  ایران  چارچوب،  این  در 

گازطبیعی  ذخایر  دارندگان  بزرگترین  از 
برای  باالیی  بسیار  ظرفیت  از  جهان، 
و  طبیعی  گاز  صادرات  و  انتقال  تولید، 
عرضه  امنیِت  تأمیِن  در  بیشتر  مشارکت 
جمهوری  است.  برخوردار  جهانی  انرژی 
های  تحریم  وجود  با  ایران  اسالمی 
آمریکا  غیرقانونی  و  یکجانبه  ظالمانه، 
توانمندی های  به  اتکا  با  است  توانسته 
بهره  با  و  متعهد  و  متخصص  نیروهای 
فنی  دانش  و  داخلی  از شرکتهای  گیری 
داده  افزایش  را  گاز طبیعی  تولید  بومی، 
در  را  ارزشمندی  و  بزرگ  پروژه های  و 
نفت  پائین دستی  و  باالدستی  بخش های 

و گاز اجرا نماید.
پیشرو  و  نمونه  کشورهای  از  یکی  ایران 
گاز،  داخلی  مصرف  توسعه  در  جهان  در 
اکنون  به طوری که  می شود؛  محسوب 
پوشش  تحت  ایران  جمعیت  درصد   ۹۵
و  دارد  قرار  گازطبیعی  سراسری  شبکه 
جایگزینی سوخت های مایع با گازطبیعی، 
و  حمل ونقل  صنعت،  بخش های  در 
است.  شده  اجرا  موفقیت  با  نیروگاهی 
سبد  در  گازطبیعی  سهم  حاضر،  درحال 
مصرف انرژی ایران به بیش از ۷۰ درصد 
ما  حاضر،  حال  در  است.  یافته  افزایش 
انرژی  مصرف  کارایی  ارتقای  سیاست 
دستورکار  در  را  مصرف  شدت  کاهش  و 
خود قرار داده ایم و با بهره مندی فزاینده 
بازار جهانی از نفت ایران و ارتقای ظرفیت 
تولید گاز طبیعی، شاهد افزایش ظرفیت 

صادراتی ایران خواهیم بود.
اتکا به ذخائر  با  ایران،  جمهوری اسالمی 
جغرافیایی  موقعیت  و  گازطبیعی  عظیم 
توسعه  با  دارد  قصد  خود،  استراتژیک 
با  چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های 
کشورها،  سایر  و  همسایه  کشورهای 
ذخایر،  از  حجم  این  با  متناسب  نقشی 
گام های  کند.  ایفا  گاز  جهانی  بازار  در 
گازی  سواپ  قرارداد  با  راهبرد  این  اولیه 
و  ترکمنستان  ایران،  بین  جانبه  سه 
برداشته   ۲۰۲۱ نوامبر  در   آذربایجان 
مدل های  اینگونه  داریم  آمادگی  ما  شد. 
همکاری و مشارکت را بصورت حداکثری 

توسعه دهیم.
در  شده  ایجاد  ظرفیت های  همچنین، 
مناسبی  زمینه های  ایران،  گاز  صنعت 
خصوصی  بخش  همکاری های  برای 
حوزه  در  مجمع،  عضِو  کشورهاِی 
و  گازطبیعی  پایین دستی  و  باالدستی 
به ویژه  است؛  کرده  ایجاد  آن  تجارت  نیز 
عضو  کشورهای  دانش بنیاِن  شرکت های 
مجمع می توانند در قالب مدل های جدید 
نمونه های  زمینه ها  این  در  مشارکت، 
اساس،  این  بر  کنند.  خلق  را  موفقی 
کشورهای  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
تبادل  می کند ضمن  دعوت  مجمع  عضو 
استخراج،  حوزه  در  تجربیات  و  اطالعات 
فناوری های  و  گاز  انتقال  و  فرآوری 
برای  را  نظام مندی  مرتبط، همکاری های 
سرمایه گذاری مشترک در بخش صنعت 

گاز آغاز کنند.
اسالمی  جمهوری  منطقه ای  راهبرد 
تولید و صادرات  افزایش  بر  ایران مبتنی 
بیشتر  هرچه  دسترسی  و  طبیعی  گاز 
پاک  سوخِت  این  به  منطقه  ملت های 
با توجه به شبکه توزیع گسترده  است و 
نظر  در  با  و  ایران  کشور  در  طبیعی  گاز 
در  موجود  نیازهای  و  ظرفیت ها  گرفتن 
اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه، 
به مسیری  می کند آمادگی تبدیل شدن 
امن برای ترانزیت گاز بین تولیدکنندگان 

و بازارهای مصرف را دارد.
جناب آقای رییس،

در پایان الزم می دانم از همکاران عزیزمان 
شورای  و  ارشد  مقامات  نشست های  در 
نشست  اسناد  آماده سازی  جهت  وزیران 
و  اجالس  امیدوارم  نمایم.  تشکر  سران 
یابد.  دست  خود  عالی  اهداف  به  مجمع 
یک بار دیگر از جناب عالی تشکر می کنم 
و برای دولت و مردم شریِف قطر سعادت 

روزافزون آرزومندم.
از توجه شما متشکرم.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

رئیسی: گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی 
جهان است

خبر

سفر رئیسی موجب تقویت روابط 
راهبردی با قطر می شود

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: سفر رئیس جمهور به دوحه می تواند به 
تقویت روابط راهبردی جمهوری اسالمی با این کشور در زمینه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی منجر شود.
محمد اخباری درباره سیاست همسایگی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: یکی از 
اولویت های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم ایجاد ثبات و توازن منطقه ای 
با هدف گسترش تمام عیار روابط با همسایگان بوده و در این چند ماه گذشته هم 

اقدامات موثری را در این مسیر انجام داده است.
وی با اشاره به این موضوع که ایران پس از روسیه و چین بیشترین همسایه را 
در دنیا دارد، افزود: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و با چند دولت خودمختار 
هم در همسایگی خود روابط نزدیکی دارد و به همین خاطر از یک موقعیت 
با  منطقه ای  و  چندجانبه  دوجانبه،  همکاری های  برای  خاص  ژئوپلیتیک 

همسایگان برخوردار است.
این کارشناس سیاست خارجی به اشتراکات فرهنگی، تاریخی ایران با همسایگان 
اشاره کرد و افزود: اقتصاد کشورهای همسایه مکمل اقتصاد ایران است و دولت 
سیزدهم با ابتکار عمل می تواند ضمن کمک به همسایگان از کمک های آن ها 

برای خنثی سازی تحریم ها بهره ببرد.
اختالفات  و  بر شکاف ها  غلبه  برای  را تالش  اخباری، رویکرد دولت سیزدهم 
منطقه ای ارزیابی کرد و گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور الزم است 

روابط با کشورها و ساختار منطقه ای و بین المللی را گسترش دهیم.
دولت سیزدهم در حال بالفعل کردن پتانسیل های همسایگی است

وی، از غفلت دولت های گذشته برای استفاده از ظرفیت همسایگان انتقاد کرد 
و افزود: تاکنون حداقل استفاده را از ظرفیت های همسایگان تجربه کرده ایم و 

امیدواریم که دولت سیزدهم بتواند این ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند.
و  شد  یادآور  را  قطر  به  جمهور  رئیس  سفر  سیاسی،  مسائل  کارشناس  این 
گفت: سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی به دوحه می تواند به تقویت روابط راهبردی 
اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  زمینه های  در  کشور  این  با  اسالمی  جمهوری 

فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی منجر شود.
اخباری، ترویج گفت وگوی سیاسی هدفمند و پیوسته بین ایران و همسایگان را 
یک ضرورت ارزیابی کرد و افزود: مشورت ها و رایزنی های سیاسی بین مقامات 
بین  ایجاد یک درک مشترک  به  تواند  و کشورهای همسایه می  ایران  ارشد 

طرفین در موضوعات مورد عالقه بیانجامد.
وی با بیان اینکه ایجاد فهم مشترک موجب هم افزایی و همگرایی بین همسایگان 
می شود، تصریح کرد: اکنون تروریسم و افراط  گرایی یک تهدید مشترک علیه 

همه کشورهای منطقه است و باید در اولویت همکاری ها قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به بی اعتمادی موجود در روابط بین 
ایران و برخی همسایگان، خواستار طراحی مکانیسمی برای تقویت روابط تهران 
و همسایگان در حوزه های دفاعی و امنیتی شد تا اختالفات و بی اعتمادی به 

حداقل برسد.
آل ثانی همواره روابط خوبی با ایران داشته اند

اخباری، امضای قراردادهای همکاری چندجانبه و دوجانبه را زمینه خوبی برای 
فعال کردن پتانسیل های همکاری بین ایران و همسایگان ارزیابی کرد و افزود: 
این رویکرد می تواند به ثبات و توازن منطقه ای کمک کند زیرا اکنون اقتصاد 
هم تکمیلی است که می تواند امنیت و ثبات و اشتراکات بعدی را به همراه بیاورد 

که ما در خاورمیانه از آن بی بهره هستیم.
وی، تقویت همکاری های اقتصادی را نه تنها عامل تقویت حسن همجواری بلکه 
عامل ارتقای امنیت و ثبات منطقه ای ارزیابی کرد و گفت: ایجاد یک اقتصاد 
پویا، پایدار، قوی و مبتنی بر سیاست های راهبردی صحیح و توسعه تجارت 

خارجی می تواند رفاه را برای ملت های منطقه به همراه آورد.
این کارشناس مسائل راهبردی، افزایش همکاری بخش خصوصی ایران و بخش 
خصوصی کشورهای همسایه در کنار تسهیل مقررات گمرکی و تجاری را برای 
ارتقای روابط با همسایگان ضروری دانست و گفت: ارتباط بین بازارهای ایران و 
بازارهای کشورهای همسایه در همه حوزه ها می تواند به جهش تولید داخلی 

و افزایش صادرات و در عین حال تامین نیازهای وارداتی کشور منجر شود.
اخباری، سفر رئیس جمهور به قطر را از نظر نقشی که این کشور در شورای 
همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و جهان اسالم دارد بسیار مهم دانست و 
افزود: ایران از اولین کشورهایی بود که دولت قطر را در زمان تاسیس به رسمیت 
شناخت و در طول ۵۰ سال گذشته کمترین تنش را با این کشور داشته است.

وی، آل ثانی به عنوان حاکمان قطر را به حاکمان عمان تشبیه کرد و افزود: 
خاندان آل ثانی همواره تالش کردند روابط با ایران را در سطح مناسبی نگه 

دارند.
امنیت بومی در خلیج فارس زمینه خوبی برای همکاری با قطر است

این کارشناس مسائل بین الملل، وجود حوزه های گازی و نفتی مشترک بین 
ایران و قطر را یادآور شد و گفت: دو کشور می توانند در حوزه انتقال نفت و گاز 

به کشورهای واردکننده انرژی با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند.
اخباری، حمایت قطر و ایران از جنش فلسطینی حماس را یادآور شد و گفت: 
تهران و دوحه مواضع مشترکی در حوزه های مختلف دارند و سفر آیت اهلل 

رئیسی می تواند موجب ارتقای روابط اجتماعی و فرهنگی بین دو ملت شود.
وی، آموزش و فناوری را یکی از زمینه های همکاری بین ایران و قطر عنوان کرد 
و گفت: هر دو کشور پیشرفت های خوبی در حوزه های مختلف علمی داشته 
اند و همکاری مراکز علمی به ارتقای اقتصاد فناوری در دو کشور کمک می کند.

این کارشناس منطقه، ایجاد امنیت بومی در خلیج فارس را یکی از زمینه های 
همکاری بین تهران و دوحه ارزیابی کرد و افزود: امنیت وارداتی و تکیه بر قدرت 
های خارجی به امنیت پایدار در منطقه نمی انجامد و همکاری بین ایران و قطر 

می تواند زمینه ایجاد امنیت پایدار منطقه ای را فراهم کند.
استراتژی ژئوپلیتیک انرژی کشور تدوین شود

تقویت  زمینه ساز  را  در سازمان همکاری شانگ های  ایران  اخباری، عضویت 
روابط تهران با کشورهای اوراسیا ارزیابی کرد و گفت: دولت سیزدهم با ایجاد 
مقررات گمرکی و تجاری کارآمد و شفاف و تقویت راه های ترانزیتی به ویژه 
تکمیل کریدور شمال-جنوب، درآمد خوبی را از تجارت با کشورهای منطقه 

اوراسیا کسب کند.
و  دولت سیزدهم شد  توسط  انرژی  ژئوپلتیک  استراتژی  تدوین  وی خواستار 
افزود: به خاطر نداشتن استراتژی ژئوپلیتیک انرژی، آمریکایی ها توانستند ما را 

در حوزه انرژی تحریم و به اقتصاد کشور آسیب بزنند.
مثل  گاز  صادرکنندگان  دیگر  کنار  در  بتوانیم  باید  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
روسیه قد علم کنیم و از خطوط انتقال انرژی در شمال کشور و همچنین خطوط 

انتقال گاز به اروپا بهره ببریم.
وی خواستار ایفای نقش فعال تر تهران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
شد و افزود: اگر ما تامین کننده انرژی دیگر کشورها از جمله اروپایی ها باشیم، 
امنیت ما با امنیت آنها گره خواهد خورد و در رفع تهدیدات علیه جمهوری 

اسالمی بسیار موثر است.
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اقتصاد
اخبار

بانک سپه ساخت 120 هزار واحد مسکونی 
برای کارکنان نیروهای مسلح را تأمین 

مالی می کند
مدیرعامل بانک سپه از ورود این بانک برای حمایت از تحقق اهداف 
طرح جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبرداد و گفت: با حمایت 
کارکنان  برای  شخصی  مسکن  هزار   120 ایرانی  بانک  نخستین 

نیروهای مسلح احداث می شود.
ابراهیمی  آیت اله  دکتر  سپه؛  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ضمن اعالم خبر فوق اظهارداشت: برای استفاده کارکنان نیروهای 
مسلح از ظرفیت اجرای ماده 25 قانون جهش تولید مسکن مصوبه 
بودجه سال  سوم شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسالمی و 
نیروهای  قرارگاه مسکن  و  بانک سپه  بین  قرارداد مشترک   ،1400

مسلح به امضا رسید.
وی ادامه داد: به استناد تفاهم بعمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح بانک سپه به عنوان بانک عامل پروژه های مسکن 

شخصی پرسنل نیروهای مسلح، تأمین مالی می کند.
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به سابقه طوالنی این بانک در خدمت 
به  بانک سپه خدمت رسانی  نیروهای مسلح تصریح کرد:  به  رسانی 
مشتریان خود  را حفظ و ارتقا داده است و به دلیل تعامل پایداربین 
مجموعه بانک و نیروهای مسلح زمینه خدمت رسانی مطلوب تر به 

این گروه از مشتریان مهیا شده است.
به  رسانی  خدمت  روند  ادامه  ضرورت  بر  تأکید  با  ابراهیمی  دکتر 
مدل  طراحی  در  سپه  بانک  کرد:  خاطرنشان  مسلح  نیروهای 
کسب وکار جدید خود امکان عرضه خدمات ویژه به نیروهای مسلح و 

اعضای خانواده آنها را مد نظر داشته است.
وی اظهارداشت: بانک سپه در کنار انجام مأموریت های مختلف به 
ویژه حمایت از تولید و اشتغالزایی، برنامه های منجسم و هدفمندی 
نیروهای  اقشار مختلف جامعه به ویژه  نیازهای  برای کمک به رفع 

مسلح دارد.

افزایش سرمایه 150 درصدی »وسپهر« در بانک 

صادرات تصویب شد

مالی  گروه  گذاری  سرمایه شرکت سرمایه  افزایش  تصویب  گزارش 
سپهر صادرات منتشر شد.

صادرات  سپهر  مالی  گروه  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیأت    
افزایش سرمایه 150 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدی به تصویب رساند.
 7.5 به   3 از  را  فعلی  سرمایه  دارد  نظر  در  “وسپهر”  اساس،  براین 
از  فرابورسی  شرکت  این  مالی  تامین  برساند.  تومان  میلیارد  هزار 
محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به 
جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته و 

اصالح ساختار مالی شود.

با »آینده« به »رفاه« برسید/جزییات تفاهم نامه 

مشترک بانک آینده با فروشگاه رفاه

همکاری های مشترک بانک آینده و شرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه آغاز شد.

شرکت  و  آینده  بانک  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضای  با 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور 
مدیره  هیأت  عضو  محمدی  رسول  و  آینده  بانک  بازاریابی  و  شعب 
شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  نایب  پیروزی  رسول  و  مدیرعامل  و 
بانکداری،  ارائه خدمات متقابل  فروشگاه های زنجیره ای رفاه، زمینه 
بیمه ای و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک مالی 
و اعتباری به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران، کارکنان 

و مجموعه ذی نفعان طرفین، فراهم شد. 
اشخاص  به  اعتبار  تخصیص  خصوص  در  طرفین  متقابل  همکاری 
حقیقی و حقوقی )متقاضیان حقیقی معرفی شده از سوی شرکت( 
از طریق شارژ اعتبار در کارت اعتباری »رفاه آینده« از سوی بانک 
از  استفاده  با  شرکت،  توسط  شده  تعیین  کاالهای  خرید  به منظور 
پایانه های فروش در مراکز فروش حضوری شرکت و درگاه پرداخت 
اینترنتی در پایگاه خرید آن الین شرکت متعلق به بانک، در چارچوب 

قوانین و مقررات، از موضوعات این تفاهم نامه مشترک است.
به زودی، کارت اعتباری »رفاه آینده«، با تسهیالت و امتیازات ویژه 
برای مشتریان هر دو مجموعه، پس از عملیاتی شدن، عرضه خواهد 

شد.

