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مخالف افزایش قیمت اینترنت، 
بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم

دولت سیزدهم بدهی های دولت قبل را از 

محل افزایش فروش نفت و گاز تسویه کرد
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افتخارآفرینی در تاریخ معاصر با ایثارگری 

4مدافعان سالمت رقم خورد

وزیر فرهنگ: راهبرد جمهوری اسالمی 

ایران گسترش تعامل با کشورها است
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دولت و مجلس در راستای تکالیف خود تعامل 

سازنده ای دارند

 سهم گردشگری در اقتصاد ملی

 ارتقاء  یابد
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معاون وزیر صمت اعالم کرد: هدف گذاری 

صادرات ۶ میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی
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 زوار: انتظار داشتم برنامه هایم در

 کمیته فنی تکواندو ارزیابی فنی شود

6

استان ها 5

 شرکت های دانش بنیان در آذربایجان شرقی

 با جدیت  حمایت می شوند
معــاون سیاســی، اجتماعــی و امنیتــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
گفــت: جوانــان فعــال در شــرکت های دانش بنیــان تــوان توســعه 
ــر  ــا تکیــه ب ــد و اقتصــاد دانش بنیــان ب روزافــزون کشــور را دارن

آنــان رونــق مــی گیــرد بــر همیــن اســاس از  ..... 8 2

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای 
ــاه  ــی کوت ــت ســیزدهم در مدت ــرد: دول ــد ک اســامی تاکی
بــا افزایــش فــروش نفــت و گاز بدهی هــای دولــت گذشــته 

ــرد .... ــویه ک را تس

گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون   
با  تعامل  از  نوینی  فصل  پارلمانی  معاونت 
به  رسیدگی  در  تسریع  هدف  با  را  مجلس 
طرح ها و تصویب لوایح ضروری برای تحقق 
طراحی  مردم  مشکات  رفع  و  سال  شعار 

کرده و با قوت پیگیری می کند.
 »کتاب در مسیر توسعه« در دانشگاه شهید 
حسینی،  محمد  سید  حضور  با  بهشتی 
جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون توسعه 
تن  چند  اسامی،  شورای  مجلس  متوازن 
از  جمعی  مجلس،  رئیسه  هیات  اعضای  از 
مدیران اجرایی، روسای سازمان ها، اساتید 
دانشگاه، مدیران رسانه ملی و اهالی رسانه 

رونمایی شد.
گفت:  مراسم  این  در  حسینی  سیدمحمد   
تاکید رهبر فرزانه انقاب همواره براین است 
که دولت ها برنامه و خط مشی داشته باشند 
و دستگاه ها دچار روزمرگی نشوند زیرا اگر 
قرار است در کشور تحول و جهشی صورت 
باید  باشیم،  داشته  خوبی  پیشرفت  و  گیرد 
اقدام  آن  براساس  تا  باشد  معلوم  راه  نقشه 
پارلمانی  معاونت  اساس  همین  بر  شود 
فصل نوینی از تعامات با مجلس را با هدف 
تصویب  و  طرح ها  به  رسیدگی  در  تسریع 
و  سال  شعار  تحقق  برای  ضروری  لوایح 
رفع مشکات مردم طراحی کرده و با قوت 

پیگیری خواهد کرد.
بر  عاوه  باید  مسووالن  داد:  ادامه  حسینی 
اندیشه ای  و  فکری  مباحث  به  و تاش  کار 
معظم  رهبر  باشند.  داشته  ویژه  اهتمام 
انقاب هم امسال را به عنوان تولید؛ دانش 
تا  کردند  نامگذاری  آفرین  اشتغال  و  بنیان 

کشور  نیازهای  نوآوری  و  فناوری  دانش،  با 
حوزه های  در  وابستگی  و  کنیم  تامین  را 
مختلف را کاهش دهیم و کاالهایی که االن 
تولید  داخل  در  را  می شود  وارد  کشور  به 
کنیم و این تخصص تجربه و توانمندی در 
کشور وجود دارد، کافی است که از توان و 
خاقیت این همه نیروهای نخبه به درستی 

استفاده شود.
اشاره  با  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
همت  به  که  توسعه«  مسیر  »در  کتاب  به 
رادیو  و  مجلس  متوازن  توسعه  فراکسیون 
رونمایی  مراسم  این  در  و  تهیه  فرهنگ 
شد، افزود: در این کتاب فشرده مصاحبه ها 
و  نمایندگان  با  که  مفیدی  و گفت وگوهای 
مسووالن اجرایی در خصوص توسعه کشور 
درج  گرفته  صورت  مختلف  حوزه های  در 
و  دارد  کاربردی  جنبه  مباحث  است؛  شده 
به چالش های فرارو و راهکارهای برون رفت 
از مشکات اشاره شده است، طرح این گونه 
مسائل  از این جهت مفید است که موجب 

همگرایی بین نخبگان می شود.
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  حسینی 
دانایی  محوری و نگاه علمی، تداوم بخشیدن 
آن  آثار  ارائه  و  مباحث  چنین  طرح  به 
طرح ها  در  و  دولت  برنامه های  در  می تواند 
برنامه هفتم  لوایح و همچنین در تدوین  و 

توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: این حرکت 
باید استمرار داشته باشد و موضوعات متنوع 
برای  گیرد.  قرار  بحث  مورد  هم  دیگری 
 ۳۷ پیرامون  دولت  تحول  سند  در  نمونه 
و  گرفته  صورت  کنکاش  مشخص  موضوع 

البته  است،  بیان شده  راهکارها  و  چالش ها 
هست  همگان  اختیار  در  سند  اولیه  نسخه 
و نخبگان و صاحب نظران می توانند نظرات 
تا  دهند  ارائه  را  خود  اصاحی  یا  تکمیلی 

مورد استفاده قرار گیرد.   
فراکسیون  اعضای  از  تقدیر  ضمن  حسینی 
رادیو  مسووالن  و  مجلس  متوازن  توسعه 
یک  رونمایی شد  که  کتابی  گفت:  فرهنگ 
کسانی  سوی  از  و  است  کاربردی  کتاب 
مشکات  و  موضوعات  با  که  شده  تدوین 
اگر  جهت  این  از  و  دارند  کار  و  سر  مردم 
در هر حوزه سخن گفته اند نکات کاربردی 
در  می تواند  که  کرده اند  مطرح  مفیدی  و 
اجرایی  های  دستگاه  اقدامات  و  برنامه ها 

مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.
وی گفت: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت 
برنامه ششم مبتا نخواهد شد، شما یادتان 
عنوان  به  را  متنی  قبل  دولت  که  هست 