صدور یکی از بزرگ ترین برات های الکترونیکی 

کشور توسط بانک ملی ایران 

الکترونیک طی هفته  اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات  با راه 
گذشته، یکی از بزرگترین برات های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از 20 
میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران به عنوان پیشگام نظام بانکی کشور در 
این عرصه صادر شد. همچنین از هفته گذشته تاکنون صدور 20 فقره سفته 

الکترونیکی در بانک ملی ایران محقق شده است. 
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، تاکنون بخشی از 
فرآیند صدور برات به صورت الکترونیکی و بخشی دیگر به صورت حضوری 
انجام می شد که با ارتقای فرآیند صدور برات الکترونیکی، این امر پس از 
ثبت تقاضا از سوی مشتری، تایید فاکتورهای ناظر بر صدور از جمله احراز 
هویت، امضای دیجیتال، فاکتور الکترونیکی و... و همچنین واریز حق تمبر 

کامال به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و 24 ساعته محقق شده است.
مصرف،  محل  اساس  بر  الکترونیکی  برات  و  سفته  است،  ذکر  به  الزم 
و  ایجاد  مشتری  از سوی  باید  تقاضا  ابتدا  در  و  داشت  موضوعیت خواهند 

سپس برای دسترسی به سرویس ها به درگاه های بانک متصل شود.
غیرحضوری،  تسهیالت  اعطای  فرآیند  در  که  صورتی  در  اساس  این  بر 
تضمین سفته یا در بخش در تامین مالی زنجیره ای، صدور برات به صورت 
الکترونیکی باشد، سرویس فعال شده و پس از دریافت هزینه های مربوطه، 
امضای الکترونیکی مشتری به فرآیند اضافه می شود و درنهایت اوراق سفته 
و برات الکترونیکی در تعامل مشترک و از طریق سرویس های وزارت اقتصاد 

و بانک به صورت سیستمی در اختیار مشتری قرار می گیرند.
گفتنی است، ارزش برات الکترونیکی صادر شده در بانک ملی ایران به جهت 
تسهیل دسترسی کسب و کارها و مردم به این اوراق تجاری، شاخص و نقطه 
قوتی در نظام تامین مالی کشور است که به منظور صدور آن 10 میلیون 

ریال نیز حق تمبر در وجه خزانه دولت واریز شده است

اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر   
کود  برزیل  به  ایران  صادرات  عمده 
جدید  توافقی  طی  گفت:  است  اوره 
ایران و برزیل 400 هزارتن کود اوره با 

نهاده های دامی تهاتر می کنند.
 » سید جواد ساداتی نژاد « روز شنبه 
کورنا  کریستینا  ترزا   « با  دیدار  در 
داکوستا دیاس« وزیر کشاورزی  برزیل 
دو  بین  همکاری  توافقنامه  امضای   و 
اشاره  با  وزارتخانه  این  محل  در  کشور 
تاریخی 120 ساله  و  قدیمی  روابط  به 
ایران و برزیل و اهمیت افزایش مبادالت 
کشاورزی  حوزه  در  کشور  دو  تجاری 
محصوالت  صادرات  افزود:  غذا  و 
رشد  اخیر  سال های  طی  ما  کشاورزی 
چشمگیری داشته و در بین کشورهای 
در  اول  جایگاه  برزیل  التین،  امریکای 

روابط اقتصادی ایران دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برزیل 
قطب و محور کشاورزی و غذا در جهان 
نیز در منطقه  ایران  اظهارداشت:  است 
خاورمیانه دارای امنیت و اقتدار غذایی 
است. بنابراین، این دو قطب کشاورزی 
داشته  خوبی  تجاری  روابط  می توانند 
پایداری  و  توسعه  بر  عالوه  تا  باشند 
رشد  کشور  دو  تجاری  تراز  کشاورزی، 
کند و همچنین به دنبال تسهیل فرایند 

مبادله ای دو کشور باشیم.
وزیر  سفر  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
کشاورزی برزیل به ایران موجب تسهیل 
در روابط و تبادالت تجاری و بروکراسی 
کشور  دو   هر  زیرا  شود  کشور  دو 
دارند. را  یکدیگر  با  تهاتر  توانمندی  

کشاورزی  وزیر  به  نژاد خطاب  ساداتی 
برزیل  و  ایران  اینکه  بیان  با  برزیل 
منافع  پایه  بر  تجاری   راهبردی  نگاه 

گفت:  باشند،  داشته  باید  کشور  دو 
مشکالتی همچون کاهش تعرفه تجاری 
بین دو کشور، تسهیل بروکراسی اداری 
صادرات  تهاتری،  تجارت  کشور،  دو 
به  ایران  کشاورزی  محصوالت  سایر 
برزیل، حمایت های حقوقی و قانونی از 
و  برزیل  در  ایران   فراسرزمینی  کشت 
رشد سرمایه گذاری دو کشور در بخش 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کشاورزی 

است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
محصول  درصد   50 از  بیش  ایران 
برزیل  از  را  خود  نیاز  مورد  کشاورزی 
عمده  افزود:  کند  می  وارد  و  تامین 
اوره  کود  برزیل  به  ایران  صادرات 
به  را  تجارت  درصد  دو  تنها  که  است 
تصریح  است.وی  داده  اختصاص  خود 
محصوالت  تعرفه  حاضر  حال  در  کرد: 
درصد   120 برزیل  به  ایران  کشاورزی 
به  برزیل  محصوالت  واردات  تعرفه  و 
نظر  به  است.  درصد   4 حدود  ایران 

کشور  دو  تجاری  روابط  در  می رسد 
شود. ایجاد  تعرفه ها  بین  تناسب  باید 

ساداتی نژاد  با تاکید براینکه بروکراسی 
اداری دو کشور برای تجارت محصوالت 
یابد  تسهیل  باید  غذایی  و  کشاورزی 
باید  اداری  بروکراسی  حذف  با  گفت: 
تجارت ترجیحی را بین دو کشور پایه 
در  می تواند  امر  این  که  کنیم  گذاری 

افزایش مبادالت تجاری کمک کند.
کشت  درباره  کشاورزی   جهاد  وزیر 
فراسرزمینی افزود:  باید تجارت تهاتری 
از  زیرا  یابد،  توسعه  کشور  دو  بین 
اوره  ایران قطب تولید کود  آنجایی که 
شما  دیگر  سوی  از  و  است  منطقه  در 
پنبه  و  دامی  نهاده های  کننده  تولید 
کاال  تبادل  براحتی  می توانیم  هستید 
همچنین  اظهارداشت:  دهیم.وی  انجام 
به  ایران  کشاورزی  محصوالت  یکسری 
طعم   و  مرغوبیت  و  باال  کیفیت  دلیل 
درختی،  سیب  سیر،  همچون  مزه   و 
کشمش،  خشک،  های  میوه  خشکبار، 

پسته، زعفران، انار و کیوی می تواند در 
سفره برزیلی ها جایگاه خوبی پیدا کند 
میلیون  برزیل ساالنه 100  اکنون  زیرا 
سیب  دالر  میلیون   ۹0 و  سیر  دالر 
واردات  این  که  می کند  وارد  درختی 
ایران  کیفیت  با  تولیدات  از  می تواند 
تبادل  اینکه  بیان  با  نژاد  باشد.ساداتی 
فعلی ایران با برزیل کود اوره بوده است 
گفت: ساالنه ۶00 هزارتن کود اوره به 
برزیل صادر می شود که در صورت تهاتر 
کاال به کاال ایران می تواند این ظرفیت 
تن در سال  میلیون  به دو  را  صادراتی 
برساند.وزیر جهاد کشاورزی ایجاد خط 
و   پسته  ویژه  به  خشکبار  تجاری  ویژه 
زعفران به برزیل را پیشنهاد داد و گفت: 
ایران سومین شریک تجاری برزیل در 
بین   تجاری  تراز  اما  است،  خاورمیانه 
با ایجاد  باید  دو کشور توازن ندارد که 
محصوالت  واردات  و  صادرات  توازن 
کشاورزی بین دو کشور این مشکل را 

حل کرد.

۴00 هزار تن کود اوره با نهاده های 
دامی برزیل تهاتر می شود

گزارش

نیروگاه های کشور تابستان آینده با 
حداکثر ظرفیت وارد مدار می شوند

وزیر نیرو گفت: نیروگاه های کشور با پایان یافتن برنامه تعمیراتی، تا قبل از 
پیک تابستان سال آینده با حداکثر ظرفیت وارد مدار خواهند شد.

»علی اکبر محرابیان« در جریان بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 
و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشورمان با توجه به ظرفیت های خوبی 
که در احداث نیروگاه دارد و تاکنون نیروگاه های متعددی هم در داخل و هم 
خارج از کشور ساخته است که با توجه به شرایط الزم بود در بحث تعمیرات 

نیروگاهی هم پیش بینی های داشته باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از دهه 70 با 

هدف تعمیرات نیروگاه های داخلی تاسیس شد.
وزیر نیرو بازدید امروز خود را در جهت آگاهی از روند تعمیرات نیروگاه ها 
از  توجهی  قابل  بخش  گفت:  و  برشمرد   1401 تابستان  پیک  از  قبل  تا 
نیروگاه های بخاری و گازی نیاز به تعمیرات اساسی دارند و شرکت تعمیرات 
درصد   70 که  است  زمینه  این  در  مطرح  شرکت های  از  یکی  نیروگاهی 

برنامه های تعمیراتی نیروگاه ها در آن آغاز شده است.
محرابیان افزود: بیش از 50 درصد برنامه تعمیرات نیروگاهی به اتمام رسیده 
و بقیه هم تا خرداد ماه سال آینده کار تعمیرات خود را به پایان خواهند 

رساند.
وزیر نیرو گفت: خرداد ماه سال 1401 همه نیروگاه ها برنامه تعمیرات خود 

را انجام داده و با حداکثر ظرفیت وارد مدار خواهند شد.
وی در ادامه در باره تعرفه های جدید برق، بیان کرد: از اول بهمن ماه امسال 
قیمت برق مصرفی براساس تعرفه های جدید محاسبه خواهد شد که طبق 
قانون بودجه 1400 است و قبض های آن امروز و فردا به دست مشترکان 

خواهد رسید.
محرابیان خاطرنشان کرد: در این تعرفه گذاری جدید مشترکانی که الگوی 
این  بر  شد.  نخواهند  افزایشی  گونه  هیچ  مشمول  کنند،  رعایت  را  مصرف 
پرداخت  ثابت  قیمت  با  را  خود  قبض  مشترکان  درصد   75 حدود  اساس 

خواهند کرد.
صورت  به  دارند  الگو  از  باالتر  مصرفی  که  هم  مشترکانی  گفت:  نیرو  وزیر 

پلکانی مشمول افزایش نرخ خواهند شد.
وی افزود: البته صحبت در باره برق بدون یارانه به این معنا است که قیمت 
سوخت هم بدون یارانه باشد که در این صورت قیمت های خیلی بیش از حد 

خواهد بود و برق به قیمت صادراتی محاسبه خواهد شد.
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ضرورت کاهش آلودگی هوا با جلوگیری از 
مازوت سوزی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: وزارت 
نفت باید از مازوت سوزی جلوگیری کند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

محمدحسن آصفری با انتقاد به مازوت سوزی در برخی از نیروگاه های 
کشور و افزایش آلودگی هوا در پی این اتفاق، گفت: در حالی وزارت 
نفت در زمینه مدیریت  تهیه، تامین و توزیع سوخت استاندارد میان 
مجموعه های پاالیشگاهی و پتروشیمی ها کوتاهی می کند که با انجام 
درواقع  کرد،  خواهد  پیدا  کاهش  بزرگ  شهرهای  آلودگی  کار  این 
می توان با توزیع سوخت پاک بخشی از آالیندگی ها همچون گوگرد 
و سولفات را کاهش داد به همین دلیل چند هفته گذشته وزیر نفت 
را در این خصوص مورد سوال قرار دادم اما پاسخ های داده شده قانع 

کننده نبود.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت ایجاد پاالیشگاه های کوچک تاکید کرد و افزود: وزارت نفت 
باید از محل 14 و نیم درصدی که از منابع نفتی به آن تعلق می گیرد 
پاالیشگاه ها  این  چراکه  کند  اقدام  کوچک  پاالیشگاه های  ایجاد  به 
اشتغال و درآمدزایی را برای کشور به همراه دارد و از خام فروشی و 
خروج ارز جلوگیری می کند اما وزارت نفت در این زمینه فعال نیست.

داد:  ادامه  مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
همچنین پاالیشگاه ها و پتروشیمی های دولتی و خصوصی به سوخت 
جهت ادامه روند تولید خود نیاز دارند اما وزارت نفت این سوخت را 
و  نمی دهد در حالی که درآمدزایی  قرار  آن ها  اختیار  در  به درستی 
ثروت آفرینی برای کشور از این طریق بسیار است بنابراین وزارت نفت 

باید به این مهم توجه ویژه تری داشته باشد.

وزارت صمت به جای ورود به موضوع افزایش تیراژ 
تولید، شرایط رقابتی شدن بازار خودرو را فراهم کند

باید طی  عضو کمیسیون نصایع و معادن مجلس معتقد است وزیر صمت 
چند ماه برنامه خود را برای خروج از خودروسازی و رقابتی کردن این حوزه 
به کمیسیون ارائه دهد و برنامه افزایش تیراژ تولید و ارتقا کیفیت باید از 

سوی خودروسازان تدوین و اجرایی شود.
علی جدی  با اشاره به نقش نظارتی وزارت صمت بر صنعت خودروسازی، 
در  وی  معاونان  و  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  با  که  جلسه ای  در  گفت: 
که  شد  تاکید  موضوع  این  بر  داشتیم  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
وزارت صمت نباید به موضوع تولید خودرو به صورت عملی ورود کند در 

واقع نباید آنچه پیش از این انجام می گرفت، دوباره تکرار شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت صمت 
با  بدنه وزارت صمت  افزود: متاسفانه  قرار گیرد،  ناظر  تنها در جایگاه  باید 
و  می کند  ورود  تولید  حوزه  به  بیشتر  روز  به  روز  خود  برنامه های  تدوین 
وزیر نیز به این سمت هدایت می شود.وی ادامه داد: دولت باید تصدی گری 
در خودروسازی را رها کرده و این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند 
تا شرایط رقابتی شدن فراهم شود زیرا براساس تجربه 40 سال گذشته با 
حضور دولت در صنعت خودروسازی نه تنها وضعیت بهتر نشده بلکه روز 
برنامه  وزیر صمت  زمانیکه  کرد:  تصریح  است.جدی  شده  نیز  بدتر  روز  به 
وزارتخانه متبوعش را برای افزایش تیراژ تولید در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ارائه کرد، ما مطرح کردیم که دولت نباید به این موضوع ورود کند 

و خودروسازان باید برنامه افزایش تیراژ تولید را کلید زده و اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است خودروسازی ها به حیات خلوت برخی افراد 
تبدیل شده باشد بنابراین آن ها در تالش اند دخالت خود در خودروسازی ها 
را از دست ندهند، اضافه کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید دارد 
که وزیر صمت باید طی چند ماه برنامه خود را برای خروج از خودروسازی و 
رقابتی کردن این حوزه به کمیسیون ارائه دهد و برنامه افزایش تیراژ تولید و 

ارتقا کیفیت باید از سوی خودروسازان تدوین و اجرایی شود.

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
سند  تدوین  برای  جمهور  رئیس 
و  مردم  مستقیم  نظر  دولت  تحول 

دانشگاهیان را لحاظ کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی ، با اشاره 
به اینکه رئیس جمهور از اتمام تدوین 
است،  داده  خبر  دولت  تحول  سند 
رئیسی  آقای  آمدن  کار  روی  گفت: 
موجی از امیدواری و توجه مردم به 
حل مشکالت در کشور ایجاد کرد با 
گذشت چند ماه از ریاست جمهوری 
آقای رئیسی، دغدغه ها در مجلس و 
به  زیرا  است  شده  شروع  مردم  بین 
جامعه  در  انتظار  و  توقع  که  نحوی 
حوزه  در  تغییرات  بود  شده  ایجاد 
اشتغال و سیاست خارجی  معیشت، 

رخ نداد.
باید  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
تنها  نه  داد  رئیسی فرصت  به دولت 
نمی  دولتی  هیچ  بلکه  رئیسی  آقای 
درازمدت  ساختاری،  مشکالت  تواند 
و  پیچیده  ابعاد  که  مشکالتی  و 
گوناگونی دارد را در فرایند کوتاه حل 
کند. درک این نکته در جامعه برای 
و  اجازه  دولت  به  باید  است  مهم  ما 
فرصت دهیم تا وزرا و رئیس جمهور 
مشکالت را به مرور زمان حل کنند 
داشت:  اظهار  وی  دهند.  کاهش  و 
حل  برای  مشخصی  برنامه  باید 
مشکالت وجود داشته باشد، این امر 
دغدغه اکثر نخبگان در جامعه است. 
دولت  برنامه  که  اینجاست  سوال 
برای مدیریت و حل مشکالت مردم 
عرصه  در  مثال  طور  به  چیست؟، 
اداری، اقتصادی، فرهنگی و سیاست 
خارجی  چه برنامه مدون دارای زمان 
ابزارها  و  راهکارها  و  مشخص  بندی 

وجود دارد.
اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
کاری که آقای رئیسی در قالب این 
سند انجام می دهد و طراحی تغییر 
ساختار، روش ها و سیاستگذاری می 
کمک  کشور  شرای  بهبود  به  تواند 
دونکته  به  باید  کرد:  تاکید  کند، 
ظرفیت  از  استفاده  شود  توجه 
در  دانشگاهی  نخبگان  و  دانشگاهی 
اینکه همه  باشد؛  مدنظر  باید  کشور 
تصمیمات کشور را محدود به جمعی 
از مقامات کنیم که معموال به صورت 
دایره بسته و چرخه محدود در کشور 
در پست های مدیریتی می چرخد؛ 

صحیح نیست.
کار  حاصل  امروز  شرایط  افزود:  وی 
اگر  است،  مدیران  و  شیوه  همین 
تصمیمات و برنامه ریزی ها را به نظر 
این افراد محدود کنیم، کارعاقالنه ای 
نیست. در دانشگاه ها و هیات علمی 
عظیمی  های  ظرفیت  ها  دانشگاه 

ظرفیت  این  از  رئیسی  آقای  داریم 
برای برنامه ریزی استفاده کند.

به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی 
تصمیمی  هر  کرد:  بیان  دوم  نکته 
روش  ساختار،  اصالح  راستای  در 
گرایانه  واقع  باید  ریزی،  برنامه  و  ها 
باشد و منطبق بر نیاز، خواسته مردم 
محدودیت  و  مقدورات  بر  منطبق  و 
ای  عده  اینکه  باشد.  کشور  های 
رای  آنها  به  هیچکس  که  حالی  در 
نداده، مردم آنها را منتخب خود نمی 
دانند و به صرف اینکه در پست های 
به  توانند  نمی  دارند  قرار  انتصابی 
نمایندگی از مردم مطالبه گری کنند 

و از خواسته مردم بگویند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه 
خواسته مردم باید از زبان آنها شنیده 
شود، اظهار داشت: رئیس جمهور در 
داده  انجام  خوبی  کار  کوتاه،  مدت 
است؛ سفرهای استانی و شهرستانی 
و  گرفته  را  وزرا  توان  و  وقت  گرچه 

احساس می شود خستگی در دولت 
ضرورت  شدت  به  اما  کرده  ایجاد 
رئیس  و  وزرا  که  چرا  است  داشته 
را  مردم  مطالبه  مستقیم  جمهور 

شنیده اند.
اینکه  بیان  با  آبادی  جهان  رحیمی 
کنار  گیر  ضربه  مجلس  نمایندگان 
ساحل هستند هر موجی اول به آنها 
ارتباط  بیشترین  گفت:  خورد،  می 
را با مردم داریم به جرأت می توان 
گفت خواسته مردم مشکل معیشت، 
اداری،  بروکراسی  بودن  فشل  کار، 
فساد در دستگاه های اداری و غیره 
جام،  تربت  مردمم  دارند.نماینده  را 
تایباد و باخرز گفت: نتیجه سفرهای 
استانی رئیس جمهور و وزرا شنیدن 
مستقیم نظرات مردمی است که اگر 
عالوه بر استفاده از توان دانشگاهیان 
سند  تدوین  در  مردم  نظرات  از 
استفاده شده باشد می توان به آینده 

و حل مشکالت امیدوار بود.

نظر مردم و دانشگاهیان در سند 
تحول دولت لحاظ شود
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اجتماعی
خبر

خدمات بیمه سالمت در مناطق 
کم برخوردار رایگان شد

اینکه  بیان  با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
بیمه  برخوردار  کم  مناطق  در  نفر  میلیون  سه  حدود 
افراد در  این  برای  ندارند گفت: خدمات بیمه سالمت 
رایگان  درصد  آسیب پذیر ۱۰۰  و  کم برخوردار  مناطق 

است.
 محمد مهدی ناصحی درباره سازوکار شناسایی افراد 
فاقد بیمه ساکن در مناطق آسیب دیده و کم برخوردار 
برخوردار  کم  مناطق  در  نفر  میلیون  اظهارداشت: ۲۴ 
بیمه  افراد  این  از  بسیاری  البته  که  کنند  می  زندگی 
دارند اما ممکن است برخی افراد از اطالعات الزم برای 
استفاده از بیمه رایگان برخوردار نباشند بنابراین شرایط 
برای استفاده از خدمات بیمه ای افراد ساکن در مناطق 

آسیب دیده فراهم است.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم با کمترین هزینه از 
افزود:  افراد قرار گیرد،  جیب مردم امکانات در اختیار 
سه  به  نزدیک  می شود  پیش بینی  بررسی ها،  طبق 
میلیون نفر در مناطق کم برخوردار بیمه ندارند و این 
با  بتوانند  افراد  تا  فراهم شده  فعال  به صورت  فرصت 
مراجعه به دفاتر پیشخوان یا به شکل غیرحضوری از 

بیمه استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خاطرنشان کرد: 
بیمه سالمت به عنوان بیمه اصلی و درمانی کشور طبق 
بیمه  پوشش  تحت  را  بیمه  نیازمند  ایرانی  هر  قانون، 
پایه سالمت قرار می دهد. اکنون در صندوق روستایی 
تحت  نفر  میلیون   ۳۳ به  نزدیک  همگانی  پوشش  و 
پوشش بیمه سالمت هستند؛ ضمن اینکه طرح بیمه 
افراد نیازمند در مناطق کم برخوردار در حال اجرا است.