برنامه به مجلس دهم ارسال کرد که مجلس 
نپذیرفت و گفت این برنامه نیست احکامی 
نشد  دولت حاضر  بعد هم  است،  ذکر شده 
برنامه را تکمیل و اصاح کند ناگزیر با اذن 
برنامه  تدوین  مامور  مجلس  خود  رهبری 

ششم شد.
حسینی اظهار داشت: امیدوارم سیاست های 
اباغ  دولت  به  و  نهایی  زودتر  برنامه  کلی 
جامع  برنامه ای  آن  براساس  دولت  تا  شود 
تنظیم و تقدیم مجلس کند. امسال هم که 
آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید؛  سال 
سال  ابتدایی  روزهای  همان  از  دولت  است 
و در ایام تعطیات کار را شروع کرد چون 
که  دارد  وجود  دولت  در  باور  و  اعتقاد  این 
توصیه ها و دستورات رهبر انقاب بر اساس 
مجلس  که  است  اقتضاءات  و  ها  ضرورت 
بدان  وقت  فوت  بدون  باید  والیی  دولت  و 

اهتمام ورزند.

فصل نوینی از تعامل دولت و مجلس با هدف تسریع در رسیدگی به 
طرح ها و لوایح طراحی شده است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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 تأمین منابع آبی پایدار اقدام ماندگار 

دولت برای آینده ایران است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات : 

مخبر  در نهمین جلسه انتقال آب از دریا  :



سیاسی
خبر

دولت سیزدهم بدهی های دولت قبل را از 
محل افزایش فروش نفت و گاز تسویه کرد

تاکید کرد:  بودجه مجلس شورای اسالمی  و  برنامه  عضو کمیسیون 
دولت سیزدهم در مدتی کوتاه با افزایش فروش نفت و گاز بدهی های 

دولت گذشته را تسویه کرد.
رحیم زارع  افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته اعالم کرد 
که صادرات نفت به بیش از ۹۵ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته، وزیر 
نفت هم در اظهاراتی از چهار برابر شدن وصول درآمدهای حاصل از 
صادرات گاز خبر داد که نشان دهنده فعالیت هدفمند دولت سیزدهم 

در این دو حوزه مهم و استراتژیک است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: بخشی 
عمرانی  های  طرح  اجرای  کشور صرف  گازی  و  نفتی  درآمدهای  از 
افزایش  اجرای طرح های عمرانی در حوزه مسکن موجب  می شود، 

ساخت و سازها شده و وضعیت اشتغال را بهبود خواهد بخشید.
زارع یادآور شد: روش هدفمندی که دولت در هزینه درآمدهای ناشی 
از صادرات نفت و گاز در پیش گرفته، شرایط اقتصادی کشور را بهبود 
خواهد بخشید و جهش تولید مسکن را که یکی از شعارهای دولت 

یازدهم بود عملی می سازد.
وی ادامه داد: عالوه بر این بخشی از درآمدهای حاصل از فروش  نفت 
و گاز به اجرای طرح های دانش بنیان اختصاص یافته که در افزایش 

توان علمی کشور اثرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اختصاص افزایش 
کشور  جاری  هزینه های  به  گاز  و  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمد 

پذیرفتنی نیست و دولت هم در این مسیر گام برنمی دارد.
بخش  سیزدهم  دولت  اینکه  بابیان  مجلس  در  آباده  مردم  نماینده 
مهمی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را به تسویه 
بدهی های دولت قبل اختصاص داده است، عنوان کرد: حدود هفت ماه 
از عمر دولت می گذرد لذا قضاوت دقیق درباره عملکرد دولت امکان 
پذیر نیست. ولی در همین زمان کم دولت موفق شد بدهی های دولت 
قبل را که سبب کسری بودجه بزرگی شده بود، پرداخت کند. این 
اقدام مهم با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی و بدون استقراض از بانک 

مرکزی انجام شد.
وی تاکید کرد: این اقدام دولت اثر مستقیم بر کاهش شتاب رشد تورم 

داشت و موجب کنترل نرخ تورم در کشور شد.

قدرت دفاعی کشور تهدیدهای دشمن 

را بی اثر کرده است
معاون هماهنگ  کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
را  تهدیدات دشمن  به پشتوانه سربازان عزیز  قدرت دفاعی کشور 

بی اثر کرده است.
جوان  جشنواره  چهاردهمین  در  شعبانیان  سعید  سرتیپ  امیر 
سرباز وزارت دفاع با بیان اینکه جشنواره جوان سرباز بهانه ای برای 
است، گفت:  و خاطره همه سربازان شهید کشور  یاد  گرامیداشت 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ۴۸ هزار شهید تقدیم انقالب اسالمی 
نگاه  از  تعداد دو سوم آن شهدای سرباز هستند،  این  از  کرده که 
ارزشمند فرمانده معظم کل قوا سربازان از جمله ارزشمندترین منابع 
نیروی انسانی در نظام هستند و ایشان بیش از ۲۰۰ تدبیر نورانی در 

حوزه سربازان دارند.
وی افزود: در ستاد کل نیروهای مسلح در باالترین سطوح موضوعات 

مربوط به سربازی پیگیری و رسیدگی شده است.
سربازی  اینکه  بر  تأکید  با  دفاع  وزارت  هماهنگ کننده  معاون 
مرارت های زیادی دارد و کار ساده ای نیست و هر فردی نمی تواند 
سرباز باشد، عنوان کرد: حضرت آقا در دیدار فرماندهان نیروهای 
مسلح فرموده اند ورودی و خروجی سربازان در نیروهای مسلح به 
مراتب بیشتر از دانشگاه هاست و ما می خواهیم شما سربازانی تربیت 

کنید که به نیروهای مسلح و نظام خوش بین باشند.
امیر شعبانیان گفت: ما معتقدیم سرباز مرز امنیت است به ویژه در 

سازمان هایی که وابستگی زیادی به نیروی انسانی دارند.
وی با تأکید بر اینکه سربازی روح را قوی می کند و روح قوی جسم 
ضعیف را به دنبال خود می کشد، خاطرنشان کرد: شأن و منزلت 
سربازی بسیار باالست و بزرگان ما وقتی می خواهند خود را معرفی 
و  مقاومت  قاسم سیدالشهداء  می نامند؛ حاج  سرباز  را  کنند، خود 

فرمانده محور مقاومت می گوید روی مزارم بنویسید سرباز.
معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع گفت: با وجود فشارهای مختلف 
سیاسی و توطئه های پیچیده ای که دشمنان برای آسیب زدن به 
است  مانده  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  کردند،  طراحی  کشور 
پشتوانه  به  ایران  دفاعی  قدرت  و  ذلت هستند  اوج  در  و دشمنان 

سربازان عزیز تهدیدات دشمن را بی اثر کرده است.
امیر شعبانیان با بیان اینکه شمشیر انتقام ما از نیام بیرون است و 
امروز همگان آن را می بینند، اظهار داشت: اوج اقتدار ایران را در 
سال های گذشته دیده اید، ضربات متعددی که در سال های گذشته 
به دشمنان وارد شد که آخرین مورد آن موشک باران مقر جاسوسی 

موساد در اربیل بود.
وی در پایان تاکید کرد: بهترین راه برای ما تبعیت از فرامین فرمانده 
معظم کل قوا در همه امور سیاسی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی 

است.

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
نقش  و  اولویت  آینده  در  آب  مسأله 
اساسی در معادالت منطقه ای و جهانی 
خواهد داشت، از تأمین منابع آبی پایدار 
به عنوان اقدام ماندگار دولت برای آینده 

ایران یاد کرد.
خلیج  از  آب  انتقال  جلسه  نهمین   
مرکزی  به فالت  عمان  دریای  و  فارس 
معاون  ریاست  به  روز)دوشنبه(  صبح 
تأمین  بر  و  برگزار  جمهور  رئیس  اول 
شرب  مصرف  و  صنایع  نیاز  مورد  آب 
استان های با تنش آبی به ویژه سیستان 

و بلوچستان از دریا تأکید شد.
اشاره  با  این جلسه  در  مخبر«  »محمد 
به اراده و عزم قاطع و جدی دولت برای 
از  ویژه  به  کشور  در  آب  مشکل  حل 
آب  انتقال  و  شیرین سازی  طرح  طریق 
دریا تصریح کرد: برگزاری ۹ جلسه در ۶ 
ماه گذشته پس از روی کار آمدن دولت 
سیزدهم برای طرح انتقال آب از خلیج 
مرکزی  به فالت  عمان  دریای  و  فارس 
حل  اساسی  اهمیت  و  اولویت  نشانگر 

مشکل آب کشور در این دولت است.
مشکل  حل  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اجرای  آبی در کشور و همچنین  تنش 
و  مرکزی  فالت  به  دریا  از  آب  انتقال 
اقدام  را  صنایع  نیاز  آب  مورد  تأمین 
برای  سیزدهم  دولت  یادگار  و  ماندگار 
نسل های کنونی و آتی کشور عنوان کرد 
و گفت: برگزاری جلسات منظم در کنار 
اقدامات عملیاتی و اجرایی برای تأسیس 
آب  پمپاژ  و  ایستگاه های آب شیرین ُکن 
و همچنین طراحی و کارگزاری خطوط 
در  ایران  مرکزی  فالت  به  آب  انتقال 
این دولت پیشرفت قابل توجهی داشته 

است.
پایان  تا  امیدواریم  کرد:  تصریح  مخبر 
شرب  آب  مشکل  حل  سیزدهم  دولت 
نیاز صنعت  بهداشتی و همچنین مورد 
انتقال  و  شیرین سازی  طریق  از  کشور 

آب دریا نهایی شود.
وی با اشاره به اینکه مسأله آب در آینده 
یک اولویت و نقش اساسی در معادالت 
منطقه ای و جهانی خواهد داشت، گفت: 
از  مهمتر  اولویتی  هیچ  حاضر  حال  در 
که  ندارد  وجود  کشور  در  آب  مسأله 
بخش  سرمایه گذاری  شرکت های  باید 
و  افزایی  هم  با  دولتی  و  خصوصی 
آب  تأمین  مشکل  افزون  روز  همکاری 

در کشور را حل کنند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: 

همانند  کشوری  که  نیست  قبول  قابل 
نعمت  از  جنوب  و  شمال  در  که  ایران 
خدادادی دریا برخوردار است، در نواحی 
با مشکالت کم آبی و در عین  مرکزی 
حال مراکز تجمع جمعیتی مواجه باشد 
و  صحیح  مدیریت  اعمال  با  باید  که 
هر  مشکالت  این  آب  بهینه  تخصیص 

چه زودتر برطرف شود.
خواست  نیرو  وزارت  از  ادامه  در  مخبر 
فالت  به  آب  انتقال  پروژه های  در  تا 
نیازهای  تأمین  بر  عالوه  ایران  مرکزی 
کشاورزی  بخش  به  صنعت،  و  شرب 
امکان  صورت  در  و  کرده  توجه  نیز 

تخصیص های الزم در نظر گرفته شود.
وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به 
زیاد  بسیار  و  توجه  قابل  پیشرفت های 
طراحی  و  آب شیرین ُکن  طرح های 
به  دریا  آب  انتقال  خط   ۵ پیشرفت  و 
فالت مرکزی و همچنین اجرا،  تکمیل 
در  آب  پمپاژ  ایستگاه های  طراحی  و 
نهایی  طرح های  گفت:  سیزدهم  دولت 
سال  در  بهره برداری  قابل  و  شده 
نیرو در دولت  با همت وزارت  و  جاری 
معادل  و  میانگین  از  بیش  سیزدهم 
گذشته  در  شده  اجرا  طرح های  کل 
از  کامل  بهره برداری  با  که  بود  خواهد 
در  آب شیرین ُکن  ایستگاه های  ظرفیت 
متر  هزار   ۵۰۰ تا  چابهار  و  بندرعباس 
سازی  شیرین  آب  ظرفیت  به  مکعب 

شده در سال جاری اضافه می شود.
علی اکبر محرابیان با اشاره به اهمیت 
تأمین آب مورد نیاز صنعت ادامه داد: با 
اجرایی و نهایی شدن طرح های انتقال 

آب میزان سرانه آب بخش صنعت سه 
این  خوشبختانه  که  شد  خواهد  برابر 
آب  تأمین  از  خوبی  استقبال  بخش 

پایدار انتقالی از دریا داشته است.
در این جلسه که وزرای نیرو و صنعت، 
مدیران  همچنین  و  تجارت  و  معدن 
مسئوالن  و  سرمایه گذاری  شرکت های 
دستگاه های مربوطه در حوزه صنعت و 
آب حضور داشتند، وزارت نیرو گزارشی 
از طرح جامع تأمین آب از خلیج فارس 
ایران  مرکزی  فالت  به  عمان  دریای  و 