با  کم برخوردار  مناطق  در  افراد  اینکه  بیان  با  ناصحی 
قرار  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  اطالعات  حداقل 
دانشگاه های  همکاری  با  داشت:  اظهار  می گیرند، 
علوم پزشکی و معاونت بهداشتی فرصتی فراهم شده 
افراد  به  کم برخوردار  مناطق  در  نشان دار  پزشکان  تا 

خدمات ارائه دهند.
افزود: بیمه سالمت در بخش بستری، ۹۰ درصد  وی 
بخش  در  و  دولتی  بیمارستان های  هزینه های  همه 
سرپایی ۷۰ درصد را پرداخت می کند و همین میزان 
در بخش خصوصی نیز با تعرفه دولتی پرداخت می شود.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: برای حمایت بیشتر از نیروهای محیط بانی 
در  سالح  حمل  قانون  اصالح  قبل  هفته  سه  حدود  از 

دستور کار قرار گرفته است.
به  نقل  از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سالجقه 
پیگیری الیحه  در حال  افزود:  تلویزیونی  برنامه  یک  در 
نیروهای  همه  تا  هستیم  سالح  حمل  قانون  اصالح 
کار  که  جنگل بانان  و  محیط بانان  خصوص  به  انتظامی 

امنیتی و دفاعی انجام می دهند، حمایت بیشتری شود.
همه  و  محیط بانی  بدنه  بین  تفکیکی  داشت:  اظهار  وی 
هفت هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان سازمان محیط زیست 
کشور نمی بینم و همه آن ها محیط بان هستند اما این 

افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
برای  شد:  یادآور  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
کمک به خانواده شهدای محیط بان در نشستی که در 
مشترکی  نامه  و  شد  مطرح  کاماًل  مسائل  بود،  سازمان 
خدمت فرمانده کل نیروهای مسلح نوشته شد تا فرایند 
مشمول شدن محیط بانان شهید جزو شهدا تسریع شود.

روش های نوین آبخیزداری در کشور انجام نمی شود
متاسفانه  گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
کشت  الگوی  نیست،  محور  آب  ما  کشور  در  کشاورزی 
و  نمی شود  مدیریت  سیالب ها  ندارد،  وجود  درستی 
روش های نوین آبخیزداری نیز در کشور انجام نمی شود.

وی اظهارداشت: در دولت سیزدهم سند آمایش سرزمین 
مثبت  اتفاقی  که  است  شده  کشور  بودجه ریزی  مبنای 
البته سند آمایش نیز کامل  و یک گام رو به جلو است 
مشکل  قسمت هایی  در  علمی  نظر  از  معتقدم  و  نیست 

دارد.
کشور  در  محیط زیست  اهمیت  با  رابطه  در  سالجقه 
دستگاهی  فرا  موضوع  یک  محیط زیست  کرد:  تصریح 
است اما متاسفانه در دستگاه های اجرایی کشور جایگاه 
مناسبی ندارد، از نظر قانونی قوانین خوبی برای حفاظت 
از محیط زیست داریم اما در عمل اتفاقی نمی افتد و در 
بسیاری از دستگاه ها هنوز محیط زیست در اولویت قرار 

نگرفته است.
نقش  با  درباره  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
گفت:  کشور  آب  بحران  در  آب بر  صنایع  و  کشاورزی 
باید بر اساس میزان آب مصرفی آن  قیمت همه کاالها 
گیرد.  قرار  کشور  توسعه  مبنای  باید  آب  و  شود  تعیین 
بسیاری از مناطق کشور ما از جمله فالت مرکزی دیگر 
توان بارگذاری صنایع و کشاورزی را ندارند و این صنایع 

آب بر باید در صورت امکان منتقل شوند.
سالجقه درباره اهمیت استفاده از تجارب گذشتگان در 
کنترل منابع آبی افزود: در گذشته نیاکان ما منابع آبی 
را خوب مدیریت کرده اند. به  عنوان  مثال، آب را در فالت 
مرکزی به کمک قنات مدیریت کردند که این قنات ها در 
عصر حاضر نیز بهترین تکنولوژی برای استحصال آب در 
فالت مرکزی هستند. متأسفانه ما قنات ها را نابود و آن ها 
را به مسیر فاضالب رو تبدیل کردیم. وی درباره مصرف 
۸۵ درصدی منابع آب کشور در کشاورزی توضیح داد: 
دیگر اجازه نمی دهیم که هر نوع کشتی در هرجایی از 
کشور انجام شود و از این به بعد کشاورزی و آبیاری در 
هر استان بر اساس نقشه آمایش کشور و بر اساس نقشه 

الگوی کشت استان انجام می شود.
الگوهای  و  روش ها  داد:  ادامه  جمهوری  رییس   معاون 
کشت کشاورزی به کمک دانشگاه ها تعیین  شده است که 
با حداقل آب بیشترین بازده را بدهد، وزارت کشاورزی 
نیز باید یک بار برای همیشه تعیین کند که چه مقدار آب 

در کشاورزی مصرف می شود.
تشکیل ستاد ملی هوای پاک کشور

اقدامات  درباره  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
انجام  شده برای کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: ستاد 
ملی هوای پاک کشور به نحو عالی تشکیل  شده است، 
بر  و  دارد  نظارتی  جایگاه  کشور  محیط زیست  سازمان 

اساس قانون هوای پاک مسئولیت دارد.
بر  دستگاه ها  تکالیف  جلسات  این  در  کرد:  اضافه  وی 
مبنای قانون احصا و میزان عملکردها کّمی سازی شد تا 
مشخص شود هر دستگاهی چند درصد از تکالیف خود 

را انجام داده است.
تکالیف  از  بسیاری  انجام  درصدهای  افزود:  سالجقه 
معاون  و   کشور  وزیر  همت  با  اما  نبود  کننده  امیدوار 
اول رییس جمهوری اکنون، ۶۲ مصوبه داریم. هم دستگاه 
متولی، هم کاری که باید انجام دهد همچنین زمان بندی 

و میزان اعتبارات مشخص است.
و  هوا  آلودگی  درباره  محیط زیست،  سازمان  رییس 
برنامه های دولت گفت: آلودگی هوا گریبان گیر کل کشور 
شده است اما در تشکیل ستاد ملی هوای پاک کشور که 
با تکلیف رییس جمهوری شکل گرفته است، تکالیف همه 
میزان  و  این حوزه مشخص شده  در  درگیر  دستگاه های 

عملکردها براساس کمیت تعیین کرده ایم.
ستاد،  این  اصلی  هدف گذاری  اینکه  بابیان  سالجقه 
کردن  برقی  کرد:  تأکید  است،  متمرکز  کالن شهر   ۹ بر 
اتوبوس های تهران، برقی کردن موتورسیکلت حتی نقش 

صنایع و معادن انجام شده است.
که  هستند  مکلف  معادن  و  صنایع  کرد:  اضافه  وی 
مواقع  برخی  دهند.  انجام  را   خود  اجتماعی  مسئولیت 
را  به نحوی است که کیلومترها  یک شاخص آالیندگی 

تحت تأثیر دارد.
در  و  شده   اقتصادی  گذاری  قیمت  باید  طبیعی  منابع 

GDP کشور محاسبه شود
رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از اینکه برای منابع 
است،  نشده  اقتصادی  قیمت گذاری  و خدادادی  طبیعی 
گفت: برای بارگذاری صنایع باید ابتدا مشخص شود که 
می گیرند،  شکل  صنایع  آن  بستر  در  که  طبیعی  منابع 
خدمات  درصد   ۷۵ داد:  ادامه  دارد.وی  قیمت  چقدر 
در  باید  و  است  نشده  قیمت گذاری  کشور  اکوسیستمی 
تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه شود تا بفهمیم چه 

خدماتی از اکوسیستم را استفاده می کنیم.

سالجقه: اصالح قانون حمل سالح در 
دستور کار محیط زیست است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
اشاره  با  )ره(  خمینی  امام  امداد 
برای  امداد  کمیته  برنامه   اینکه  به 
 ۳۰۰  ،۱۴۰۰ سال  در  اشتغال 
اظهارداشت:  است،  بوده  هزار شغل 
توسط  شغل  هزار   ۲۷۰ تاکنون 
کمیته امداد در سراسر کشور ایجاد 

شده است.  
نشست  در  فیروزآبادی  مرتضی 
خبری با اصحاب رسانه افزود: برای 
شغلی  فرصت  هزار   ۳۰۰ راه اندازی 
هزار   ۱۰  ،۱۶ ماه  تبصره  محل  از 
داده شده  اختصاص  تومان  میلیارد 
که تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان برای ۲۷۰ هزار فرصت شغلی 
جذب شده است.

 ۹۰ به  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین  پیش  از  برنامه  از  درصد 
تاکید  کرده ایم،  پیدا  دست  شده 
کرد: برنامه  کمیته امداد برای سال 
شغل  هزار   ۵۰۰ راه اندازی   ،۱۴۰۱

استو
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
گفت:  )ره(   خمینی  امام  امداد 
در  تعداد شغل  این  راه اندازی  برای 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۲۵ کشور 
کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب 
رسیده و امیدواریم در صحن مجلس 

به تصویب نمایندگان برسد.
اخذ  مشکالت  خصوص  در  وی 
تسهیالت توسط اقشار ضعیف و کم 
دغدغه های  از  یکی  افزود:  درآمد، 
ارائه  موضوع  درآمد  کم  اقشار 
تضامین به بانک است که امیدواریم 
دولت برای تسهیل در این خصوص 
امداد  به کمیته  را  موضوع تضامین 

بسپارد.  
مجلس  از  کرد:  اضافه  فیروزآبادی 
مرکزی  بانک  و  اسالمی  شورای 
کمیته  خود  که  داریم  درخواست 
ضمانت  صندوق  بتواند  امداد 
راه اندازی کند که این امر هم اکنون 

در کمیسیون تلفیق در حال بررسی 
است و امیدوارم که به تصویب برسد.  
برای  مجوزها  دریافت  گفت:  وی 
دیگر  از  کار  و  کسب  یک  شروع 
که  است  ضعیف  اقشار  دغدغه های 
امیداریم با عنایت دولت این مشکل 

برطرف شود.  
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد با اشاره به نبود شعب بانکی در 
مناطق محروم برای ارائه تسهیالت 
اشتغال به مددجویان، گفت: ما در 
کمیته امداد آماده هر گونه همکاری 
با بانک ها در راستای راه اندازی شعبه 

در مناطق محروم هستیم. 

کمیته امداد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ایجاد کرد

و  تعلیم  نظام  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تربیت ما، آماده حضور و یادگیری در فضای 
به  شاد  شبکه  اکنون  اما  نداشت  را  مجازی 

مرحله بلوغ رسیده است.
به نقل از روابط عمومی شبکه دانش آموزی 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف  شاد، 
پیش از ظهر امروز، از مرکز مانیتورینگ شبکه 
دانش آموزی شاد، در ساختمان اپراتور همراه 
کار  روند  نزدیک در جریان  از  و  بازدید  اول، 
این مرکز و نحوه خدمات دهی اپراتور همراه 
اول در شبکه شاد قرار گرفت. وزیر آموزش و 
مانیتورینگ  مرکز  در  از حضور  پرورش پس 
عملکرد  از  اطالعاتی  دریافت  و  اول  همراه 
شبکه شاد گفت: در شرایطی که کرونا شایع 
شد و با تعطیلی مدارس مواجه شدیم شبکه 

شاد جایگزین بسیار خوبی بود که الزم است 
از زحمات مسؤوالن اپراتور همراه اول قدردانی 
کنیم. وی گفت: نظام تعلیم و تربیت جامعه 
ما، آماده حضور و یادگیری در فضای مجازی 
را نداشت اما با مسئولیت اجتماعی که همراه 
اول داشت این بستر فراهم شد و اکنون شبکه 

شاد به مرحله بلوغ رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ما معتقدیم که 
این شبکه باید به صورت ترکیبی و همراه با 
کرونا  با  یا  و  کرونا  از  پس  آموزش حضوری 
ادامه پیدا کند و شاد می تواند به عنوان مکمل، 
یکی از ابزارها و روش های خوب برای کیفیت 

و سرعت یادگیری باشد.
چرا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
استعدادهای  و  استثنایی  آموزان  دانش  برای 

گنجانده  شاد  شبکه  در  محتوایی  درخشان، 
نشده است؟ گفت: محتوا را باید خود معلمان 
تولید کنند و نباید منتظر باشیم که از بیرون 
بیاید چرا که سفارشی می شود و شاید خوب 
نباشد.وزیر آموزش و پرورش افزود: محتواهای 
دانش آموزی را باید معلمان و دانش آموزان 
بسازند و در دنیا هم همین گونه است اما در 
است  شده  آماده  محتواهایی  خصوص،  این 
اند  فعال  پژوهش  سازمان  در  همکارانم  که 
خواهد  بارگذاری  شاد  شبکه  در  تدریج  به  و 
شد.نوری گفت: فرهنگیان و اولیا با همکاری 
بتوانند معضالت بروز پیدا کرده در  باید  هم 
تربیتی  اهداف  راستای  در  را  مجازی  فضای 
برابر  در  را  آموزان  دانش  و  کنند  هدایت 
به  ما  قرار دهند چرا که  فرصت های صحیح 

که  شاهدیم  آموزان  دانش  کنجکاوی  دلیل 
غیر  باید  که  می افتد  بخش  این  در  اتفاقاتی 

مستقیم ورود کنیم.
شاد،  رسان  پیام  تاکنون،  است،  ذکر  شایان 
و  است  شده  نصب  بار  میلیون   ۲۶ از  بیش 
بیش از ۶۰ میلیارد پیام و ۱۸ میلیون فایل 
شده  جابجا  شبکه،  این  طریق  از  آموزشی، 
روزانه  فعال  کاربران  تعداد  همچنین  است. 
فعال  کاربران  نفر،  میلیون   ۱۱ شاد  شبکه 
هفتگی ۱۳ میلیون نفر و تعداد کاربران فعال 
نفر  میلیون   ۱۸ از  بیش  شاد،  شبکه  ماهانه 
پهنای  با  شاد،  آموزی  دانش  شبکه  است.در 
باند حداکثر ۵۲۰ گیگابیت بر ثانیه، به صورت 
همزمان تعداد ۳میلیون و ۵۶ هزار و ۷۲۱ نفر 

فعالیت می کنند.

نوری در بازدید از مرکز مانیتورینگ شبکه شاد؛

شبکه شاد به مرحله 
بلوغ رسیده است

خبر

مشکالت تقنینی قوه قضاییه با همراهی 
مجلس رفع می شود

با اشاره به همکاری مجلس و دستگاه  معاون اول قوه قضاییه 
قوه  تقنینی  مشکالت  گفت:  مردم  مشکالت  حل  در  قضایی 
بیشتری  با سرعت  با همراهی مجلس شورای اسالمی  قضاییه 

رفع می شود.
به  نقل از معاونت اول قوه قضاییه، حجت االسالم و المسلمین 
محمد مصدق در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری قوه قضاییه 
و مجلس شورای اسالمی افزود: به دالیل خال قانونی با استجازه از 
مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی توانست پرونده های مرتبط با 
مفاسد اقتصادی را سریع تر و با کیفیت بهتری رسیدگی کند. این 
در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود 

داشت، خال قانونی در این موضوع به وجود نمی آمد.
کارگروه  یک  تفاهم نامه،  این  اساس  بر  اظهارداشت:  مصدق 
مرکزی با عضویت معاون اول قوه  قضاییه، دادستان کل کشور، 
وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور 

مجلس از طرف قوه  قضاییه تشکیل می شود.
طرف  از  کارگروه  این  در  کرد:  اضافه  قضاییه  قوه  اول  معاون 
نظارت،  معاون  مجلس،  رئیس  نایب  اسالمی،  شورای  مجلس 
معاون قوانین، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون شوراها حضور دارند که 
بر حسب مورد از روسای سایر کمیسیون ها نیز دعوت خواهد 

شد.
مصدق گفت: هدف اصلی از تشکیل کارگروه های مشترک بین 
مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه همکاری و هماهنگی بیشتر 
برای  هم افزایی  همکاری،  و  لوایح  و  طرح ها  بررسی  فرایند  در 
حل مشکالت مردم و انعکاس به موقع مشکالت قضایی مردم 
و  کالن  موضوعات  کرد:  تصریح  است.وی  قضایی  مسئوالن  به 
ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی 
رفع  عامه،  از حقوق  در خصوص صیانت  با محوریت همکاری 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  اجرای  از  حمایت  تولید،  موانع 
پرونده های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروه های 
استانی مشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز 
استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس 
کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئوالن دستگاه های 
اجرایی نیز دعوت می شود.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه 
درصدد هستیم تا مشکالت دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان 
با  کرد  امیدواری  ابراز  کنیم،  برطرف  اسالمی  شورای  مجلس 
امضای این تفاهم نامه در این دوره، گام های بلند و استواری برای 
حل مشکالت مردم برداشته شود و در همه موضوعات مرتبط 
با همکاری و  اسالمی  قوه قضاییه و مجلس شورای  با وظایف 

همدلی تدابیر الزم اخذ شود.

4

پرویز سروری: امیدواریم بودجه سال آینده 
زمینه های عدالت در شهر را فراهم سازد

به  که   ۱۴۰۱ بودجه  امیدواریم  گفت:  سروری 
زمینه های  شده  تهیه  شورا  و  شهرداری  همت 
تالش   ۱۴۰۱ بودجه  در  کند  فراهم  را  عدالت 
کردیم که مخروط اجتماعی را جابه جا کنیم و 

اولویت به سمت مناطق محروم تر باشد.
 پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران که 
در غیاب مهدی چمران ریاست چهل و هشتمین 
جلسه شورا را برعهده داشت با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در سالروز قیام تبریز علیه 
رژیم ستم شاهی اظهار داشت: رهبر انقالب نکات 
ارزشمندی در این زمینه داشتند و تمرکز ایشان 

بر روی مسأله جهاد تبیین بوده است.
وی گفت: ایشان تأکید دارند که نیروهای انقالب 
اجازه ندهند با سیاه نمایی و تضعیف نقاط قوت 
در مسیری حرکت شود که موجب ناامیدی مردم 

از نظام باشیم.
بر  گفت:  رهبری  از  نقل  به  سروری  پرویز 
انقالب اسالمی را بعنوان جریانی  نیروهایی که 
معنویت  و  عدالت  سوی  به  حرکت  مسیر  در 
می دانند، واجب است، اشراف و اطالعات بسیار 
خوبی بر دستاوردهای انقالب داشته باشند و در 
مصاف با دشمن، با روشنگری و تبیین و مطالبه 
گری در چارچوب نظام بتوانند پاسخی روشن در 
برابر این حرکت مذبوحانه دشمن داشته باشند.

نیروهای  یعنی  تبیین  جهاد  سروری  گفته  به 
مجاهد در حمایت از انقالب اسالمی گام بردارند 
تأکید  مورد  عینی  واجب  حد  در  مسأله  این  و 

رهبری است.
وی گفت: باید در چارچوب نظام هم معضالت 
را رفع کرد و هم به حرکت دشمن پاسخ روشن 

داد. 
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 
گفت:  است  اجتماعی  عدالت  روز جهانی  امروز 
همین  هم  انقالبی  شورای  موضوع  مهمترین 
خدمت  مسیر  در  که  حرکتی  هر  است  مسأله 
مناسب به مردم باشد همان مسیر عدالت است و 

ما به این مسأله توجه داریم.
که  بودجه ۱۴۰۱  که  امیدواریم  گفت:  سروری 
به همت شهرداری و شورا تهیه شده زمینه های 
عدالت را فراهم کند و در بودجه ۱۴۰۱ تالش 
کنیم  جابه جا  را  اجتماعی  مخروط  که  کردیم 
و  باشد  محروم تر  مناطق  سمت  به  اولویت  و 
عدالت  مسیر  در  خدمت  آینده  سال  ان شاءاهلل 
است و کاهش فاصله شمال تا جنوب را شاهد 

خواهیم بود.
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اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 1۲۰ آ. ق.ثبت(

وارده  درخواست  طبق  )مالک(  مشعوف  مژده  خانم 
ضمن  و   1400/11/16 مورخ   14846 شماره  به 
در  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه 
به  نظر  داشته  اعالم  کرج   44 رسمی  اسناد  دفتر 
اینکه پالک ثبتی 9364/160 )که عبارتست از سند 
بمساحت  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  
الکترونیکی  دفتر  شماره  به  مترمربع   104/17
چاپی  سریال  با   139720301022013582
438375 سری ب سال 97 بنام نامبرده ثبت و صادر 
شده است به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا 
را  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای 
ائین  ماده 120  اجرای  در  مراتب  لذا  و  نموده است 
نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  اگهی  نوبت  یک  در 
حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
اداره  این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این  انتشار 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند 
مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 1۲۰ آ. ق.ثبت(
طبق درخواست  محمدتقی  فرزند  انصاری  جواد  آقای 
 1400/11/19 مورخ   17081 شماره  به  وارده 

تقاضای المثنی نموده است و نظر به اینکه سند مالکیت 
 1040/62 بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مترمربع قطعه 1847 تفکیکی به شماره پالک 1587 
فرعی از 114 اصلی ذیل ثبت 17489 صفحه 166 
دفتر جلد 106 به نام بنیاد مستضعفان صادر و تسلیم 
 87488 شماره  رسمی  سند  طبق  و  است  گردیده 
مورخه 71/8/13 دفتر 172 تهران به شرکت تعاونی 
که  است  یافته  انتقال  دفاع  صنایع  نوسازی  مسکن 
و  عمران  واحد  مسکن  بنام  برگی  تک  مالکیت  سند 
نوسازی میالد به شماره 448239 صادر گردید سپس 
سند  برابر  انصاری  جواد  آقای  به  ثبت  مورد  تمامی 
شماره 22093 مورخ 1398/01/31 دفترخانه 29 
به شماره  برگی  رباط کریم منتقل شده که سند تک 
751981 ب 97 و دفتر امالک الکترونیک به شماره 
139820301022001583 بنامش صادر و تسلیم 
شده است حال که نامبرده برابر وارده شماره 17081 
سندش  است  داشته  اعالم   1400/11/19 مورخ 
ضمن جابجایی منزل گم شده تقاضای المثنی دارد و 
دفترخانه  به  شده  یاد  سند  اعتباری  بی  بدینوسیله 
 120 ماده  وفق  راستا  درهمین  است  گردیده  اعالم 
ائین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 
چنانچه کسی  تا  گردد  می  اگهی  نوبت  در یک  مراتب 
مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند 
مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم    

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 1۲۰ آ. ق.ثبت(

آقای جعفر اسمعیل پور )مالک( طبق درخواست 
وارده به شماره 11385 مورخ 1400/08/20 
محلی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن  و 
رباط   59 رسمی  اسناد  دفتر  در  شده  مصدق 
ثبتی  پالک  اینکه  به  نظر  داشته  اعالم  کریم 
مالکیت  سند  از  عبارتست  )که   22964/165
بمساحت  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ 
112/92 مترمربع به شماره دفتر الکترونیکی 
چاپی  سریال  با   140020301022000496
نامبرده  بنام   99 سال  ب  سری   170703
شماره  نامه  برابر  و  است  شده  صادر  و  ثبت 
مورخ   502/20100/455517/1400
به  کریم  رباط  آگاهی  پلیس   1400/11/14
تقاضای  لذا  است  گردیده  مفقود  سرقت  علت 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
ائین   120 ماده  وفق  راستا  همین  در  است 
نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 
چنانچه  تا  گردد  می  اگهی  نوبت  یک  در  مراتب 
اعتراضی  یا  بوده  خود  برای  حقی  مدعی  کسی 
ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  داشته 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود 
عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید  تسلیم  را 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم 
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اخبار

۱۰۰ پروژه شاخص در وزارت 
صمت فعال می شود

و  معادن  صنعت،  وزارتی  حوزه  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
تجارت با اشاره به هدف گذاری ۱۰۰ پروژه طی ۶ ماه 
گذشته در این وزارت خانه، گفت: بسیاری از این پروژه ها 
به ریل گذاری و اصالح ساز و کارها و قواعد کار نیاز دارد 
که در حال حاضر بخشی از آنها به طور جدی در حال 

پیگیری و اجرا هستند.
 شهاب جنابی در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: اجرای 
را ذینفعان می  افزایی همه  پروژه ها همدلی و هم  این 
طلبد و این درخواست را از استان ها هم داریم که ما را 

در این راه همراهی کنند.
وی افزود: بنا بر تاکید مقام عالی وزارت صمت، مسایل و 
دغدغه های همه ذینفعان این حوزه باید دغدغه خود ما 
نیز باشد و از استان ها نیز همین انتظار را داریم که پیگیر 

برنامه ها و اهداف وزارت خانه باشند.
و  معادن  صنعت،  وزارتی  حوزه  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
رهبری  معظم  مقام   ۱۳۹۷ سال  در  داد:  ادامه  تجارت 
بیانیه گام دوم انقالب را مطرح کردند که بسیار حاوی 
در  باید  همه  و  است  ارزشمندی  راهبردهای  و  مطالب 

راستای تحقق این بیانیه تالش کنیم.
وی گفت: استان کردستان ظرفیت های ارزشمندی در 
سه حوزه صنعت، معدن و تجارت داراست که می طلبد از 
سوی مرکز هم توجه ویژه ای به این استان شود؛ ما هم 
این وعده را می دهیم که با تمام توان در وزارت صمت در 

خدمت این استان باشیم.
افزود: پیش طرح سند آمایش صمت استانی و  جنابی 
از  و  است  شده  استانداری  تحویل  و  تهیه  شهرستانی 
استان نیز این درخواست را داریم که همت و تالش خود 

را مضاعف کنند تا این سند به مرحله عمل درآید.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به توسعه و نقطه مطلوب 
نیازمند تالش مضاعفی هستیم که در استان کردستان 
نیز باید با همدلی و هم افزایی امور پیگیری و دنبال شود.

و  معادن  صنعت،  وزارتی  حوزه  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
جدی  گام های  با  و  روزی  شبانه  کار  با  گفت:  تجارت 
تا  برداشت  موثری  گام های  پیشرفت  به سوی  می توان 

مردم ما از نتایج مثبت آن بهره مند شوند.
رییس  وزمی«،  دره  »محمد  خدمات  از  مراسم  این  در 
پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تقدیر 
و »بختیار خلیقی« به عنوان سرپرست جدید این سازمان 
دارای  و  بومی  نیروهای  از  خلیقی  بختیار  شد.  معرفی 
سابقه در سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان است 
که سابقه معاونت در بخش های مختلف این سازمان را 

در کارنامه کاری خود دارد.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
نمایشگا  محل  ایجاد  روند  از  ایالم  استاندار 
ههای خودرو در سطح شهر و همچنین ایجاد 

بازارچه میوه تره بار انتقاد کرد.
و  گفت  شورای  نشست  در  عباسی  شهریار 

گوی دولت و بخش خصوصی ایالم با انتقاد 
خودرو  نمایشگاه  طرح  اجرای  کند  روند  از 
و میدان میوه و تره بار استان اظهار داشت: 
مناسب هشت  زمین  به عدم وجود  توجه  با 
هکتار به میدان میوه و تره بار اختصاص یافته 

و برای ایجاد شهرک خودرو به فکر زمین از 
منابع ملی باید باشیم.

حضور  با  ای  جلسه  تشکیل  خواستار  وی 
تکلیف  تعیین  برای  ذیربط  های  دستگاه 
میدان میوه و تره بار و نمایشگاه خودرو مرکز 

استان شد.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استاندار ایالم یادآور شد: با ساماندهی صنوف 
مزاحم هم حقوق عابرین پیاده و هم حقوق 

صنوف رعایت می شود.
ساماندهی  موضوع  به  همچنین  عباسی 
کارگران در مرز و بازارچه مهران اشاره و تاکید 
کرد نیاز است ساماندهی طبق قانون انجام و 

حقوق کارگر و دولت لحاظ شود.
وی افزود: اگر قرار است سازمان همیاری ارائه 
خودش  را  خدمات  همه  باید  کند،  خدمت 
انجام دهد نه آن را به پیمانکار دیگر واگذار 

کند.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
این واگذاری ها  ایالم اظهار داشت:  استاندار 
موجب ایجاد فساد می شود و نیاز است برای 
ساماندهی آن کمیته ای تشکیل و پیگیری 

صورت گیرد.
مقامات  اعالم  اساس  بر  شد:  یادآور  وی 
همیاری شهرداری تعرفه خدمات در بازارچه 
باید  که  است  مصوبه سال ۹۴  اساس  بر  ها 

بروزرسانی شود.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استاندار ایالم اظهار داشت: ابتدا در کارگروه 
توسعه صادرات باید یک اقدام کارشناسی در 
خصوص تعیین تعرفه انجام و مکاتبات برای 

تغییر قیمت در هیات دولت انجام شود.
وضعیت  ساماندهی  بر  تاکید  با  عباسی 
بازارچه مرزی مهران  کارگران و خدمات در 
گفت: کارگران باید لباس متحدشکل داشته 

باشند و حقوق آنها به درستی رعایت شود.
وی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اداره 
برای  خواست  استان  اجتماعی  تامین  کل 
حقوق  به  کارگران  رسیدن  و  کارگران  بیمه 

خودشان پای کار بیایند.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
بخش  به  دولت  نگاه  گفت:  ایالم  استاندار 
این  مشکالت  و  موانع  رفع  نگاه  خصوصی 

بخش است.
یکی  و صادرات  تجارت  افزود: حوزه  عباسی 
از زیر مجموعه های حوزه اقتصادی است که 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
این زمینه را برای بررسی مشکالت و موانع 

فراهم می کند.
وی اظهار داشت: وظیفه شورا احصا موانع و 
و کار در  بهبود فضای کسب  برای  آنها  رفع 

بخش خصوصی است.

روند ایجاد نمایشگاه خودرو و میدان میوه و تره بار 
ایالم رضایت بخش نیست

اخبار

شهردارکرج : 

فاز نخست تفرجگاه رودخانه کرج 
خرداد ماه آینده به بهره برداری 

می رسد

با اشاره به آغاز عملیات اجرایی  شهردار کالنشهر کرج 
تفرجگاه »پارک رود« در حاشیه رودخانه کرج گفت:  فاز 
نخست این پروژه تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
 »مصطفی سعیدی سیرایی«در آیین کلنگ زنی پروژه  
پارک چهار کیلومتری »پارک رود«  در حاشیه رودخانه 
مربع  فاز نخست حدود ۱.۷ کیلومتر  افزود: طول  کرج 
است که تا خرداد ماه  سال آینده  بهره برداری خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه ۹۰ میلیارد ریال در سال آینده به این 
پروژه تزریق خواهد شد،  اظهار داشت: پروژه پارک رود 
که در مناطق آزاد شده رودخانه کرج اجرایی می شود 

شامل پارک ساحلی و پیاده راه است .
با  این مراسم  نیز در  رییس شورای اسالمی شهر کرج 
اشاره به اینکه تکمیل پروژه های ملی و استانی از اولویت 
بزرگراه  شمالی،  بزرگراه  گفت:   است،   شورا  این  های 
شهید سردار سلیمانی و قطار شهری از جمله پروژه هایی 
این  با عزم مدیریت شهری در جهت تکمیل  است که 

پروژه ها اقدام می کنیم.
موضوع  در  مردم  اصلی  مطالبات  افزود:  چپردار  جواد 
پسماند، ترافیک، معابر و ساخت و ساز و ایجاد امکانات 

برای مکان های تفریحی و ورزشی است.
با  آینده  سال  بودجه  اساس  همین  بر  کرد:  اضافه  وی 
تمرکز بر این اهداف و بر اساس نیاز مردم تحویل خواهیم 

داد.
حریم  سازی  آزاد  از  پس  رود  پارک  تفرجگاه  پروژه 
رودخانه کرج با هدف ایجاد فضای تفریحی عمومی به 

اجرا درآمده است.
این پروژه به عنوان اولین پروژه مستقل مدیریت شهری 
کرج پس از روی کار آمدن شورای ششم شهر محسوب 

می شود.
طرح آزاد سازی حریم رودخانه کرج پس از دستور رییس 
قوه قضاییه با اهتمام شرکت آب منطقه ای استان البرز 
و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری 

کرج اجرایی شده است.
رودخانه در  این  بستر  از  قرار است حدود ۱۶ کیلومتر 
مرحله نخست با تخریب یا عقت نشینی ساخت وسازها 

ساماندهی شود.

اقدام فراگیر تعمیر و بهینه سازی 
شبکه برق  در کالنشهر اهواز 

برگزار شد

عملیات  گفت:  اهواز  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
توزیع  شبکه های  بهینه سازی  و  تعمیر  فراگیر  اقدام 
ایمنی  با هدف بهبود  با سراسر کشور،  برق همزمان 
رفع  و  شهروندان  و  کارکنان  برق،  شبکه  تاسیسات 

کانون های خطر، درکالنشهر اهواز انجام شد.
عبدالحمید عباس شیاری بیان کرد: این طرح با حضور 
۵۲ گروه عملیاتی و ۲۲۶ نفر نیروی عملیاتی امروز 
با  و  ایمنی  بهبود  رویکرد  با  با سراسرکشور  همزمان 
هدف افزایش ایمنی تابلوها و تاسیسات شبکه، افزایش 

قابلیت اطمینان و ایمنی شبکه در اهواز برگزار شد.
پایه  این عملیات جمع آوری ۴۵ اصله  افزود: در  وی 
ترانس  دستگاه  جمع آوری۴۷  و  تعویض  فرسوده، 
درحال سقوط و دارای روغن ریزی، اصالح ۳۶۰ مورد 
دریچه پایه های روشنایی، رفع حریم ۱۲ نقطه شبکه 
فشار متوسط، تعویض ۱۹۵ مورد قفل شکسته تابلوها، 
جوشکاری لوال و تعویض۱۴۰مورد درب تابلوها، اصالح 
زبانه های درب تابلو ۱۵۰مورد، نصب ۱۲۰ مورد عالیم 
فرسوده،  قطعات  مورد  تعویض۶۰  هشداردهنده، 
تعویض ۹۰ مورد کلید فرسوده به منظور جلوگیری 
از آتش سوزی و آراستگی ۴۰ نقطه کابل های زمینی 
دستکاری شده بخشی از اقدامات و فعالیت های انجام 
شرکت  مدیرعامل  بود.  فراگیر  اقدام  این  در  شده 
توزیع برق اهواز ادامه داد: این عملیات با استفاده از 
۲۹ دستگاه باالبر خط گرم و سرد در قالب گروه های 
سبک و سنگین، ۱۵۰دستگاه خودرو عملیاتی سبک، 
نفر   ۲۶۶ و  تریلر  دستگاه   ۴۰  ، چرثقیل  دستگاه   ۶

نیروی عملیاتی، نظارتی و پشتیبانی برگزار شد.
شیاری افزود: با اجرای این اقدام فراگیر به میزان قابل 
توجهی از حوادث و خطرات احتمالی محیطی کاسته 
در  و  افزایش  شبکه  آوری  تاب  و  پایداری  ضریب  و 

نتیجه موجب جلب رضایت شهروندان خواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان دارای یک میلیون 
و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ مشترک است که از این تعداد ۳۳ 

درصد مشترکان روستایی هستند.
شرکت توزیع نیروی برق اهواز ، شهرستان های اهواز، 

باوی، کارون و حمیدیه را زیرپوشش دارد.

5استان ها

افزایش راندمان کاری رکوپراتورهای 
کوره پیش گرم شماره 2 نورد گرم

پیش گرم  کوره های  و  تختال  انبار  رئیس  امینی،  محسن 
راندمان کاری رکوپراتورهای کوره پیش گرم  بردن  باال  از 

شماره ۲ نورد گرم فوالد مبارکه خبر داد.
انرژی  تمام  تبدیل  امکان  ازآنجاکه  نمود:  تصریح  وی 
انرژی  از  زیادی  بخش  ندارد  وجود  مفید  کار  به  ورودی 
به شکل حرارت از قسمت های مختلف کوره تلف می شود 
از  خروجی  گازهای  شامل  حرارتی  تلفات  این  عمده  که 
استفاده  به منظور  که  است  محیط  به  دودکش ها  طریق 
پیش گرم  کوره  دودکش های  از  خروجی  حرارت  مجدد 
حرارتی  مبدل های  از  سوخت،  مصرف  بهینه سازی  و 

)رکوپراتورها( استفاده می گردد.
رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم خاطرنشان کرد: 
سیستم  به عنوان  رکوپراتور  حرارتی  آنالیز  و  بررسی  با 
بازیافت حرارت در دودکش کوره های پیش گرم نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه و با محاسبه تلفات حرارت خروجی از 
دودکش ها، مشخص شد که راندمان رکوپراتورهای موجود 
شرایط  در  مشابه  رکوپراتورهای  راندمان  از  کمتر  خیلی 
طراحی است و عملکرد بازیابی حرارت این مبدل در سطح 
پایینی به سر می برد، به همین منظور تصمیم به تعویض 

رکوپراتورهای موجود گرفته شد.
وی در خصوص این پروژه یادآور شد: یکی از مسائل بسیار 
مهم در انجام این پروژه، بومی سازی رکوپراتورها بود که 
هزینه ساخت داخلی این تجهیز یک چهارم نمونه خارجی 

آن برآورد شد.
خرید،  واحدهای  گرم،  نورد  ناحیه  مدیریت  از  امینی 
بومی سازی و دفتر فنی تعمیرات ناحیه که در اجرای این 

پروژه همکاری داشتند، تشکر و قدردانی نمود.
علی عسکری زاده، مسئول تعمیرات واحد نیز در ادامه در 
با  این تجهیز  افزود: مونتاژ و دمونتاژ  این پروژه  خصوص 
کیفیت کامل و در کمترین زمان ممکن )یک ماه زودتر از 
آخرین رکورد( توسط تعمیرات واحد کوره های پیش گرم 

انجام شد.
وی همچنین به رعایت دستورالعمل های ایمنی انجام کار 
نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به موقعیت تجهیز )ارتفاع ده 
متری( و وزن هر رکوپراتور )حدود ۲۵ تن( کار به صورت 
کامال ایمن انجام شد. عسکری زاده در ادامه نتایج حاصل از 
انجام این پروژه را افزایش ۴۰ درصدی دمای هوای احتراق 
کوره، کاهش 8 درصدی مصرف گاز کوره )حدود ۴ میلیون 
مترمکعب در سال( و بهبود شاخص های مرتبط با دمای 
کوره برشمرد. وی در پایان از تمامی افراد درگیر اجرای 
کوره های  تعمیرات  زحمتکش  کارکنان  به خصوص  پروژه 
پیش گرم و شرکت پیمانکاری پوالد کویر تشکر و قدردانی 