ارائه کرد.
در ادامه این جلسه گزارشی از سیمای 
منابع آب و سرانه آب کشور، آب قابل 
مختلف  مصارف  برای  برنامه ریزی 
فضای  و  صنعت  شرب،  )کشاورزی، 
منابع آب تجدیدپذیر، مصرف  از  سبز( 
با  بهداشت  و  شرب  آتی  نیاز  و  فعلی 
لحاظ نمک زدایی از دریا، مقایسه وضع 
فاضالب  تصفیه خانه های  پساب  موجود 
شهری، مصرف فعلی و تأمین نیاز آتی 
جهت  دریا  از  آب  برداشت  و  صنعت 
مصارف صنعتی کشور، طرح نمک زدایی 
از دریا، مجوزهای مورد نیاز و همکاری 
و  مربوطه  دستگاه های  هماهنگی  و 
و  تسریع  نیاز جهت  مورد  حمایت های 
از  انتقال آب  تسهیل اجرای پروژه های 

دریا ارائه شد.
پتانسیل  خصوص  در  جلسه  این  در 
و  صنعت  بخش  در  آب  بازتخصیص 
تأمین آب مورد نیاز کنونی و آتی این 
پتانسیل  با  که  شد  تأکید  نیز  بخش 
همچنین  و  دریا  آب  با  جایگزینی 

تامین  بر  عالوه  ها  خانه  تصفیه  پساب 
نیاز صنعت، به تعادل بخشی منابع آب 
و  زمین  فرونشست  کاهش  زیرزمینی، 
شایان  کمک  زیست  محیط  به  توجه 

توجهی می شود.
کلی  سیمای  از  گزارشی  همچنین 
برای  نیرو  وزارت  توسعه ای  طرح های 
آب  تأمین  و  آبی  تنش  مشکل  حل 
بر  بالغ  که  شد  عنوان  و  ارائه  کشور 
سد  شامل  اجرا  دست  در  طرح   ۵۷۰
سازی، شبکه آبیاری، زهکشی و ایجاد 
اعتبار  با  شهری  فاضالب  تأسیسات 
همچنین  و  تومان  میلیارد  هزار   ۷۴۰
آبفا  و  اولویت دار بخش آب  ۳۳۶ طرح 
اعتباری  با  سیزدهم  دولت  پایان  تا 
بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان عالوه 
و  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  پروژه  بر 
به  آغاز  مرکزی  فالت  به  عمان  دریای 
فعالیت های  انجام  کار کرده و در حال 

مقدماتی است.
از  گزارشی  نیز  جلسه  این  انتهای  در 
خطوط  گذاری  لوله  پیشرفت  میزان 
آب  میزان  همچنین  و  آب  انتقال 
شیرین  محل  از  شده  داده  تحویل 
ارائه  تاکنون  صنعت  بخش  به  سازی 
معاون  دستور  از  پس  که  تأکید شد  و 
اختصاص  برای  جمهور  رئیس  اول 
اجرایی  عملیات  نیاز،  مورد  اعتبارات 
خطوط دوم و سوم انتقال آب از محل 
همچنین  و  شیرین سازی  ایستگاه های 
اجرای ایستگاه های پمپاژ آب به فالت 
مرکزی با کمک سرمایه گذاران اجرایی 

شده است.

مخبر  در نهمین جلسه انتقال آب از دریا  : تأمین منابع 

آبی پایدار اقدام ماندگار دولت برای آینده ایران است

خبر

سهم گردشگری در اقتصاد ملی 
ارتقاء  یابد

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در برنامه هفتم توسعه باید 
جایگاه و نقش صنعت گردشگری بیش از گذشته مشخص و سهم گردشگری در اقتصاد 

ملی بر اساس ظرفیت های داخلی موجود به حداکثر ممکن ارتقاء یابد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از اتفاق های خوب در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی این بود که مجلس و دولت دوازدهم ساختار و تشکیالت این حوزه را 
بازنگری کرد و وزارتخانه تخصصی برای این سه حوزه تشکیل شد. مجلس به شکلی با 
رای اعتماد، اولین وزیر این حوزه را در دولت قبل تعریف کرد که منجر شد مسئوالن 
این وزارتخانه در قبال نمایندگان مردم پاسخگو شوند، از طرفی برنامه های وزارتخانه 

شفاف و مشخص شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های 
متنوع کشور برای توسعه گردشگری و داخلی و خارجی تاکید کرد و افزود: در دو سال 
گذشته با پدیده کرونا مواجه شدیم که کل صنعت گردشگری در جهان را تحت تاثیر 
قرار داد، صنعت گردشگری ایران هم بسیار صدمه دید که خوشبختانه با شتاب گرفتن 
واکسیناسیون عمومی و مدیریت این بیماری، آرام آرام چرخ صنعت گردشگری در حال 
حرکت است. وی حوزه گردشگری سالمت را از نمونه های نوین و در حال توسعه در 
ایران در میان کشورهای منطقه  کشور دانست و گفت: خدمات گردشگری سالمت 
دارای کمترین قیمت است،که باعث جذب بیشتر متقاضی این حوزه شده است. البته 
این به مفهوم ارائه دارو و مواد بر مبنای ارز ترجیحی به متقاضیان نیست، بلکه ارائه 
خدمت مانند درمان، جراحی، امور پزشکی و پرستاری، بستری را شامل می شود. ایران 
می تواند به جز گردشگری سالمت، از سایر حوزه های مختلف و متنوع گردشگری در 

منطقه و جهان گردشگر و درآمد بیشتر کسب کند. 
موانع توسعه و رونق گردشگری باید برطرف شود

با  گردشگری  بخش  در  خوبی  احکام  توسعه  ششم  برنامه  در  گفت:  ابراهیمی  پور 
موضوعات متنوع را تصویب کردیم، بخش بیشتر آن اجرا شد و بخش های کوچکی هم 
باقی ماند. در برنامه هفتم توسعه کشور که دولت در تابستان ۱۴۰۱ باید الیحه آن را 
به مجلس ارائه کند، جایگاه و نقش صنعت گردشگری در اقتصاد ملی بیش از گذشته 
مشخص خواهد شد. همچنین سهم گردشگری در اقتصاد کشور، بر اساس ظرفیت های 

داخلی موجود به حداکثر ممکن ارتقاء یاید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: آنچه باید هدف گذاری شود 
این است که در برنامه هفتم بتوانیم بر اساس شاخص های حوزه اقتصاد از ظرفیت های 
فرهنگی طبیعی باستانی کشور، هم به ارتقاء حوزه گردشگری کمک کنیم، هم موانع 
توسعه و رونق گردشگری را برطرف کنیم. امیدوارم ویروس کرونا هم به صورت کامل 

مهار شود تا اوضاع کسب وکارهای صنعت گردشگری به سرعت بهبود یابد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

ترفند دشمن در ایجاد  شکاف میان 
سیاست خارجی و دفاعی ناکام ماند

 معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست خارجی و سیاست 
دفاعی هم افزا و مکمل یکدیگرند، گفت: ترفند دشمن در ایجاد شکاف میان 
سیاست خارجی و دفاعی را با مقاومت برگرفته از درایت و هوشمندی رهبری 