کرد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با بیان اینکه تا 
کنون به بیش از دو میلیون و ۴۴۱ شماره تلفن 
گفت:  است،  شده  واگذار  استان  در  اول  همراه 
 ۱۴۵ استان  در  اول  همراه  تلفن  نفوذ  ضریب 

درصد است.
آزاد حکمت اظهار کرد: عالوه بر نقاط شهری و 
روستایی در استان ،در نقاط جاده ایی)اصلی و 
فرعی( نیز خدمات تلفن همراه اول به مشتریان 

ارائه می شود.
وی خاطر نشان کرد: خطوط واگذارشده دائمی 
واگذارشده  خطوط  و  عدد  و۹۶۹  هزار   ۲۹۱
اعتباری دو میلیون و ۱۴۹ هزار و ۵۰ عدد است 
که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری 

را به دومیلیون و ۴۴۱ هزار و ۱۹ رسانده است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان افزود: از مجموع 
 ۱۴۷ تعداد   ، مشتریان  به  شده  واگذار  خطوط 
هزار و ۳۶۰ شماره آن در سال جاری واگذار شده 
ابراز داشت: اعتماد مشتریان  است.وی در ادامه 
اول و  تلفن همراه  به کیفیت و خدمات  نسبت 
این  سوی  از  کیفیت  با  خدمات  ارائه  همچنین 
از  آن  نفوذ  ضریب  افزایش  موجب   ، مجموعه 
۱۳۷ درصد به ۱۴۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ 
سال  چند  شد: طی  یادآور  است. حکمت  شده 
اخیر پروژه های مختلفی با هدف تقویت و بهبود 
اجرا  استان  سطح  در  اول  همراه  تلفن  خدمات 
شده است که رشد ۱۱۱ درصدی تعداد سایت 

نصب شده  های  تکنولوژی  ارتقا  و   BTS های 
بر روی آن ها موید این مهم است.مدیر مخابرات 
منطقه کردستان به تالش مضاعف این مجموعه 
منظور  به  کرونا  ویروس  پاندمی  ابتدای  از 
مخابراتی  و  ارتباطی  نیازهای  به  پاسخگویی 
مشتریان تلفن همراه اول به ویژه دانش آموزان و 
دانشجویان در راستای بهره مندی از آموزش ها 
و کالس های آنالین در بستر شاد و … در نقاط 
اضافه  اشاره داشت و  استان  شهری و روستایی 
کرد:با نصب سایت های جدید و ارتقا تکنولوژِی 
BTS گام  از سایت های  قابل توجه ای  تعداد 

های بلندی برداشته شده است.
عدالت  های  برنامه  و  اهداف  اجرای  حکمت، 

توسط  استان  روستایی  نقاط  در  اجتماعی 
تصریح  و  شد  یادآور  را  منطقه  مخابرات 
یکسان  ارائه  و  پاسخگویی  هدف  با  کرد: 
اول  همراه  تلفن  های  سرویس  و  خدمات 
صورت  روستاها  در  چشمگیری   اقدامات 
ایجاد  که  مهم  این  بیان  با  وی  است.  گرفته 
زیرساخت ها و ارائه خدمات تلفن همراه اول در 
روستاها خارج از تعهدات مخابرات منطقه است 
افزود: علی رغم این مهم به منظور ارائه و بهره 
مندی روستاییان عزیز از خدمات تلفن همراه اول 
و بسترهای ارتباطی نسبت به اجرای پروژه های 
اقدام  روستاها  از  ای  توجه  قابل  تعداد  در  فنی 

شده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در کردستان به ۱45 درصد رسید

تولیت آستان قدس رضوی گفت: با توجه به 
آمار سفر حدود 8۰ درصدی زائران با خودروی 
شخصی به مشهد دسترسی به پارکینگ یکی 
از چالش های جدی زائران در تشرف به حرم 

مطهر امام رضا)ع( محسوب می شود.
حجت االسالم احمد مروی در دیدار با فرماندار 
شد،  برگزاری  رضوی  حرم  در  که  مشهد 
اخالص را رمز موفقیت دانست و اظهار کرد: 
رمز و راز اصلی موفقیت انسان »اخالص« است 
و در انجام امور همواره باید رضای الهی را در 

نظر گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به مشکالت 
خاطرنشان  و  اشاره  مشهد  در  زائران  رفاهی 
کرد: حاشیه شهر مشهد مسئله بسیار مهمی 
است که دیگر حاشیه به حساب نمی آید و کاماًل 
مسائل  پیچیدگی  است.  بوده  به شهر  متصل 
فعلی آن مناطق در حوزه های مختلف نیازمند 
عزمی ملی و حضور جدی دستگاه های متولی 

است.
مروی در ادامه خواستار عزم جدی مسئوالن 
برای ساماندهی معتادان متجاهر و رفع مساله 

شد  رضوی  حرم  حریم  در  پارکینگ  کمبود 
از  یکی  پارکینگ  تأمین  موضوع  کرد:  ابراز  و 
دغدغه هایی  از  و  زائران  مکرر  درخواست های 
ابتدای حضورم در آستان  از  بوده که همواره 
قدس داشته ام، مسئوالن شهری و استانی برای 
باید تدبیری  تأمین پارکینگ در اطراف حرم 

بیندیشند.
اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
موضوع پارکینگ در اطراف حرم مطهر امروز 
به یک معضل تبدیل شده و مشکالت زیادی 
برای زائران ایجاد کرده است، عنوان کرد: مردم 
حریم  در  خودرو  پارک  محل  نبود  به  نسبت 
حرم گالیه دارند، تأمین پارکینگ همگانی و 
مدیریت  وظیفه  عمومی  معابر  شبکه  ساخت 
شهری و دستگاه های متولی در استان است، 
اما آستان قدس سال هاست برای رفع مشکالت 
موقت  به طور  را  زیرگذر حرم  مردم،  و  زائران 
در  درحالی که  داده  اختصاص  منظور  این  به 
طراحی ابتدایی و ساخت زیرگذر حرم، کاربری 

عبادی و رواق مدنظر بوده است.
وی با اشاره به رشد روز افزون جمعیت زائران 

و مجاوران طی سال های گذشته، تصریح کرد: 
باگذشت سال ها مشکل پارکینگ اطراف حرم 
هرسال پررنگ تر شده، به طوریکه امروز دیگر 
پارکینگ های زیرگذر حرم پاسخگوی جمعیت 
زائران نیست و دستگاه های شهری و استانی 
متولی امر نیز طی سال های اخیر نسبت به این 
موضوع غفلت  کرده اند و برای تأمین پارکینگ 

مردم اقدام محسوسی انجام نداده اند.
ابتدای  در  است  خوب  کرد:  اضافه  مروی 
مطهر  حرم  به  منتهی  اصلی  خیابان  چهار 
پارکینگ هایی احداث شود تا زائران خودروهای 
شخصی خود را آنجا پارک کرده و ادامه مسیر 
را با سرویس ها و وسایل حمل ونقل رایگانی که 

مخصوص آنان تعبیه شده طی کنند.
تولیت آستان قدس با تأکید بر اینکه کمبود 
پارکینگ در مشهد به  ویژه در ایام عید نوروز و 
مناسبت های مذهبی به یکی از معضالت مهم 
زائران تبدیل شده است، گفت: بر اساس آمار،  
بیش از 8۰ درصد زائران با خودروی شخصی 
به مشهد مشرف می شوند لذا تأمین پارکینگ 
و  رفاهی  امکانات  اگر  اولویت هاست،  از  یکی 

تسهیالت را فراهم نکنیم ممکن است برخی 
از زائران قید سفر به مشهد را بزنند.

همدلی  و  تعامل  همراهی،  به  اشاره  با  مروی 
رضوی،  خراسان  استان  مختلف  مسئوالن 
به  این دوره  باید در  گفت: مسئوالن مربوطه 
رسیدگی  زائران  زیارت  امر  روی  پیش  موانع 
ایجاد و  باعث  نبود جای پارک خودرو  کنند، 
تشدید ترافیک در اطراف حرم مطهر می شود.

با  و  تأکید  زائران  امینت  تأمین  لزوم  بر  وی 
قیمت  و  بازار  بر  نظارت  به  ضرورت  اشاره 
با مدیریت مقتدرانه  افزود: مسئوالن  اجناس، 
خدمات،  و  کاالها  قیمت  بر  جدی  نظارت  و 
اجازه گران فروشی و اجحاف در حق زائران و 
کاالهای  فروش  با  مبارزه  ندهند.  را  مجاوران 
تقلبی و گران فروشی از وظایف اصلی مسئوالن 

استان به  ویژه در ایام نوروز است.
بر اساس گزارش روابط عمومی آستان قدس 
انقالبی  مدیریت  دیدار  این  در  مروی  رضوی 
و جهادی را الزمه پیشرفت در امور و تحقق 

میزبانی شایسته از زائران دانست.

تولیت آستان قدس رضوی:

تامین پارکینگ اطراف حرم ضروری است

ایجاد  آمادگی  شهرداری  گفت:  مشهد  شهردار   
۱۰۰ نقطه در سطح شهر دارد تا مردم مایحتاج 
خود را با قیمت مناسب از تولیدکنندگان دریافت 

کنند.
هشتمین  و  بیست  در  ارجائی،  عبداهلل  سید 
جلسه علنی ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
مشهد که در تاالر شهر برگزار شد، اظهار کرد: ما 
محدویتی برای تامین زیرساخت و مایحتاج مردم 
نداریم و به میزانی که دولت این کاالی اساسی 
را تامین کند ما هم بسترها را برای عرضه فراهم 
معاونت  و  فرماندار  منظور  همین  به  می کنیم. 
خدمات شهری از سوی شهرداری مامور به این 

کار شدند. 
وی ادامه داد: شهرداری آمادگی ایجاد ۱۰۰ نقطه 

با  را  تا مردم مایحتاج خود  در سطح شهر دارد 
قیمت مناسب از تولیدکنندگان دریافت کنند.

همچنین مسعود رضوی، رئیس سازمان میادین 
و تره بار شهرداری مشهد نیز درمورد برنامه های 
شهرداری برای ایام عید گفت: ۱۳ جایگاه موقت 
برای عرضه میوه و تره بار و اقالم ضروری را با 
ایجاد  مشهد  شهر  در  مناسب  و  تعاونی  قیمت 
کردیم که این جایگاه ها در مناطق مناسب شهری 

و مالحظات ترافیکی در نظر گرفته شده است. 
ارزاق عمومی  افزود: همچنین ۳۰ فروشگاه  وی 
و  اساسی  کاالی   ۷۰ تا  کردیم  هدف گذاری  را 
قیمت  با  فروشگاه ها  آن  در  را  مردم  پرمصرف 
وتره  میوه  فروش  مرکز  کنیم. ۱۴  عرضه  عمده 
بار با عرضه هفت قلم کاالی پر مصرف با قیمت 

میدان بار و چهار جایگاه موقت اطراف حرم مطهر 
رضوی در نظر گرفته شده است. 

رئیس سازمان میادین و تره بار شهرداری مشهد 
ادامه داد: پنج جایگاه عرضه نیز در کمپ بابا غدیر  
ایجاد خواهد شد تا کاالهای مورد نیاز زائران را  با 
۱۰  درصد زیر قیمت مصرف کننده تامین کند.  
ورودی های شهر دو  در  است  قرار  این  بر  عالوه 
جایگاه از ۲۵ اسفندماه برای زائران تجهیز شود 
تا کاالهای مورد نیاز آنها با ۱۰ درصد زیرقیمت 

عرضه شود. 
رضوی با اشاره به اینکه با آستان قدس رضوی نیز  
مذاکراتی انجام شده تا  در ۵۲ کیوسک آستان 
درصد   ۱۰ با  را  ضروری  کاالهای  رضوی  قدس 
این  ما  دغدغه   کرد:  بیان  کنند،  عرضه  تخفیف 

است که چرا عرضه مستقیم محصوالت تولیدی 
تولیدکنندگان  از  منظور  همین  به  ندارد.  وجود 
مراکز  در  تمایل  صورت   در  که  کردیم  دعوت 
کرده  پیدا  حضور  رایگان  صورت  به  شهرداری 
و جنس را به طور مستفیم عرضه کند. در این 
ابتدای  از  گسترده ای  فراخوان  آگهی های  زمینه 

سال انجام شده است.
فضاها  درصد   ۵ راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
اختیار  در  رایگان  طور  به  شهرداری  مراکز  در 
عرضه  را  محصوالت  که  است  تولیدکنندگان 
شهر  حاشیه  در  را  مکان هایی  همچنین  کنند. 
تا بتوانیم گوشت کشتارگاه  را به  تقاضا کردیم 
صورت مستقیم با قیمت مناسب به دست مصرف 

کننده برسانیم.

ایجاد جایگاه های عرضه کاالهای اساسی عید و ماه رمضان توسط شهرداری مشهد
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داورزنی: درباره دعوت از سعید 

معروف تصمیمی نگرفته ایم

رییس فدراسیون والیبال گفت: برای دعوت از بازیکنان 
به تیم ملی، سرمربی نظر می دهد. هنوز برای دعوت از 

سعید معروف تصمیمی نگرفته ایم.
محمدرضا داورزنی درباره احتمال دعوت دوباره سعید 
معروف به تیم ملی، اظهار کرد:  سرمربی تیم ملی درباره 
درباره  تصمیمی  هنوز  دارد.  اختیار  بازیکنان  از  دعوت 
این موضوع گرفته نشده است.این بحث ها همیشه مطرح 
باانگیزه  و  بازیکنان شایسته  تیم ملی جای  بوده چون 
ملی  سرمایه های  او  هم نسل  بازیکنان  و  معروف  است. 

هستند.
ارومیه  تیم شهرداری  بدهی های خارجی  وی در مورد 
باشگاه های  قهرمانی  مسابقات  در  تیم  این  میزبانی  و 
آسیا گفت: روز شنبه شورای شهر ارومیه تصویب کرد 
تیم  این  پیشین  مربیان خارجی  و  بازیکنان  بدهی  که 
پرداخت شود. در نتیجه میزبانی شهر ارومیه در جای 
خود محفوظ خواهد بود. این مصوبه به کمیسیونی در 
فرمانداری ارجاع شده و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
با جدیت پیگیر قضیه است. چون فرصت تمام شده، باید 
سریع تر در این مورد تعیین تکلیف شود. فرمانداری در 
بدهی های  پرداخت  برای  تیم شهرداری  تعهدات  مورد 
ماه  در یک  باید  تماس می گیرد. شهرداری  ما  با  خود 

آینده بدهی خود را پرداخت کند.
باشگاه  میزبانی  با  ارومیه  شهر  میزبانی  گفت:  داورزنی 
مسابقات  میزبانی  ما  است.  متفاوت  ارومیه  شهرداری 
داده ایم.  ارومیه  شهر  به  را  آسیا  باشگاه های  قهرمانی 
در  میزبان  عنوان  به  می تواند  وقتی  ارومیه  شهرداری 
مسابقات شرکت کند که مصوبه شورا را انجام دهد و 
بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت میزبانی 

در ارومیه خواهد بود ولی با مدل دیگری.
که  تبانی  اتهام  طرح  درباره  والیبال  فدراسیون  رییس 
از سوی مربیان برخی تیم های لیگ برتری به تیم های 
صدرنشین زده شده گفت: طبیعی است که تیمی که به 
پلی آف صعود کرده و بازی های پایانی مرحله مقدماتی 
تاثیری در جایگاهش ندارد، با تمام قوا در این مسابقات 
مرحله  در  است.  غلطی  حرف  تبانی  نرود.  میدان  به 
پلی آف می بینید که همه تیم ها با قدرت بازی می کنند.

معاون اول رئیس جمهور:  از کشتی 
حمایت می کنیم

خبر

سرپرست کاروان ایران: سطح بازی های 

کشورهای اسالمی متوسط رو به باالست

6

 سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های کشورهای 
اسالمی سطح این از رویداد را متوسط رو به باال عنوان 
کرد و گفت: با این وجود ایران یک کاروان کیفی به 

ترکیه اعزام می کند.
 اصغر رحیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، 
کشورهای  بازی های  دوره  پنجمین  داشت:  اظهار 
اسالمی سال آینده برگزار می شود. ایران در چهارمین 
دوره در سال ۲۰۱۷ که به میزبانی باکو برگزار شد، در 
جایگاه سوم ایستاد. ایران در مجموع در طی چهار دوره 

بازی ها بعد از ترکیه در جایگاه دوم مدالی قرار دارد.
با ۶ فدراسیون  تاکنون  ایران گفت:  سرپرست کاروان 
نشست جداگانه برگزار کردیم. کسب ۴۰ مدال را در 
این دوره پیش بینی کردیم و برای رشته های کشتی، 
پیش بینی  ووشو  و  کاراته  کیک بوکسینگ،  تکواندو، 

مدال طال داریم.
وی درباره حضور در بخش معلوالن مسابقات نیز گفت: 
والیبال،  تیمی  رشته  در  داریم.  اعزام  رشته  چهار  در 
هندبال و فوتبال در حال بررسی برای اعزام هستیم. 
بازی های کشورهای اسالمی از سطح متوسط رو به باال 

برخوردار است.
رحیمی گفت: برای اعزام هر نفر حداقل ۷۰ میلیون 
تومان بودجه پیش بینی کردیم. هدف اعزام کیفی است 
با  بازی ها  نفرات قطعی در نشست ستاد عالی  و عزم 
حضور وزیر ورزش اعالم می شود. تا آغاز بازی ها ۶ ماه 

مانده و ممکن است هزینه ها تغییر کند.
اعزام  نفره  سه  تیم  گفت:  بسکتبال  درباره  رحیمی 

می شود.
کل  کرد:  خاطرنشان  کاروان  اعزام  شمار  درباره  وی 
کاروان منهای سه رشته تیمی حدود ۲۵۰ نفر و اگر سه 

رشته تیمی اعزام شوند حدود ۴۰۰ نفر خواهند بود.
فردا  گفت:  مسابقات  به  جودو  اعزام  درباره  رحیمی 
جلسه ای با رییس فدراسیون داریم و تالش می کنیم 
در این رویداد حضور یابد اما ثبت نام اولیه انجام شده 

است.

 رییس کمیته ملی المپیک درباره مجمع انتخابات 
سریعتر  هرچه  برگزاری  گفت:  ورزشی  نهاد  این 
انتخابات به نفع این کمیته، وزارت ورزش و ورزش 
قهرمانی است و تالش این است تا بهار سال آینده 
انتخابات برگزار شود و تا امروز هم بنای ثبت نام 

ندارم.
 سیدرضا صالحی امیری روز شنبه در هم اندیشی با 
خبرنگاران درباره ادغام بودجه کمیته ملی المپیک 
مشکل  کار  این  با  داشت:  اظهار  ورزش  وزارت  با 
بودجه حل نخواهد شد. نهادهای نظارتی به طور 
تمام وقت در کمیته مستقر هستند و کار خود را 
دنبال می کنند. از طرفی دیگر کمیته ملی المپیک 
ماموریت های  از  یکی  است.  بین المللی  نهاد  یک 
اصلی کمیته نظارت بر تیم های ملی است اما هر 
بگیرد  بودجه  ادغام  درباره  مجلس  که  تصمیمی 

موظف به اجرای آن هستیم.
کافی  انگیزه  همه  داد:  ادامه  وی 
و  ورزش  وزارت  تا  گرفته  دولت  از 
به  کمک  برای  المپیک  ملی  کمیته 
باید  این  بنابر  دارند،  را  ناشنوایان 
اقتدار  با  ناشنوایان  تا  کنیم  کمک 
اعزام  برزیل  ناشنوایان  المپیک  به 
های  کمک  دادیم  تعهد  ما  شوند. 
حمایت  این  و  باشیم  داشته  جدی 
ادامه خواهد داشت.  به طور مستمر 
ناشنوایان از نظر زیر ساخت در مضیقه 

قرار دارند و باید حمایت شوند.
اینکه  به  پاسخ  در  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
حاشیه  در  ایران  ورزش  ارشد  مقامات  دیدار  چرا 
صورت  باخ  با  زمستانی  المپیک  های  بازی 
از  بیش  سال  چهار  این  در  داد:  توضیح  نگرفت 
برای کاهش  ورزشی  ارشد  مقامات  با  دیدار   ۱۵۰
به  افزایش فرصت ها داشتیم. در سفر  و  تهدیدات 
پکن دیدارهای مختلفی با مقامات ارشد IOC و 
آن سفر  در  برگزار شد.  کره ای  و  همتایان چینی 
تاکید شد که وزیر ورزش ایران شخصی ورزشی و 

قهرمان بوده است.  
صالحی امیری ادامه داد: در این دیدارها دغدغه ها 
تکلیف  تعیین  درباره  سوال ها  از  یکی  شد.  بیان 
داد  پاسخ  هم  ورزش  وزیر  که  بود  فدراسیون ها 

سفر  این  در  هستند.  تکلیف  و  تعیین  حال  در 
قرار شد  و دوشنبه  داشتیم  ای  فشرده  دیدارهای 
المپیک  بیمن المللی  کمیته  رییس  باخ  توماس  با 
دیدار کنیم که وی در اطراف پکن ۲ بازدید داشته 
برنامه  تهران  در  جلسه  ورزش  وزیر  طرفی  از  و 
بودجه داشت و بر این اساس دیدار با باخ به سفر 

بعدی در لوزان سوئیس موکول شد.
گفت:  ایران  به  عراقی  هیات  دستاورد  درباره  وی 
عراق به لحاظ استراتژیکی حایز اهمیت است و از 
طرفی ارتباط قلبی ۲ ملت و روابط دیرینه تاریخی 
آن ها را بر آن داشت که ایران دعوت کردند و در 
آن سفر تفاهمنامه ای به امضا رسید تا به یکدیگر 
بلند  کمک کنیم. ارزش کار تعامل دیپلماسی در 
مدت خود را نشان می دهد و این روابط زمینه ساز 

توسعه همکاری های ورزشی می شود.
رییس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: هماهنگی 
و وفاق بین وزارت ورزش و کمیته اولویت ماست و 
تا زمانی که در این نهاد هستم، مناقشه ای نخواهم 
داشت چرا که این جزو راهبرد اصلی در پیشبرد 
اهداف ورزش کشور است و شامل این دولت و آن 

دولت نیست.  
در  المپیک  کمیته  دبیرکل  »کیکاووس سعیدی« 
ادامه درباره زمان برگزاری انتخابات گفت: اعضای 
تصمیم  انتخابات  برگزاری  زمان  درباره  مجمع 

می گیرند.

صالحی امیری: مجمع انتخاباتی کمیته ملی 
المپیک در بهار سال آینده برگزار خواهد شد

کشتی  پوشان  ملی  جمع  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
در  اسالمی  جمهوری  نمایندگان  بعنوان  شما  گفت: 
میادین ورزشی با کسب افتخار و به اهتزاز آوردن پرچم 
کشورمان، موجب غرور ملی و شور و شعف در بین مردم 
ایران می شوید و کشتی در مقایسه با رشته های تیمی، 
رشته ای است که می تواند مدال های زیادی کسب کند.

سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی  همراه  به  مخبر  محمد 
دولت و سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان امشب 
با حضور در کمپ تیم های ملی شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی با رئیس فدراسیون و ملی پوشان آزادکار دیدار 

و گفت و گو کرد.
مخبر در این دیدار با اشاره به اینکه کشتی نسبت به سایر 
رشته ها، ورزشی سنگین و سخت تر محسوب می شود، 
ادامه داد: درخشش تیم های ملی کشتی در رقابت های 
جهانی نروژ نشان داد که کشتی از پتانسیل باالیی برای 
روند  ادامه همین  با  امیدوارم  و  است  برخوردار  موفقیت 

بتوانید در میادین پیش رو بیش از پیش موفق باشید.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات بی دریغ 
اظهار داشت:  تیم های ملی کشتی  و کادر فنی  مربیان 
های  تالش  و  زحمات  مرهون  ورزشکار  موفقیت  قطعا 
نیز نقش  اندرکاران است و آن ها  مربیان و سایر دست 

ویژه ای در کسب افتخارات کشتی گیران دارند.
ایجاد  برای  کشتی  فدراسیون  شده  انجام  اقدامات  وی 
امکانات و بستر مناسب به جهت آماده سازی تیم های 
دبیر  علیرضا  و گفت:  دانست  تقدیر  قابل  را  ملی کشتی 
که خودش یکی از قهرمانان ملی ما محسوب می شود، 
زحمات زیادی را در این مدت کشیده و فضای ایجاد شده 
بعنوان کمپ تیم های ملی که مزین به نام سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهدای کشتی گیر می 
باشد، تأثیر بسزایی در عملکرد فنی تیم های ملی کشتی 

داشته است.
و  است  عالقمند  کشتی  به  شخصا  اینکه  بیان  با  مخبر 
داد:  ادامه  شود،  می  محسوب  ایران  اول  ورزش  کشتی 
جوانمردی  و  پهلوانی  منش  با  ورزشی  بعنوان  کشتی 
محسوب می شود و خوشحالم که عالوه بر آماده سازی 
و  اخالقی  مسائل  به  اهتمام  لحاظ  از  فنی،  و  جسمی 
معنوی نیز بسترهای مناسبی فراهم شده و تا یک قهرمان 
ملی عالوه بر کسب عنوان قهرمانی، بعنوان یک پهلوان 
در جامعه شناخته شود و کشتی گیران با توسل بر ائمه 
بزرگ  های  میدان  در  متعال  خداوند  بر  توکل  و  اطهار 

حاضر می شوند.
او ادامه داد: مردم عرق ویژه ای به کشتی داشته و این 

رشته را دوست دارند و نام قهرمانان بزرگ در ذهن مردم 
را  تختی  پهلوان  جهان  خصوص  به  است،  بسته  نقش 
بعنوان یک الگوی جوانمردی و مردانگی می شناسند و 

بیشتر ورزشگاه های ما به نام او نامگذاری شده است.
هیات  نگاه  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اول  فرد  بعنوان  جمهوری  رئیس  ویژه شخص  به  دولت 
اجرایی کشور به ورزش کشور به خصوص کشتی نگاهی 
مثبت و حمایتی است گفت: به شما می گویم که ورزش 
اول و ملی کشور، مورد حمایت ویژ دولت مردمی است و 
ما تمام تالش خود را خواهیم کرد تا کشتی بعنوان یک 
ورزش بومی که ریشه در سنت، مذهب و تاریخ ما دارد، 

مورد رشد و ارتقاء هرچه بیشتر قرار گیرد.
ملی  های  تیم  برای  موفقیت  آرزوی  با  پایان  در  مخبر 
کشتی در میادین پیش رو تصریح کرد: قطعا چشم ملت 
میادین  در  شما  های  پیروزی  و  افتخارآفرینی  به  ایران 
مهم  میدان  یک  در  شما  وقتی  چراکه  است،  رو  پیش 
بعنوان قهرمانی می رسید، این حس قهرمانی در تک تک 

مردم کشور نیز به وجود می آید و مایه عزتمندی ایران 
اسالمی خواهد بود.

رئیس  نایب  سوریان  حمید  که  دیدار  این  ابتدای  در 
و  المپیک  طالی  مدال   ۷ دارنده  و  کشتی  فدراسیون 
جهان، حسن یزدانی قهرمان ۷ مدال کشتی آزاد المپیک 
و جهان، محمدرضا گرایی دارنده مدال های طالی کشتی 
فرنگی المپیک و جهان، محسن کاوه مدیر تیم های ملی 
کشتی آزد، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
و اعضای تیم ملی کشتی آزاد اعزامی به جام یاشاردوغو 
ترکیه نیز حضور داشتند، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کشتی ضمن خیرمقدم به معاون رئیس جمهوری و هیات 
شهید  کشتی  خانه  محل  در  شما  حضور  گفت:  همراه 
صدرزاده و دیدار با ملی پوشان مایه دلگرمی و خوشحالی 

جامعه بزرگ کشتی کشور است.
ورزشی  رشته  پرافتخارترین  کشتی  کرد:  تصریح  دبیر 
های  رقابت  آسیایی،  های  بازی  ها،  المپیک  در  کشور 
جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا است و این رشته ریشه 

در فرهنگ، سنت و تاریخ کشور ما دارد و بعنوان ورزش 
اول و ملی کشور شناخته می شود.

وی ادامه داد: حضور مخبر بعنوان یکی از مدیران توانمند 
در حوزه اجرایی و اقتصادی در کمپ تیم های ملی را به 
فال نیک می گیریم. مهمترین مشکل پیش روی کشتی 
بودجه و پشتیبانی از تیم های ملی کشتی است، چراکه 
ما در سال آینده دو رقابت مهم بازی های آسیایی هانگژو 
چین و رقابت های جهانی صربستان را در پیش داریم و 
پس از آن نیز باید تیم های خود را آماده حضور در بازی 
های المپیک ۲۰۲۴ و کسب سهمیه برای حضور در این 

بازی ها کنیم.
دبیر ضمن تشکر از حضور معاون اول رئیس جمهور در 
اردوی ملی پوشان خاطرنشان کرد: ما روی کمک دولت 
مردمی، حساب ویژه ای باز کرده ایم و امیدواریم که نگاه 
بومی،  ورزش  یک  بعنوان  کشتی  به  ای  ویژه  و  متفاوت 
اصیل و ایرانی  داشته باشد تا بتوانیم بار دیگر به جایگاه 

اصلی خود در کشتی جهان بازگردیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: نباید 
حمایت از تیم ملی در این مقطع کم 
شود و سرپرست جدید فدراسیون باید 

تمام قد از تیم ملی حمایت کند.
محمدرضا ساکت ظهر شنبه در حاشیه 
درباره  تیراندازی  فدراسیون  انتخابات 
شرایط تیم فوتبال سپاهان گفت: باید 
این واقعیت را بپذیریم که سپاهان کار 
جدیدی را از سال گذشته شروع کرد 
توجه کرد و  به داشته های خودش  و 
داشته های خودش را به صحنه آورده 
واقع مربی شایسته خودش  است. در 
را که یک سپاهانی وفادار بود، به کار 
گرفت. طبیعی است که در تیم ممکن 
هیات  باشد.  نشیب هایی  و  فراز  است 
مدیره و مجموعه باشگاه تالش کرده تا 
هرآن چه که مدنظر مربی است را فراهم 
کند که خوشبختانه نویدکیا همیشه با 
همه صداقتی که دارد، به این موضوع 
اشاره کرده است. امیدواریم در مسیری 
که پیش رو است، با انسجام بهتر تیمی 

بتوانیم شرایط بهتری را ایجاد کنیم.
پیرامون  اخیر  اتفاقات  درباره  او 
هیچ  من  گفت:  فوتبال  فدراسیون 
داشته  نمی توانم  خاصی  نظر  اظهار 
خانواده  برای  که  آن چه  فقط  باشم. 
مهم فوتبال اهمیت دارد، این است که 
ثبات و موفقیت تیم های ملی از همه 
این  و همه دغدغه  است  مهمتر  چیز 
هیچ  ما  هر حال  به  دارند.  را  موضوع 
تحلیلی بر روی آنچه که اتفاق افتاده 
براساس  رییسه  هیات  نداریم.  است، 
آن چه که در حیطه اختیاراتش بوده، 
فقط  من  است.  گرفته  را  تصمیماتی 
کوچکی  عضو  عنوان  به  می توانم 
این  بر  تاکیدم  فوتبال،  خانواده  از 
این جابه جایی ها و  باشد که مبادا در 
خدایی   موقت  دوران  و  بالتکلیفی ها 
ملی  تیم های  برای  مشکلی  ناکرده 
مردان، بانوان، فوتسال، فوتبال ساحلی 
حمایت های  امیدوارم  شود.  ایجاد 
وزارت ورزش و دولت از فدراسیون به 
طور جدی صورت بگیرد تا بتواند نماد 
به  بین المللی  عرصه  در  ایران  فوتبال 

خوبی جلو برود.
مدیرعامل سپاهان ادامه داد: فراموش 
بازی های  برای  ما  که  نکنیم  هم 
به  قبل  روز   ۲۵ به  نزدیک  آسیایی 
و  نوشتیم  نامه  فوتبال  فدراسیون 
را  میزبانی  که  کردیم  درخواست 
شرایطی   AFC میان  این  در  بگیرد. 
را گذاشت که هر کشوری که میزبانی 

باید  کشور  آن  فدراسیون  می گیرد، 
ما  بپذیرد.  را  پنج گروه  میزبانی همه 
پیشنهادی که به طور مشخص دادیم، 
این بود که دو گروه را در اصفهان، دو 
گروه را در خوزستان و یک گروه را در 
انجام  این کار  و  تهران میزبانی کنند 
شود، اما تا االن هیچ نتیجه ای در این 
خصوص نگرفتیم. به هر حال از کسانی 
که االن در فدراسیون مسئولیت دارند، 
انتظار داریم که این موضوع را پیگیری 
از  فرصت  خیلی  که  چند  هر  کنند، 
احساس  متاسفانه  شد.  داده  دست 
می شود که این شانس میزبانی از ایران 
گرفته شود، چون محور میزبانی را به 
فدراسیون می دهند. من همین دیشب 
با یکی از اعضای هیات رییسه دوباره 
صحبت کردم و یکبار دیگر این موضوع 
را مطرح کردم. آقایان هم گفتند که 
باز هم این مساله را پیگیری می کنند. 
عربستان  به  که  کامرانی فر  چند  هر 
رفته بود، با دبیر کل AFC صحبت 
و مقدماتی را برای این موضوع فراهم 
کرده بود ولی اتفاق جدیدی نیفتاده و 

باید پیگیری ویژه ای شود.
ساکت در واکنش به سوال خبرنگاری 
آینده  آیا در مجمع  این که  بر  مبنی 
عزل  به  رأی  او  فوتبال  فدراسیون 
خیر؟  یا  داد  خواهد  خادم  عزیزی 
نشده  تشکیل  هنوز  مجمع  گفت: 
در  شد  تشکیل  مجمع  وقتی  است. 
درباره  می گیریم.او  تصمیم  آن  مورد 
تیم  در  نویدکیا  محرم  حضور  آینده 
سپاهان با توجه به نتایج ضعیف این 
تیم  مربی  نویدکیا  کرد:  عنوان  تیم 
مدیره  هیات  مورد حمایت  و  هستند 

نویدکیا  هستند.  باشگاه  مجموعه  و 
در سپاهان دوران حضورش به عنوان 
او برنامه سه  مربی را سپری می کند. 
ساله را از روز اول به باشگاه داده بود 
و باشگاه هم سعی کرده با تمام وجود 
هر چیزی که مدنظر او بوده را فراهم 
کند. نویدکیا هم صادقانه همیشه این 
موضوع را گفته است. به هر حال فراز 
برای  که  داشت  وجود  نشیب هایی  و 
نمی شود  دلیل  ولی  بوده  تلخ  هم  ما 
نگاه  باشیم. ما  نگاه دیگری داشته  ما 
بلند مدتی به آینده سپاهان داریم؛ هر 
چند موقعیت و شرایط باشگاه سپاهان 
ساختارمند،  باشگاه  یک  به عنوان 
ممکن است نتایج مطلوب کامل نباشد 
این  است  باشگاه  سیاست  آنچه  ولی 
برای  را  تیم  شرایط  بتوانیم  که  است 
آسیا قوی تر کنیم و روی کیفیت فنی 

تمرکز بیش تری داشته باشیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به 
این پرسش که گفته می شود احتماال 
فاصله  در  فوتبال  فدراسیون  مجمع 
کمی با جام جهانی برگزار خواهد شد 
و شاید این موضوع به تیم ملی آسیب 
بزند، عنوان کرد: آنچه که ما به عنوان 
خانواده فوتبال دغدغه اش را داریم این 
ملی  تیم  حمایت  از  نباید  که  است 
قافل شد. من در جام جهانی ۲۰۱۸ 
بودم و االن  به عنوان مدیر کنار تیم 
قدرتمند  حضور  برای  می کنم  تأکید 
ستاد  االن  از  باید  جهانی  جام  در 
پشتیبانی  و  برنامه ریزی  و  قدرتمند 
قدرتمند تدارک دیده شود. تیم ملی 
از هم اکنون یک  باید  در جام جهانی 
دغدغه  این  باشد.  داشته  سازماندهی 

در  عزیزان  امیدوارم  و  است  مهمی 
ماجدی  میرشاد  و  رییسه  هیات 
را  اهتمام الزم  این موضوع  به  نسبت 
این  به  پاسخ  در  باشند.ساکت  داشته 
پرسش که به نظرش مجمع پیش از 
جام جهانی برگزار شود بهتر است یا 
بعد از جام جهانی؟ گفت: این موضوع 
قوانینی دارد که من نمی توانم در آن 
به عنوان یک عضو  ولی  دخالت کنم 
دغدغه من این است که هوشیار باشیم 
تا تیم های ملی در جام جهانی اولویت 
اول باشند. در این بحث ها و اختالف 
ما  ملی  تیم های  نکرده  خدای  نظرها 

قربانی نشوند.
کامرانی فر  حسن  که  این  درباره  او 
ایران  است  ممکن  است  شده  مدعی 
از جام جهانی حذف شود؟ یادآور شد: 
من از همه رسانه ها خواهش می کنم 
کنند.  حفظ  را  فوتبال  شرایط  پاکی 
از صحنه  را  اگر می خواهیم کسی  ما 
بیرون کنیم، با اتهام نباشد تا آسیبش 
را خود ورزش ببیند. در دنیا کشورها 
به دو دسته تقسیم می شوند، تیم هایی 
که در جام هستند و تیم هایی که در 
جام جهانی نیستند. ایران امروز افتخار 
دارد با همت همه ایرانیان از بازیکنان 
تا اسکوچیچ، فدراسیون، باشگاه ها و ... 
از همه  باید  ما  باشد.  در جام جهانی 
را  تیم  صعود  زمینه  که  کنیم  تشکر 
می کنم  خواهش  من  کردند.  فراهم 
مسائل دیگر مطرح نشود تا آسیبی به 
این موضوع وارد نشود. فوتبال ایران با 
شایستگی جواز صعود به جام جهانی را 
گرفته و نباید با اما و اگر این را دچار 

مشکل کنیم.

ساکت: نویدکیا تحت حمایت ماست/ ماجدی از تیم ملی حمایت کند

 رییس فدراسیون تیراندازی گفت:  این فدراسیون بیش 
از ۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد اما باید برای حل این 

مشکالت تالش کنیم.
تیراندازی  فدراسیون  منتخب  رییس  قربانی  مرتضی   
و  گفت  در  انتخاباتی  مجمع  پایان  از  پس  شنبه  روز 
از ۳۰  بیش  فدراسیون  اظهار داشت:  با خبرنگاران  گو 
میلیارد بدهی دارد که تالش داریم تا این مشکالت را 
برطرف کنیم. فدراسیون برای مسووالن ما شناخته شده 
نیست که با همکاری همه برای بقا و توسعه آنها تالش 

می کنیم.
وی افزود: مشکالتی که فدراسیون دارد را یک به یک 
توصیه های  از  یکی  کرد.   خواهیم  برطرف  و  بررسی 
پیامبر اسالم تیراندازی بوده است. مقام معظم رهبری 
و  با دعای مردم  دارند.  فدراسیون  این  به  ویژه ای  نگاه 
مجموعه  این  در  فدراسیون  اعضای  همه  ورزشکاران 

همه  می کنم.  شروع  محروم  مناطق  از  گذاشتم .  پا 
استانداران عزیز هستند و کمک می کنند.