ناکام گذاشتیم. 
علی باقری کنی در آستانه روز ارتش، در جمع فرماندهان و مسئوالن سازمان 
سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  سیاسی  عقیدتی 
خارجی و سیاست دفاعی هم افزا و مکمل یکدیگرند، تصریح کرد: ترفند دشمن 
در ایجاد شکاف میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی را با مقاومت برگرفته 

از درایت و هوشمندی رهبری ناکام گذاشتیم. 
یک  صرفاً  مقاومت  که  این  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
سازوکار دفاعی در برابر تهاجم متجاوزان به تمامیت ارضی کشورها و نقض 
استقالل آنها نیست، اظهار داشت: نظم برآمده از گفتمان مقاومت، ثبات ساز، 
امنیت آفرین، پایدار، فراگیر و پویا است و امنیت پایدار منطقه ای در گرو نفی 

صریح، شفاف و بی قید و شرط تجاوز و اشغالگری است.
باقری کنی در ادامه افزود: اگر قدرت های غربی  تروریست های خونخوار را با 
»منطق سالح« به جنگ فرهنگ و تمدن بشری گسیل کردند و القاعده و 
داعش را به جان ملت های منطقه انداختند، اما مقاومت با »سالح منطق« و 
گام برداشتن در مسیر هویت یابی انسان ها و تمدن سازی ملت ها، برتری خود را 

برای تحقق »پیشرفت در سایه امنیت« در عمل به اثبات رساند.
وی با اشاره به تالش برخی برای معرفی مقاومت به عنوان یک جریان ضدنظم 
و یا مروج بی نظمی گفت: در عمل ثابت شده که مقاومت یک دکترین جامع 
برای »اداره کارآمد جامعه« و »تعالی انسان آزاد« و »هویت بخشی به ملت های 

مستقل« است. 
نیز برخی  افزود: در دوران جنگ تحمیلی  ادامه  امورخارجه در  معاون وزیر 
قدرت ها تالش داشتند تا ایران را عامل تنش و بی نظمی معرفی کرده و صدام 
را محور ثبات و آرامش جا بزنند، اما تاریخ ثابت کرد که تجاوز و اشغال گری، 
نظم و ثبات و آرامش به  ارمغان نخواهد آورد، لذا امروز هم ما بر این باوریم که 
سرشت تجاوزگری و اشغال گری صهیونیست ها، نه  تنها ثبات زدا و تنش آفرین 
ارکان طبیعت و ماهیت صهیونیست ها  از  بلکه تنش زایی و بی نظمی  است، 

است. 
رژیم  با  منطقه  دولت های  برخی  تعامل  که  این  بر  تاکید  با  باقری کنی 
صهیونیستی مانند پناه بردن به النه مخوف گرگ برای رهایی از باران رحمت 
بهاری است، تصریح کرد: هیچگاه نصیحت حضرت امام خمینی به سران برخی 
دولت های منطقه در جریان جنگ تحمیلی را از یاد نمی بریم که آنها را از 
حمایت از صدام برحذر داشتند و فرمودند اگر صدام فرصت پیدا کند به سراغ 
شما هم خواهد آمد و دیدیم که صدام پس از ناکامی از تقابل با ایران، با آن ها 
چه کرد. به همین جهت دوستی با صهیونیست ها نیز دقیقاً همین سرنوشت 

را به دنبال خواهد داشت.
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ارز  حذف  درباره  اقتصاد  وزیر 
چه  با  اینکه  گفت:  تومانی   ۴۲۰۰
مقوالت  از چه  و  تدریجی  های  گام 
سیاست  این  اجرای  محصوالتی  و 
اینکه چه  یا  در پیش گرفته شود و 
تدابیر  چه  و  شروع  چگونه  و  زمانی 
جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را 
به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز 
مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

»سید احسان خاندوزی« در دیدار با 
بازرگانی،  اتاق های  اعضاء و رؤسای 
تعاون  کشاورزی،  و  معادن   ، صنایع 
و اصناف درباره حذف تدریجی و گام 
به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: 
این  که  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  موضوع 
ماه هاست  است،  محافل  نقل  روزها 
ابعاد  اینکه  برای  و  بوده  بحث  مورد 
وقت  دهم،  توضیح  را  موضوع  این 
قدر  همین  اما  است،  نیاز  مبسوطی 
 ۱۴۰۱ سال  در  حتماً  که  بگویم 
به  قدم  این مسیر  در  دولت  حرکت 
 ۴۲۰۰ ارز  حتماً  و  بود  خواهد  قدم 

تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
سال  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز 
خواهد  اتفاق  کشور  تومانی   ۴۲۰۰
در  حتماً  کرد:  نشان  افتاد،خاطر 
پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ 
اما  نخواهیم داشت،  را  فعلی  تومانی 
از  و  تدریجی  گام های  چه  با  اینکه 
اجرای  محصوالتی  و  مقوالت  چه 
این سیاست در پیش گرفته شود و 
یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و 
چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل 
اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار 
ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر 

جدی است .
اولویت  اقتصاد  بودن  پیش بینی پذیر 

دولت
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره 

به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری 
در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت 
اقتصاد این است که به نوبه خودمان 
بینی  پیش  مسئله  که  کنیم  کمک 
پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا 

کند.
وی در ادامه گفت: می پذیرم که در 
نقض  پیش بینی پذیری  این  مواردی 
شده و خدشه دار شده، اما همچنان 
بر اولویت این ایده اصرار داریم و در 
ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با 

جدیت پیگیری می کنیم.
موضوع  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
موضوع  در  گفت:  صادراتی  عوارض 
اخیر  مشکل  هم  صادراتی  عوارض 
روسیه پیش آمد و در زمینه قاچاق 
صادراتی برای میلگرد و اقالم دیگر، 
دنیا  و همه  کشور دچار مسئله شد 
سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه 
تا  است  تحریم  و  جنگ  درگیر  که 
عراق  مثل  همسایه  کشورهای  سایر 
که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه 
در خصوص تعرفه های گمرکی صادر 
کرد و حتی در ترکیه هم به همین 

ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
موانع  رفع  حوزه  در  دولت  اقدامات 

صادرات باعث پیشرفت شد
دولت  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
یک  صادرات  موانع  رفع  حوزه  در 
کرد:  نشان  خاطر  است،  پیشرفت 
دوست دارم شما هم این موضوع را 
به  دولت  فعلی  در  که  کنید  اذعان 
گذشته  دولت های  مثل  اینکه  جای 
و  بگذاریم  صادراتی  ممنوعیت 
بازارهای شما را که چند سال تالش 
بازارها  آن  در  توانسته اید  و  کرده 
کاًل  را  کنید  جلب  اعتبار  و  اعتماد 
و  ایستادیم  کنیم، سخت  اعتبار  بی 
گفتیم  ممنوعیت صادراتی به هیچ 

ترتیبی نباید رخ دهد.