مدال  نخستین  کسب  به  تیراندازی  فدراسیون  رییس 
هر  یادآور شد:  و  کرد  اشاره  تیراندازی  رشته  المپیکی 
استان باید یک »جواد فروغی« داشته باشد و از هر گونه 

گالیه باید پرهیز کرد.
قربانی می گوید: با تشکیل کارگروه، از همه ظرفیت ها 
به  تیراندازی که  ورزشکاران  و حتی  استفاده می کنیم 
اینجا کمک  و  بیایند  باید  هم  رفته اند  کشور  از  خارج 

کنند.
با  و  بررسی  اولویت  ترتیب  به  را  مشکالت  گفت:  وی 
و  اسالمی  جمهوری  ارتش  پاسداران،  سپاه  همکاری 
به  اعزامی  اسفند  پنجم  می کنیم.  فصل  و  بسیج، حل 
جام جهانی در کشور مصر نداریم چرا که پولی نداریم. 
اما امیدوارم که این پول را تهیه کنیم چرا که امروز قول 

آن را گرفتم.
رییس جدید فدراسیون پس از پایان رای گیری هم در 
مجمع انتخاباتی گفت: تا معرفی خزانه دار و ۲ کارشناس 

خبره در مجمع عمومی سرپرستان را معرفی می کنم.
وی گفت: اعضای مجمع برای توسعه تیراندازی برنامه 
خود را ارایه دهند و از همکاری هیات ها هم استقبال 
می کنم. تهمت و دروغ و ریا در فدراسیون جایی ندارد و 

از فردا در فدراسیون مستقر می شوم.
سال  فدراسیون طی ۷۰  این  افزود:  فدراسیون  رییس 
این  این است که  ۱۴۰ مدال مختلف دارد و  هنر در 

مدال ها افزایش یابد.
 »مرتضی قربانی« با کسب ۳۲ رای از ۵۷ رای ماخوذه 
در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی از امروز برای 
مدت چهار سال به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب 

شد.

قربانی: فدراسیون تیراندازی بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد
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هنری
گزارش

با حکم رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛

محمد گلریز دبیر علمی جشنواره 
سرود فجر شد

طی  مستضعفین  بسیج  سازمان  رییس  سلیمانی  غالمرضا  سردار 
فجر  سرود  جشنواره  علمی  دبیر  عنوان  به  را  گلریز  محمد  حکمی 

منصوب کرد.
به نقل از روابط عمومی مرکز جشنواره سرود فجر، بنا به پیشنهاد 
شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره سرود فجر، سردار غالمرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی حکمی محمد گلریز 
خواننده سرود و آواز ایرانی را به عنوان رئیس علمی جشنواره سرود 

فجر منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

محترم  رئیس  پیشنهاد  و  جنابعالی  تجارب  و  شایستگی  به  »نظر 
را  شما  بدین وسیله  جشنواره  محترم  دبیر  و  سیاستگذاری  شورای 
به عنوان »رئیس کمیته علمی اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود 

فجر« منصوب می نمایم.
راه  ایشان در  بی نهایت  الطاف  و  منان  به خداوند  اتکا  با  است  امید 
اعتالی فرهنگ و هنر انقالب، با استفاده از ظرفیت های موجود در 

انجام وظایف محوله موفق باشید.«
هدف  با  فجر  سرود  المللی  بین  و  ملی  جشنواره  است  ذکر  شایان 
اعتالی جریان سرود و گروه های سرود در کشور از اول بهمن ماه 

آغاز و مهلت ارسال آثار تا ۶ اسفند ماه تمدید شده است.
تاکنون بیش از ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است و پیش بینی 

می شود این رقم تا پایان مهلت ارسال اثر بیشتر شود.
مرکز  رییس  نژاد  زیبایی  مصطفی  دبیری  با  جشنواره  این 
است  برگزاری  حال  در  بسیج  هنری  فرهنگی  های  آفرینش 
شرکت  شرایط  از  اطالع  برای  توانند  می  مندان  عالقه  و 
آدرس به  جشنواره  سایت  به  نام  ثبت  و  جشنواره   در 

 www.festivalsorood.ir مراجعه کنند.

اکران »بعد از اتفاق« در جشنواره 
صربستان

پوریا  کارگردانی  و  نویسندگی  به  اتفاق«  از  »بعد  سینمایی  فیلم 
حیدری اوره و تهیه کنندگی شهاب حسینی در دوازدهمین حضور 
بین المللی خود در بخش مسابقه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان 

صربستان اکران می شود.
این  از  پیش  فیلم  این  اتفاق  از  بعد  فیلم  روابط عمومی  گزارش  به 
ترکیه،  کودکان  حقوق  فیلم  بهترین  های  جایزه  دریافت  به  موفق 
بهترین کارگردانی فیلم کودک احمداباد، دیپلم افتخار بهترین فیلم 
کودک Prana و همچنین جایزه یونیسف جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان اصفهان شده بود.
تهیه  و  اوره  حیدری  پوریا  کارگردانی  و  نویسندگی  به  فیلم  این 
بین المللی خود در  کنندگی شهاب حسینی در دوازدهمین حضور 
بخش مسابقه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان صربستان اکران 

می شود.
یک  آرزوی  ماجرای  روایتگر  و  دارد  فوتبالی  داستانی  اتفاق  از  بعد 
کنار  در  را  فوتبال  دنیای  های  ستاره  که  است  فوتبال  در  کودک 

بازیگران مشهور سینما گرد هم آورده است.
از بازیگران این درام ایرانی می توان به جواد عزتی، رضا کیانیان، بهرام 

افشاری، ستاره پسیانی و علی انصاریان اشاره کرد.
جشنواره فیلم کودک و نوجوان صربستان از تاریخ ۵-۸ مارس در این 

کشور برگزار می شود.

فصل دوم »نجال«؛ گزینه نوروزی تلویزیون

مجموعه تلویزیونی »نجال۲« به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور نامزد 
پخش در نوروز شبکه ۳ سیما شد. 

 با توجه به اعالم اسامی سریال های نوروزی تلویزیون؛ سریال نجال 
گزینه نوروزی شبکه ۳ سیما در نوروز به شمار می رود. 

کارگردانی  به  نجال۲  تلویزیونی  مجموعه  تصویربرداری  روزها  این 
خیراهلل تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی در آبادان ادامه دارد 
در  واقع  لوکیشن هایی  در  سریال  این  فیلمبرداری  آن،  از  پیش  و 

جنوب تهران، پیگیری می شد.
آقاخانی، سوگل  ایوب  دهقانی،  محیا  منظور،  این سریال حسام  در 
طهماسبی، تورج فرامرزیان، مصطفی ساسانی بازی می کنند. داستان 
فصل دوم این سریال درباره اشغال خرمشهر است و عِبد در این فصل 

نقش محوری در داستان دارد.
سارا  دشتی،  عبد  نقش  منظور  سریال حسام  این  نخست  فصل  در 
هدایت  شریفی نیا،  ملیکا  حاجیان،  آزیتا  نجال،  نقش  رسول زاده 
ساسانی،  مصطفی  طهماسبی،  سوگل  ضیایی،  سیدمهرداد  هاشمی، 

جواد پورزند، علی غابشی و … به ایفای نقش پرداختند.
مرتضی  حاجیان،  آزیتا  و  ضیایی  مهرداد  سید  هاشمی،  هدایت 
شاه کرم، بدرالسادات برنجانی، محسن پوشایی، حسین شفیعی، تورج 
فرامرزیان، وحید نفر، جمال بیات، ابراهیم گله  دارزاده، رستا رضوی، 
مهدی مالک، سیامک توده  فالح، اسحاق احمدپور، محسن مرادی، 
این  جدید  فصل  در  که  بازیگرانی اند  خلیلیان  سامان  دهلکی،  امیر 

سریال به ایفای نقش می پردازند.

موزه  سینما،  موزه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله نشست های 
تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز »سیاوش 
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  طهمورث« 
بخش هایی از گفتگوی تاریخ شفاهی این هنرمند 
را منتشر کرده است که در زیر می خوانید.سیاوش 
طهمورث با بیان اینکه در تهران محله امیریه به 
کاوش  حبیب  یاد  زنده  گفت:  است  آمده  دنیا 
می کردیم  زندگی  محله  یک  در  و  بود  دوستم 
یادم می آید پول هایمان را جمع می کردیم با هم 
بلیت ۶ ریالی می خریدیم و به سینما می رفتیم 
و دو سه سانس فیلم پشت سرهم می دیدیم.وی 
ادامه داد: زنده یاد »حبیب کاوش« به آموزشگاه 
به من  یاد می گرفت  و هرچه  بازیگری می رفت 
که دو سال از او کوچک تر بودم نیز یاد می داد 
و ما حتی تعزیه و نوحه خوانی هم می کردیم و 
من یک زمانی مداح بودم.طهمورث خاطرنشان 
کرد: روزی که می خواستم به اداره تئاتر در آب 
اهلل  عزت  یاد  زنده  که  بود  زمانی  بروم  سردار 
انتظامی، زنده یاد جعفر والی، علی نصریان هم 
من  به  والی  آقای  می آید  یادم  داشتند.  حضور 
یاد گرفتی  امروز  به  تا  گفت همه چیزهایی که 
را کنار بگذار از امروز باید از من یاد بگیری )با 
خنده( و من به او گفتم چشم و وارد گروه زنده 
یاد داوود رشیدی بنام گروه تئاتر امروز شدم. وی 
ادامه داد: در سال ۱۳۴۹ پیتربروک به ایران آمد 
و من برای کار با او انتخاب شدم و در تمرین های 
ما آقایان آوانسیان و رشیدی نیز حضور داشتند. 
در  را  تمرین هایمان  ما  که  بگویم  است  جالب 
شما  خدمت  در  امروز  که  فردوس  باغ  همین 
تئاتر،  اهمیت  درباره  کردیم.وی  شروع  هستیم، 
گفت: گاهی شنیده می شود که ما به سالن هم 
است  جایی  سالن  که  حالی  در  تئاتر  می گوییم 
داشته  توجه  باید  اجرا می شود  آن  در  تئاتر  که 
باشیم که تئاتر با نمایش فرق دارد و تئاتر روی 
ایده،  از برخورد دو فکر،  صحنه شکل می گیرد. 
که  می شود  ایجاد  تئاتر  دیدگاه  و  دانش  خرد، 
هم سرگرم کننده، معانی دهنده و هم دگرگون 
کننده است اما نمایش تنها سرگرم کننده است.

بیان  بازیگری  به  عالقمندان  درباره  طهمورث 

تصویری  کار  وارد  می خواهند  که  کسانی  کرد: 
کرده  کار  تئاتر  باید  شوند  تلویزیون  و  سینما 
باشند زیرا تئاتر زمینه ساز همه هنرهای نمایشی 
باید نیم  است. وقتی تئاتر کار می کنید حداقل 
ساعت روی صحنه حضور داشته باشید و در تمام 
تئاتر  در  کنیم.  حفظ  را  کارکتر  باید  مدت  این 
دوربین  جلوی  اما  می کند  زندگی  دقیقاً  بازیگر 
بار  زیرا چندین  نیست  بدین شکل  فیلمبرداری 
ممکن است یک سکانس تکرار شود. در تئاتر با 
نفس تماشاگر در ارتباط هستیم و تخیل و فکر 
تماشاگر را به کار می اندازیم اما در سینما بدین 
شکل نیست و لذت تئاتر بیشتر از فیلم است زیرا 
با توجه به شخصیتی که ایفا می کنید با تماشاگر 
در ارتباط هستید و واکنش های آنها را می بینید.

وی با اشاره به همکاری خود با داوود میرباقری 
کار  در  گفت  و  آمد  فردی  می آید  یادم  گفت: 
آقای میرباقری بازی می کنی و من هم پذیرفتم 
می کردم  بازی  را  گورکن  و  ساواکی  نقش  دو  و 

سریال  در  آن  از  بعد  بود.  متفاوت  بازی  دو  که 
بازیگر  که  »گرگ ها«  در  و  کردم  بازی  »آیینه« 
اینکه  بیان  با  بودم.طهمورث  کارگردان  مشاور  و 
زنده یاد »علی حاتمی« کارگردان بسیار خوب و 
موفقی بود، افزود: حاتمی در کارنامه کاری خود 
»هزاردستان« و »مادر« را دارد که شاهکار بودند. 
روزی که »هزاردستان« را می ساخت درجایی من 
را دید و گفت همه بازیگران در فیلم من هستند و 
تو چرا حضور نداری و من به او گفتم اگر قسمت 
اتفاق  این  متاسفانه  که  هستم  در خدمت  باشد 
»گاو«  سینمایی  فیلم  در  داد:  ادامه  نیافتاد.وی 
مدتی دستیار داریوش مهرجویی بودم فیلم بسیار 
بازیگرهای تئاتری در این  درخشانی بود و همه 
فیلم حضور داشتند. مهرجویی برای فیلم »اجاره 
نشین ها« از من دعوت کرد، فیلمنامه را خواندم و 
قبول کردم زیرا من به داریوش مهرجویی معتقد 
هستم. او کارگردان بسیار خوبی است که فلسفه 
سینما، لنز و کنش و واکنش بازیگر را به خوبی 

می شناسد اینها مواردی است که هر کارگردانی 
داریوش  مثل  کارگردان هایی  اما  نمی داند 
می شناسند. به خوبی  تقوایی  ناصر  و  مهرجویی 

طهمورث بیان کرد: خیلی دوست دارم بازیگری 
که در مقابل من قرار می گیرد بازیگر بسیار توانایی 
باشد زیرا توانا بودن او من را هم توانا می کند و 
موجب می شود کار بسیار خوبی را عرضه کنیم.

مشکل ترین  هنر  عرصه  اینکه  بیان  با  طهمورث 
حرفه است، تاکید کرد: ورود به آن آسان است 
اما برای دوام آوردن، بازیگر و هنرمند شدن باید 
خیلی خاک خورد و زحمت کشید. گفتنی است، 
موزه سینمای ایران به عنوان مجموعه ای فرهنگی 
تحوالت  و  تاریخ  سیر  روایتگر  که  تاریخی  و 
می داند  موظف  را  خود  است  ایران  سینمای 
سوابق و تجربیات پیشکسوتان سینمای ایران را 
جمع آوری کرده تا نسل های آینده با نگاه و مسیر 
زندگی و نحوه خلق و شکل گیری آثار هنرمندان 

و صاحب نظران هنر سینما آشنا شوند.

سیاوش طهمورث مطرح کرد؛

لذت کار در تئاتر بیشتر از فیلم است

 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان 
اینکه تغییر قرن در تمام کشورها رویدادهای 
هجری  تقویم  گفت:  می زند  رقم  آینده ساز 
شمسی نیز اکنون در آستانه آغاز قرن جدید 
و  طرح ها  باید  اساس  این  بر  و  دارد  قرار 

برنامه ریزی های نشاط افزا انجام شود.
سید مجید امامی روز چهارشنبه در نشست 
سمنان  استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
ابراز  استانداری  )ره(  امام  یادگار  سالن  در 
بازتولید هویتی  و  داشت: زیست بوم گرایی 
از اولویت های این شورا در دوره کنونی است 
و به همین دلیل حمایت از صنایع فرهنگی 

در معرض توجه قرار دارد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اگر 
به جای صرف هزینه برای رفع آسیب های 
اجتماعی، برای تقویت ظرفیت های خانواده، 
از  شود،  هزینه  فرهنگی  مبلغان  و  ادیبان 
رشد و بروز آسیب های اجتماعی به صورت 
ریشه ای پیشگیری می شود و نتیجه بهتری 

دربر دارد.
امامی بیان کرد: طرح ها و ایده های فرهنگی 
تاییدشده تمام استان ها تنها به ۱۰ میلیارد 
ریال رسید و مقدار زیادی از اعتبار در نظر 
گرفته شده برای طرح های خالقانه فرهنگی 
کشور باقی مانده است که باید هرچه زودتر 

تعیین تکلیف شود.
وی ابراز داشت: نوآوران و ایده پردازان با ارائه 
ایده های بازپروری شده به شورای فرهنگ 
عمومی استانها، دبیر این شورا را در زمینه 
یاری کنند که همیشه  انجام وظایف خود 
داشته  اجرا  برای  و خالقانه ای  طرح جدید 

باشد.
عمومی  فرهنگ  شورای  کرد:  بیان  امامی 
کشور در حوزه جهاد تبیین کم کاری کرد 
و همین باعث شد جشنواره فیلم فجر، به 
حاشیه  دچار  ارزشی  جشنواره  یک  عنوان 

شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: سه 
فیلم، شامل فیلم های »بدون قرار قبلی« و 
»موقعیت مهدی« با حمایت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به چهلمین جشنواره فیلم 

فجر رسید و آثار آبرومندی بود.
نشست  در  نویسندگان  از  یکی  افزود:  وی 

خبری جشنواره فیلم فجر حرف ناشایستی 
زد و با واکنش های شدید مواجه شد؛ البته 
حساسیت باالی جامعه به این مسائل قابل 
تمجید است اما تبدیل شدن این اتفاق به 
حاشیه و در ادامه آن، سوءاستفاده از آن کار 

درستی نیست.
گفت:  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
اعتراض به سخن نادرست دیگران نیازمند 
سواد کافی و اخالق است تا بهانه به دست 

رسانه های معاند داده نشود. 
فرهنگ  شورای  توسعه  خصوص  در  وی 
عمومی در شهرستان ها ادامه داد: دبیرخانه 

شهرستان های  در  عمومی  فرهنگ  شورای 
بزرگ استان سمنان مانند شاهرود و دامغان 
نیز فعال شود و در بحث منابع انسانی این 

حوزه فعالیت هایی آغاز شده است. 
بازدید از نمایشگاه ظرفیتهای تولید اسباب 
بازی و نوشت افزار بومی و ملی در سرخه، 
توسعه  بنیان  دانش  دبیرخانه  در  حضور 
فرهنگ  نشست  در  حضور  استان،  کتاب 
و  سمنان،  استانداری  در  استان  عمومی 
سمنان،  در  لباس  و  مد  فعاالن  با  نشست 
شورای  دبیر  یکروزه  سفر  های  برنامه  از 

فرهنگی عمومی به این استان بود.

طرح »چرخش قرن« با رویکرد نشاط  آفرینی در 
دستور کار شورای فرهنگ عمومی کشور است

گزارش

مهران رجبی بازیگر سریال ده نمکی 
شد

 مهران رجبی به عنوان بازیگر سریال »آزادی مشروط« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی انتخاب شد.

 پس از انتخاب علیرضا استادی، اینک مهران رجبی نیز برای بازی 
در سریال آزادی مشروط به گروه بازیگران پیوست تا به مرور انتخاب 
بازیگران پروژه بسیار پربازیگر آزادی مشروط بازیگرهای خود را پیدا 

کند.
از  بعد  ده نمکی  مسعود  با  رجبی  مهران  همکاری  سومین  این 

اخراجی ها۲ و معراجی ها خواهد بود.
گروه های  فعالیت   درباره  طنز  محوریت  با  مشروط  آزادی  سریال 
جهادی، کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های 
ساخته  ده نمکی  مسعوده  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  دوران  این 

می شود.

رونمایی از داوران جدید؛

ژاله صامتی و کارن همایونفر به »عصر 
جدید« رسیدند/ حیایی باقی ماند

ژاله صامتی، کارن همایونفر، مجید اسماعیلی و امین حیایی در فصل 
خواهند  حضور  داور  به عنوان  علیخانی  احسان  »عصرجدید«  سوم 

داشت.
به نقل از روابط عمومی برنامه، با آغاز ضبط فصل سوم »عصر جدید« 
سه  به  نزدیک  با  صامتی  ژاله  و  شد  رونمایی  برنامه  این  داوران  از 
تلویزیون،  و  سینما  خاطره انگیز  و  مطرح  آثار  در  بازی  سابقه  دهه 
کارن همایونفر با نزدیک به سی سال ساخت موسیقی برای فیلم های 
بلورین  سیمرغ  سه  دریافت  و  تلویزیونی  سریال های  و  سینمایی 
جشنواره فیلم فجر، مجید اسماعیلی منتقد، تهیه کننده آثار مطرح 
سینمایی، استاد دانشگاه و کارگردان انیمیشن در کنار امین حیایی 
بازیگر برگزیده جشنواره اخیر فیلم فجر به ارزیابی هنرنمایی شرکت 

کنندگان »عصر جدید« خواهند پرداخت.
صامتی که در »جوکر« هم با احسان علیخانی همکاری داشته است 
بعد از دو فصل جایگزین رویا نونهالی می شود، همایونفر هم به جای 
امین  و  می نشیند  برنامه  این  داوری  صندلی  بر  نژاد  عظیمی  آریا 
حیایی برای سومین فصل پیاپی در تیم داوری حضور خواهد داشت.

مجید اسماعیلی که جایگزین سید بشیر حسینی شده است چهره 
تهیه  سابقه اش  در  اما  است  داوری  جمع  این  شده  شناخته  کمتر 
کنندگی ۱۰ فیلم سینمایی همچون »دل شکسته« ساخته علی رویین 
تن، »چراغ های ناتمام« مصطفی سلطانی و »آفریقا« به کارگردانی 
هومن سیدی که هر سه تجربه اولین فیلم بلند سازندگانش محسوب 
می شود به چشم می خورد و برای تهیه دو فیلم »سینه سرخ« و »ماه 
جبین« موفق به دریافت جوایز متعدد جشنواره های جهانی شده و 
»شاهزاده ایرانی« دیگر فیلم این تهیه کننده در جشنواره فیلم فجر 

موفق به دریافت سیمرغ بلورین شده است.
این استاد دانشگاه که عالوه بر مهندسی برق، در رشته علوم سیاسی 
فیلم  جشنواره های  در  است،  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  نیز 
از  و  داشته  حضور  داور  عنوان  به  مقاومت  و  چراغ  چهل  حقیقت، 
ایران محسوب می شود و عالوه بر  انیمیشن در  بنیانگذاران ساخت 
طراحی و تهیه ۱۴ مجموعه انیمیشن، ۲ فیلم در این حوزه کارگردانی 

کرده که می توان به انیمیشن مطرح »فرمانروای آب« اشاره کرد.
مهدی بلوکات قائم مقام شبکه سه، سری جدید برنامه عصر جدید 
از عید نیمه شعبان مصادف با ۲۷ اسفندماه سال جاری تا عید غدیر 

سال ۱۴۰۱ روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.
»عصر جدید« با اجرا، تهیه کنندگی و کارگردانی احسان علیخانی 
اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی در ایران محسوب 
سرگرمی،  زمینه های  در  ویژه  استعدادهای  حضور  با  که  می شود 

هنری و مهارت های ورزشی مقابل دوربین می رود.

به کارگردانی منیژه حکمت؛

»بندربند« در هند و لبنان رقابت می کند
جشنواره  در  حکمت  منیژه  ساخته  »بندربند«  سینمایی  فیلم 
بین المللی  جشنواره  و  »باران«  طبیعت محور  فیلم های  بین المللی 

فیلم »زنان بیروت« اکران می شود.
به  »بندربند«  سینمایی  فیلم  پروژه،  عمومی  روابط  از  نقل  به   
مهشید  و  حکمت  منیژه  تهیه کنندگی  و  حکمت  منیژه  کارگردانی 
فستیوال های  در  خود  حضور  جدیدترین  در  فراهانی  آهنگرانی 
لبنان  و  هند  در  بین المللی  جشنواره   ۲ رقابتی  بخش  در  خارجی، 

رقابت می کند.
بدین ترتیب »بندربند« در بیست و هشتمین حضور بین المللی، در 
جشنواره بین المللی فیلم های طبیعت محور باران که هفتم و هشتم 
برگزار می شود، در  ایالتی در کشور هند  اسفندماه ۱۴۰۰ در کراال 

بخش رقابتی به نمایش درمی آید.
همچنین این اثر در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت 
برگزار  لبنان  بیروِت  شهر  در   ۱۴۰۰ اسفند  بیستم  تا  پانزدهم  که 

می شود، به رقابت با دیگر آثار می پردازد.
جایزه بهترین فیلم جشنواره کلکته و جایزه نتپک جشنواره فیلم های 
کوهستانی اولجو از جمله افتخارات »بندر بند« است که تاکنون در 
رویدادهای سینمایی متعددی از جمله جشنواره های تورنتو، زوریخ، 

میل ولی، هاینان، بسفر، ملبورن و… به نمایش درآمده است.
پخش بین المللی این فیلم سینمایی برعهده شرکت ایریماژ است.
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شماره دادنامه:140091390015732702
 4 شعبه   140091920008214461 کالسه  پرونده 
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان تصمیم نهایی شماره 

 140091390015732702
نشانی  به  فرمان  فرزند  داغی  قره  حسین  آقای   : خواهان 
– شهر  نسیم   – بهارستان  شهرستان   – تهران   استان 

 20 متری کوهپایی – نبش شاهد 4 پالک47
خوانده:خانم طیبه عباسی گونلوئی فرزند عیسی به نشانی 
– شهر  نسیم   – بهارستان  شهرستان   – تهران   استان 

 20 متری شهید کوهپایی – نبش شاهد4 – پالک47
خواسته : گواهی حصر وراثت

                                           گواهی انحصار وراثت
آقای حسین قره داغی به شماره شناسنامه 612 به شرح 
دادخواست به کالسه 0000977 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

ابوالفضل قره داغی به شماره شناسنامه 6660320172 
در تاریخ 1400/04/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
متولد:   612 شناسنامه:  شماره  به  داغی  قره  حسین   –  1

1351 محل تولد: میانه نسبت: پدر متوفی
 2839 شناسنامه:  شماره  به  گونلوئی  عباسی  طیبه   –  2

متولد:1362 محل تولد: قم  نسبت:مادر متوفی
در  آگهی  نشر  نوبت  یک  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس 
اعتراض  یا  الیحه  هرگونه  وصول  کثیراالنتشار  روزنامه 
جدید  اصالحیه  به  توجه  با  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا 
قانون مالیات های مستقیم و حذف ماده 31 گواهی تسلیم 
اظهارات  حسب   95/01/01 تاریخ  از  ارث  اظهارنامه 
می  ریال  پانصدمیلیون  از  بیش  نامبرده  دارایی  خواهان 
باشد سرانجام در تاریخ 1400/11/27 و پس از مالحظه 
پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذشته فوق منحصر به 

اشخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد پس از انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می 

گیرد بین وراث به شرح ذیل تقسیم می گردد.
از کل ماترک سهم مادر یک سوم و الباقی ماترک سهم پدر 

می باشد./
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.

جواد یدائی امناب – قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان بهارستان

آگهی مفقودی مدارک خودرو

به شماره  فلزی  بنز مسقف  کامیون  ناوگان  کارت هوشمند 
هوشمند 2618640 و شماره پالک 16 ایران 189 ق 35 
بنام احمد علی باقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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رباط  شهرستان  فرماندار  احمدی  امید 
کریم گفت: قرار گرفتن فرودگاه در حوزه 
سرزمینی رباط کریم بهترین فرصت برای 
محصوالت  تولید  وایجاد  گذاری  سرمایه 

گلخانه ای برای صادرات را دارد
دکتر امید احمدی گفت :سرمایه گذاران 
دربخش خصوصی شهرستان  توانند  می 

رباط کریم سرمایه گذاری کنند
محصوالت  تولید   ، احداث   : افزود  وی 
با  میوه  نگهداری  سردخانه  و  گلخانه ای 
خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  حضور 
در دستور کار مسئولین شهرستان رباط 

کریم قرار می گیرد .
امید احمدی بیان کرد : شهرستان رباط 
به  همجواری  و  نزدیکی  وجود  با  کریم 
)ره(  خمینی  امام  المللی  بین  فرودگاه 
و  میوه  صادرات  سردخانه جهت  احداث 
گذاران  سرمایه  برای  تواند  می  گوشت 

مناسب باشد.
فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: آب 

های  دستگاه  های  دغدغه  جزو  غذا  و 
اجرایی در رباط کریم است.

احمدی افزود: یکی از حوزه های واردات 
و صادرات در کشورهای مشترک منافع 
که سرمایه  است  گیاه  و  ، گل  روسیه  و 
گذاران میتواند برای تولید ، نگهداری و 
دپو محصوالت جهت صادرات در همجوار 
فعال  حضور  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه 

داشته باشند.
نظر  از  ها  فرودگاه  کرد:  تصریح  وی 
خوبی  درآمدهای  از  مسافرگیری 
حمل  حوزه  در  ولی  نیستند  برخوردار 
آوری  ارز  تواند   می  ترانزیت  و  نقل  و 

مناسبی داشته باشند.
در  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
انبارداری  علم  کرد:   خاطرنشان  پایان 
و  علم  یک  بعنوان  دنیا  در  سردخانه  و 
مهم  این  که  شود  می  شناخته  صنعت 
را باید در شهرستان رباط کریم نهادینه 

کرد.

فرماندار رباط کریم :رباط کریم بهترین 

فرصت برای سرمایه گذاری را دارد

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
سالن  در  کریم  رباط  شهرستان 
با  شهر  نصیر  شهرداری  جلسات 
حضور دکتر امید احمدی فرماندار، 
 ، جمعه  امام  ترابی  السالم  حجت 
و  سپاه  فرمانده  شهیری  سرهنگ 
شهرداران رباط کریم و نصیر شهر 
و دیگر مسئوالن شهرستان برگزار 
دراین  کریم  رباط  فرماندار  شد 
جلسه گفت : باید احساس عدالت 
در بین مردم نهادینه شود تا امید 

فردی و اجتماعی مردم باال برود
رباط  فرماندار  احمدی  امید  دگتر 
هاي  راه  از  یکي  گفت:   کریم 
دست یابي به توسعه پایدار شهري 
وجلوگیری از معضالت جامعه را ، 
خدمات  و  امکانات  نمودن  فراهم 
در  ساکن  شهروندان  نیاز  مورد 

محالت شهري دانست .
وی افزود:مسئولین باید به نوعی در 
کنار مردم باشند و محرومیت ها را 
کاهش دهند چون رفع محرومیت 
های  تواند شاخصه  می  استان  هر 
زیست محیطی  و تاب آوری مردم 

را باال ببرد.
دفتر  دو  ایجاد  از  ادامه  در  وی 
رباط  شهرستان  در  گری  تهسیل 
استان  در  بار  اولین  برای  کریم  

تهران خبر داد
دو  از   : جلسه  این  در  همچنین 
فجر  دهه  ستاد  برگزیده  گمیته 
سرهنگ  جناب  بسیج  کمیته 
شهرستان  سپاه  فرمانده  شهیری 
مهندس  بندی  آذین  کمیته  و   ،
تقدیر  رباط کریم  غفاری  شهردار 

بعمل آمد.

باید احساس عدالت در بین 
مردم نهادینه شود

خبرنوشتار

فرماندار رباط کریم :اداره راه باید اتوبان 
تهران ساوه را ایمن و رفع نواقص کند

نوشتار

فرماندار  احمدی  امید  دکتر 
شهرستان رباط کریم گفت: اداره 
نواقص  ورفع  سازی  ایمن  راه 
در  باید  را  ساوه  تهران  اتوبان 

دستور کار قرار دهد
شورای  جلسه  در  احمدی  امید 
کریم  رباط  شهرستان  ترافیک 
اظهار داشت: ترافیک در محدوده 
و  زنجیره ای  های  فروشگاه 
هندسی  اصالح  و  ها  درمانگاه 
شود  انجام  مطالعات  طرح  و 
در  که  بزرگی  های  وفروشگاه 
پارکنیگ  تامین  احداث  صورت 
جلوگیری  آن  احداث  از  نکند 

شود.
وی به ایمنی جاده ها در محدوده 

سرزمینی شهرستان رباط کریم 
 ، ها  آزادراه  افزود:  و  کرد  تاکید 
جاده های شهرستان  باید ایمن 

سازی شود.
فرماندار رباط کریم تصریح کرد: 
مردم در حوزه ترافیک مشکالت 
عدیده ای دارند که باید با تالش 
مشکالت  حل  برای  مصاعفی 

داشته باشند.

وضعیت  به  انتقاد  با  احمدی 
کریم  رباط  شهرستان  های  راه 
ساختمان  گفت:دراتوبان 
تحویل  عوارضی  بالاستفاده 
تادر  گردد  وناجا  وسپاه  اورژانس 
اتوبان  دوم  عوارضی  نزدیکی 
تهران ساوه اورژانس مستقر شود 

.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

جمعیت  نوروزی  های  طرح  در 
هالل احمر شهرستان رباط کریم 
اصلی  های  شریان  و  ها  راه  در 
داشته  کامل حضور  تجهیزات  با 

باشد .
در  جلسه شورای  است  گفتنی 
کریم  رباط  شهرستان  ترافیک 
ها  کمبود  ورفع  مصوبه  چندین 

تصویب شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران 
نوروزی  سفرهاي  وخدمات 
به  کریم  رباط  شهرستان 
احمدی  امید  دکتر  ریاست 
رباط  شهرستان  فرماندار 
کریم و با حضورتمام اعضای 
جلسات  درسالن  ستاد 

فرمانداری برگزار شد.
این  فرماندار رباط کریم در 
به  تسلیت  ضمن  جلسه 
ریزش  حادثه  بازماندگان 
شهرک  در  ساختمان 
این  گفت:در  وحیدیه 
احمر،  هالل  ناگوار  حادثه  
بسیج  سپاه   ، نشانی  آتش 
وانتظامی  نظامی  نیروهای 
و....  ادارات خدمات رسان   ،
این  ولی  کشیدند  زحمت 

با کمبود تجهیزات  زحمات 
کننده  راضی  شهرستان  در 

نبود.
وی افزود : در شرایط بحران 
مشخص  میدان  مدیر  باید 
انجام  درستی  به  وظایف  و 
همه  شرایط  این  ودر  شود 

دستگاهها مسئولند.
 فرماندار رباط کریم با اشاره 
در  الزم  تجهیزات  نبود  به 
شهرستان در شرایط بحران 
در سه شهر   : داشت  اظهار 
های   سوله  باید  شهرستان 
امکانات  و  مشخص  بحران 
شود  تامین  وتجهیزات  
واین تجهیزات غیراز شرایط 
نباید  جا  هیج  در  بحران 

استفاده شود.

در   : گفت  احمدی  دکتر 
بحران  مدیریت  بحث 
بحران  از  پیشگیری   ،
با  مقابله  برای  وآمادگی 
خاصی  اهمیت  از  بحران 
همه  و  است  برخوردار 
می  اجرایی  دستگاههای 
مقابله  برای  قبل  از  بایست 
برنامه  احتمالی  حوادث  با 
شهرستان  ودر  کرده  ریزی 
مناطق  منبای  بر  معین 
هر  برای  و  شود  ایجاد 
منطقه تجهیزات الزم فراهم 

گردد.
فرماندار رباط کریم در ادامه 
افزود :در صورت بروز حادثه 
با  باید  ما  همه   احتمالی 
وهمکاری  تعامل  یکدیگر 

هنگام  در  تا  باشیم  داشته 
بتوانیم در کم  بروز حوادث 
ترین زمان ممکن بحران را 

مدیریت نماییم.
این  در  است  گفتنی   
تامین  مصوبات  جلسه 
بحران  سالنهای  تجهیزات 
مواقع  در  استفاده  جهت 
ایمنی  آموزهای   ، ضروی 
ادارات  پرسنل  برای  الزم 
حالل  توسط  شهروندان   و 
دیگر  مصوبه  چند  احمرو 
درادامه  شد.همچنین  انجام 
جلسه خدمات سفر نوروزی 
به  منوط  ومصوبات  تشکیل 
خدمات  ستاد  تصمیمات 
به  آینده  تادر  شد  سفر 

اطالع مردم برسد

جلسه ستاد مدیریت بحران وخدمات سفرشهرستان 
رباط کریم به ریاست فرماندارشهرستان انجام شد

خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992 چاپخانه گل آذین ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

حضور وبازدید دکتر احمدی درمحل حادثه ریزش 
ساختمان و دستور تسریع کمک به آسیب دیده گان

نوشتار

فرماندار  احمدی  امید  دکتر 
محل  از  کریم   رباط  شهرستان 
ناشی  ساختمان  ریزش  حادثه 
وحیدیه  گازدرشهرک  انفجار  از 
شهرستان رباط کریم بازدید بعمل 

آوردند.
 این بازدید بمنظور تسریع در روند 

ومنازل  دیدگان،  حادثه  به  کمک 
انفجار  این  از  ناشی  دیده  آسیب 
صورت  مردم  دل  درد  وشنیدن 

پذیرفت
دکتر  بازدید  این  در  همچنین 
به  الزم  دستورات  احمدی 
اداره  رسان  خدمات  دستگاههای 

گاز، آب در جهت وصل انشعابات 
مسکونی  منازل  شده  قطع 
نظام  تایید  از  بعد  حادثه  اطراف 
های  نخاله  مهندسی  ،پاکسازی 

منطقه را صادر نمودند. 
بنابراین گزارش فرماندار رباط کریم 
ریزش  حادثه  وقوع  زمان  در 

اولیه  ساعات  از  شخصاً  ساختمان 
شب حادثه تا صبح در محل وقوع 
امروزهم  وتا  بودند  حاضر  اتفاق 
وضعیت  و  ساماندهی  پیگیر 
وافراد  همسایگان  برای  سکونت 
آنها  مشکالت  رفع  و  دیده  آسیب 

بود.

 فرماندار رباط کریم در شورای 

فرهنگ عمومی گفت:

جلسه ستاد کرونا رباط کریم به ریاست معاون 
فرماندار برگزار شد

نوشتار

کرونا  بیماری  مدیریت  جلسه 
در  استان  به  گزارش  وارائه 
ریاست  رباط کریم  فرمانداری 

معاون فرماندار برگزار شد
مدیریت  استانی  ستاد  جلسه 
بیماری کرونا به ریاست اکبرپور 
سیاسی،  معاونت  سرپرست   ،
فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
کرونا  ستاد  اعضای  حضور  با  و 

شهرستان برگزارشد. 
در این جلسه اقدامات انجام شده 
بیماری  این  کنترل  حوزه  در 
وآمار های الزم بصورت آنالین به 

استاندار گزارش شد .
الزم  الزم  تصمیمات  همچنین 
در  کرونا  کنترل  درخصوص 

شهرستان گرفته شد .

رئیس جدید اداره راه رباط کریم وبهارستان معرفی شد نوشتار

رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
حمل  و  راهدارای  اداره  جدید 
کریم  رباط  شهرستان  جاده  نقل 
جمعه  امام  و  فرماندار  حضور  با 
محل  در  کریم  رباط  شهرستان 

فرمانداری برگزارشد.
رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره 
جاده ای شهرستان رباط کریم  با 

فرماندار  احمدی   دکتر  حضور 
شهرستان رباط کریم ، مصدقی 
و  راهداری  کل  اداره  معاون 
کجوری مشاور مدیرکل و رئیس 
اداره حراست اداره کل راهداری 
استان  ای  نقل جاده  و  و حمل 
تهران در محل فرمانداری رباط 

کریم  برگزارشد.
از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در 

رئیس  زمانی  محمدرضا  زحمات  
اسبق اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستانهای رباط کریم 

اصغری   مهندس   ، بهارستان  و 
اداره  این  جدید  رئیس  بعنوان 

معرفی شد.
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