وضع  با  اینکه  به  اشاره  با  خاندوزی 
کرد،  می توان  را  کار  همین  عوارض 
افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی 
وضع کرده و بازارهای صادراتی را از 

این جهت خدشه دار کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبه افزایش 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  دستمزدها 
وزارت  در  دستمزد  موضوع  خصوص 
اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد 
اقتصاد  شرایط  با  سازگارتری  مصوبه 

کالن باشیم.
قیمت  و  گمرکی  ارز  نرخ  درباره  وی 
برخی از نهاده ها و  انرژی اشاره کرد 
و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای 
اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل 
دچار  یکباره  کشور  اقتصاد  که  کنیم 
شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی 
در  اول  گام  که  می شود  تدبیر  دولت 
زمانی  باشد، چه  باید  زمینه چه  این 
جبران  ترتیبی  چه  به  و  شود  شروع 
ماه  از آن گام دوم چند  شود و پس 

بعد برداشته شود. 
خاندوزی درباره موضوع قیمت گذاری 
میزان  در  ضابطه مندی  گفت:  نیز  ها 
افزایش قیمت های متعارف به معنای 
باشد  اقتصادی  منطق  دارای  اینکه 
قیمتی  افزایش  و  است  تأکید  مورد 
که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را 

نمی توان نفی کرد. 
برای مثال نمی توان  وی توضیح داد: 
اما  داد،  افزایش  را  نهاده ها  قیمت 
انتظار داشت، قیمت محصوالت نهایی 
ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب 

قیمت ها باشیم.
باید  تحول  این  افزود:  اقتصاد  وزیر 
رخ  مشخصی  کف  و  سقف  یک  در 
افزایش قیمت ها وقتی در  دهد، مثاًل 
کاالی  یک  به  مربوط  ارز  خصوص 
نهایی  قیمت  شود  برابر  چند  خاص 
یا اگر نرخ  برابر نشود،  این کاال چند 
بناست که  ارز مورد محاسبه گمرک 
دولت  دیگر  طرف  از  باشد    ETS
تعرفه ها  حتماً  که  دارد  اصرار  هم 
باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و 
ماشین آالت دچار شوک خیلی باالیی 
افزایش  برآیند  داد:  ادامه  وی  نشوند. 
نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش 
تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی 
مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ 
باشد )آن هم دولت  نمی تواند  درصد 
مجلس  مصوبه  با  چه  که  است  مصر 
برای  حتماً  سران  شورای  مصوبه  یا 
نرخ  از  تر  پایین  سال  یک  حداقل 
مصوب قانونی باشد(، این خواهد بود 
که اثر خود را بر روی قیمت ها خواهد 

گذاشت.

وزیر اقتصاد:  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  گام به گام و 
تدریجی خواهد بود
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اقتصاد
اخبار

وزیر کار: هم افزایی حاکمیتی برای 
گسترش رفاه اجتماعی شکل می گیرد

معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
حاکمیتی،  هم افزایی  ایجاد  با  می تواند  اجتماعی  تأمین  نظام  برای  رهبری 
نقش  مردم  وزارت  مسیر  این  در  و  کند  کمک  موجود  چالش های  رفع  به 

محوری دارد.
کلی  اجرای سیاست های  عالی  نشست شورای  در  عبدالملکی«  »حجت اهلل 
اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  کمیسیون  رئیس  حضور  با  اجتماعی  تأمین 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران 
و معاونان وزارتخانه های مرتبط و نهادهای انقالب اسالمی اظهار داشت: با 
دستور ریاست جمهوری ٢ ماه برای تهیه پیشنهادات و طرح های همسو با 

این سیاست ها زمان تعیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در پایان مدت شش ماه نیز طرح ها 
و پیش نویس های تدوین شده به صورت مصوباتی جامع به دفتر مقام معظم 

رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
عبدالملکی با بیان اینکه در چهار رکن دستورکارهای مربوط به سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی تدوین می شود، گفت: شورای عالی در سطح مدیران و 
وزرا، ستاد اجرایی در سطح معاونین دستگاه ها، کمیته علمی برای بررسی 
آخرین پژوهش های دانشگاهی در این حوزه و ستاد رسانه ای برای تبیین این 

مفاهیم به صورت مستمر تشکیل جلسه خواهند داد.
خدمات  در  پرافتخاری  کارنامه  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  وی 
به محرومین و گسترش رفاه اجتماعی دارد و این سیاست های ابالغی نیز 
می تواند با ایجاد هم افزایی حاکمیتی، به رفع چالش های موجود کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم همراهی همه ارکان نظام 
ایرانیان پشتوانه ای  رفاه  اطالعاتی  بانک  این سیاست ها، گفت:  اجرای  برای 
برای این اهداف است و در حوزه وزارت مردم به صورت مستمر کارگروهی 

ویژه این روند را دنبال می کنند.
وزارت کار محور تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه 
با  را  اجرایی  دستگاه های  همه  همراهی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه 
می تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه 
از سوی مقام  ابالغی  اجتماعی و تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی 

معظم رهبری در کشور باشد.
تأمین  اجرای سیاست های کلی   »حسین مظفر« در نشست شورای عالی 
اصول  تحقق  داشت:  اظهار  رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  اجتماعی 
قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی و عدالت محوری انقالب اسالمی از 

اهداف کالن سیاست های کلی تأمین اجتماعی است.
وی بر لزوم ساماندهی صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از بحران آفرینی 

برخی صندوق های ناکارآمد تأکید کرد.
کرد  اشاره  اجتماعی  تأمین  سیاست های  انداز  چشم  و  محورها  به  مظفر 
نسلی،  بین  تعهدات  رعایت  فقر،  رفع  فراگیر،  بیمه ای  پوشش  افزود:  و 

توانمندسازی و تحول اجتماعی در این سیاست ها مدنظر است.
تشخیص  مجمع  دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  کمیسیون  رئیس 
مصلحت نظام با بیان اینکه مخاطب این سیاست ها همه ارکان نظام است، 
باشیم و  از سیاست ها داشته  فهم درستی  باید  اظهار کرد: در گام نخست 
بتوانیم در ارائه نقش ها و وظایف دستگاه های مختلف برنامه واحدی ایجاد 

کنیم.
وی گفت: احکام مرتبط با هر عنوان این سیاست ها باید با تعیین دستگاه 

متولی و بر اساس چارچوبی مشخص و مدون تهیه شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با  را  اجرایی  دستگاه های  همه  همراهی  مظفر 
اجتماعی ضروری عنوان کرد و افزود: این وزارتخانه می تواند محور تقسیم 

نقش و ایجاد هم افزایی حاکمیتی برای رفاه اجتماعی در کشور باشد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاونت  دعوت  به  نشست  این 
و  مرتبط  وزارتخانه های  معاونین  مدیران،  از  جمعی  حضور  با  و  اجتماعی 

نهادهای انقالب اسالمی برگزار شد.

 معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
نفت  بازار  تحوالت  به  توجه  با  گفت: 
نفتی  سوآپ  و  ترانزیت  گسترش  خام 
در دستور کار قرار گرفته و مذاکرات در 

این زمینه انجام شده است.
ها  زیرساخت  افزود:  ساالری  جلیل 
با  نفتی  های  فرآورده  انتقال  برای  نیز 
استفاده از ظرفیت های خطوط لوله ، 
ریلی و جاده ای و حضور در بازارهای 

هدف آماده شده است.
مرزی  برون  های  گذاری  سرمایه  وی، 
در پروژهای پاالیشگاهی را یکی دیگر 
از محورهای فعالیت شرکت ملی پخش 
و  اعالم  نفتی  های  فرآورده  پاالیش  و 
اضافه کرد: مطالعات ساخت پاالیشگاه 
پایان  سوریه  در  ای  بشکه  ۱۴۰هزار 
یافته و پس از آماده شدن سایر شرایط 
، با سرمایه گذاری مشترک وارد مرحله 

جدید خواهد شد.
درخواست  نفت:  وزیر  معاون  گفته  به 
های  همکاری  برای  نیز  هایی 
آفریقایی  کشورهای  از  پاالیشگاهی 
بررسی  و  مذاکره  حال  در  که  داریم 

است.
ساالری ادامه داد: این برنامه ها نشان 
در  ایران  نفت  صنعت  توانایی  دهنده 
بومی شدن  و  فنی  دانش  به  دستیابی 
انتقال  مرحله  به  اکنون  که  است  آن 

فناوری رسیده ایم.
توانمندی  از  استفاده  معاون وزیر نفت 
اساس  بر  بنیان  دانش  های  شرکت 
را  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 

یکی دیگر از اولویت های شرکت ملی 
کرد:  اضافه  و  اعالم  پخش  و  پاالیش 
استفاده از ظرفیت های این بخش در 
و  کنترل  و  فرآیندها  هوشمندسازی 
کاهش قاچاق سوخت آغاز شده است.

ساالری بهینه سازی مصرف انرژی برای 
کاهش مصرف بی رویه فعلی را اجتناب 
این  در  داشت:  اظهار  و  دانست  ناپذیر 
حوزه نیز برنامه هایی در دست اجراست 
که جوان سازی ناوگان حمل سوخت و 
از روش های جایگزین حمل  استفاده 
انتقال  سوخت و افزایش سهم خطوط 

بخشی از این رویکردهاست.
وی یادآور شد: هزینه حمل سوخت از 

طریق خطوط انتقال یک هفتم هزینه 
انتقال از شبکه جاده ای است و عالوه 
مباحث  و  دسترسی  سهولت  آن  بر 
پدافند غیرعامل از دیگر مزایایی است 
که سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش 
توجیه  را  انتقال  بهینه سازی خطوط  و 

پذیر می کند.
از  نفت  وزارت  ارشد  مسئول  این 
ها  نیروگاه  به  مایع  سوخت  رساندن 
های  برنامه  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
کرد:  خاطرنشان  و  برد  نام  زیربنایی 
انتقال  خطوط  به  ۱۴نیروگاه  تاکنون 
سوخت متصل شده اند و اتصال هشت 

نیروگاه دیگر نیز در برنامه است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
درپاسخ  همچنین  نفتی  فرآورده های 
ایرنا درباره کمبود گازوییل  به پرسش 
و  ای  جاده  نقل  و  حمل  شبکه  در 
به  توجه  با  گفت:  رانندگان  نارضایتی 
شرایط فصلی و لزوم انتقال محصوالت 
در  تغییراتی  است  الزم  کشاورزی 
به  مشکالت  تا  شود  لحاظ  ها  سهمیه 

حداقل برسد.
به  توجه  با  کرد:   اضافه  مسئول  این 
در  های الزم  بررسی   ، اخیر  مشکالت 
گازوییل  کمبود  که  کشور  از  مناطقی 
در شبکه حمل و نقل جاده ای وجود 

دارد انجام شده است.

معاون وزیر نفت: ایران آماده 
گسترش سوآپ نفتی است

گزارش

مخالف افزایش قیمت اینترنت، بدون 
توسعه شبکه ارتباطی هستیم

اینترنت،  تعرفه  افزایش  اگر  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوری های 

جدید نکند، با آن مخالفیم.
ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه نشست  »عیسی زارع پور« وزیر 
افزایش  درباره  به سوال خبرنگاران  پاسخ  در  دولت،  و  مجلس  مشترک 
قیمت بسته های اینترنت از سوی اپراتورها، آن هم بدون دریافت مجوز 
و اطالع رسانی به کاربران، اظهار کرد: رتبه جهانی ما در ارتباطات ثابت 
بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. 
از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال ها توسعه پیدا نکرده است، رتبه 

خوبی در این زمینه نداریم.
وی افزود: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی مردم در محل کار و منزل 
زمانی که حرکت  تنها  و  کنند  استفاده  ثابت  اینترنت  از  ساکن هستند 
می کنند به اینترنت سیار متصل شوند، اما از آنجایی که اینترنت ثابت 
ما توسعه نیافته، متاسفانه این بار به اینترنت همراه منتقل شده است. از 
آنجا که ظرفیت باندهای فرکانسی در دسترس اپراتورها نیز محدود است، 

با افت کیفیت شدید اینترنت رو به رو شدیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری 
افزایش  با  متناسب  اینترنت،  خدمات  کیفیت  افزایش  برای  اپراتورها 
کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات 
و  کیفیت  با  اینترنت  داریم  اعتقاد  است.  کشور  ارتباطی  شبکه  کیفیت 
پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده 

ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعرفه ای منوط به تضمین اپراتورهای 
ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدمات شان به مردم خواهد بود. این مسئله 
باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما 
به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها 

نیستیم.
وزیر ارتباطات گفت: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود 
خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تاکید می کنم 
که خط قرمز ما کیفیت است و مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد 
شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و  با استفاده 
از فناوری های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی 

پیدا کنند.
وی افزود: دولت وعده ای مبنی بر تامین حداقل استاندار اینترنت مصرفی 
جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی هایی برای تامین 
این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

به  ارتباطات  ادامه داد: هیچکس در وازرت  عضو کابینه دولت سیزدهم 
دنبال افزایش سود اپراتورها نیستند. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته 
جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها 
باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش 

تعرفه ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.
ارتباطی  توسعه شبکه  برای  که  باید طرح هایی  اپراتورها  گفت:  زارع پور 
است  قرار  زمانی  بازه  چه  در  که  بگویند  و  بیاورند  را  دارند،  کشور 
پوشش دهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصالح تعرفه ها تصمیم 

بگیریم.
وی درباه توسعه اینترنت نسل پنجم گفت: پیش بینی شورای عالی فضای 
مجازی این است که ۱۰ درصد از شبکه ارتباطی کشور تا پایان ۱۴۰۳، 
به این فناوری تجهیز شود که باید بگویم ما با این هدف فاصله زیادی 
داریم و به جز چند سایت پایلوتی که در کشور به مرحله اجرا درآمده 

است، تقریبا کاری را پیش نرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: ما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی 
نسل چهارم اینترنت را نداریم و تا در این حوزه به پوشش کامل نرسیم، 

نمی توان با سرعت به سمت نسل پنجم ارتباطات حرکت کرد.

تشدید رقابت آمریکا و چین در  اقیانوس آرام

 رقابت ژئواستراتژیک آمریکا و چین در اقیانوس آرام در حال تشدید است زیرا هر 
دو دولت خود را متعهد به هزینه منابع بیشتری در جهت نبرد برای نفوذ کرده اند.

و چین در  آمریکا  رقابت  به تشدید  ریویو در گزارشی  اوراسیا  اینترنتی  پایگاه   
اقیانوس آرام پرداخت و نوشت: آمریکا استراتژی هند و پاسیفیک خود را در فوریه 
٢۰٢٢ منتشر کرد که براین اساس اولویت های واشنگتن در این منطقه مشخص 
می شود. این سند بر اساس مفهوم »آزاد و باز اقیانوس هند و آرام« تنظیم شده 

که توسط رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ در سال ٢۰۱۷ ابالغ شده بود.
این استراتژی نشان دهنده نگرانی فزاینده آمریکا در مورد چین است و تاکید 
می کند که »تقویت تمرکز آمریکا بر چین تا حدودی به دلیل این واقعیت است 
که منطقه اقیانوس هند و آرام با چالش های فزاینده ای به ویژه از سوی پکن« 
هوایی  و  آب  تغییرات  و  کویید-۱۹  ویروس  چین،  اساس،  براین  است.  مواجه 
از حمایت دو  با چین  این حال رقابت  با  مهم ترین چالش های آمریکا هستند. 

حزبی در بین نمایندگان کنگره آمریکا برخوردار است.
وزارت دفاع در خط مقدم تعامل آمریکا با اقیانوس آرام قرار دارد. در ماه اوت 
سال ٢۰٢۰ مارک اسپر به اولین وزیر دفاع آمریکا تبدیل شد که از پاالئو بازدید 
کرد. او و رئیس جمهور پاالئو بدون نام بردن از کشوری خاص و فعالیت های 
چین در دریای چین جنوبی، حمایت خود از نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را 
اعالم کردند. در ماه مه ٢۰٢۱، وزارت وزارت امور خارجه آمریکا، طرح بازدارندگی 
اقیانوس آرام را بر مبنای »اولویت دهی به چین به عنوان چالش شماره یک در 

سرعت« ارائه کرد.
شد.  خواهند  درگیر  آرام  اقیانوس  با  آمریکا  تعامل  در  نیز  دیگر  بخش  چندین 
در یک  وبینار عمومی  در دسامبر ٢۰٢۱، سیاستمداران ارشد اعالم کردند که 
اقیانوس آرام ضرورت  آمریکا برای تقویت تعامل بلندمدت با کشورهای منطقه 
دارد در زمینه هایی مانند دفاعی، زیرساخت ها، بهداشت، آموزش، تغییرات آب 
البته امنیت دریایی، رویکرد کل دولت را در  برابر بالیا و  و هوایی، آمادگی در 

پیش بگیرد.
آمریکا در رقابت با چین، از شبکه متحدان امنیتی و شرکای همفکر خود که به 
عنوان »بزرگترین قدرت نامتقارن« به آن می بالد، استفاده خواهد کرد. این شبکه 
به آمریکا اجازه می دهد تا بر اقیانوس آرام شمالی تمرکز کند، زیرا براساس این 
استراتژی آمریکا تجدید پیمان با پاالئو، جزایر مارشال و ایاالت فدرال میکرونزی 

را در اولویت قرار می دهد.
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 افزایش ۲۵ درصدی صادرات  شمش و

 ۲۰ درصدی محصوالت فوالدی در سال ۱۴۰۰

 صادرات شمش فوالد و محصوالت فوالدی کشور در سال ۱۴۰۰ به 
ترتیب ٢۵ و ٢۰ درصد افزایش یافت.

ایران  به نقل  از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمیدرو(، انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد: از ابتدای فروردین 
فوالد صادر  تن شمش  هزار  و ۶۷۸  میلیون  هفت  اسفند،  پایان  تا 
شد. اما آمار مدت مشابه سال گذشته، ۶ میلیون و ۱۶٢هزار تن بود.

تن  هزار  و ۴۰۶  میلیون  ماهه ۱۴۰۰، حدود سه  در ۱٢  همچنین 
انواع محصوالت فوالدی )میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی، تیرآهن 
و غیره( صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ٢ میلیون 

و ۸۳٢ هزار تن بود.
میزان صادرات آهن اسفنجی نیز با افزایش ٢۵ درصدی در ۱٢ ماهه 
۱۴۰۰، از ۸۴۳ هزار تن به یک میلیون و ۵۵ هزار تن افزایش یافت.

واردات  و کاهش ۱۳ درصدی  واردات شمش  افزایش ٢۰ درصدی 
محصوالت فوالدی

در  و شمش  فوالدی  محصوالت  واردات  میزان  گزارش،  این  برپایه 
سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۷۸ هزار تن و ۶ هزار تن بود که در مقایسه 
با رقم مدت مشابه سال گذشته )۸۹۷ هزار تن و پنج هزار تن(، ۱۳ 
افزایش  درصد   ٢۰ و  فوالدی  محصوالت  واردات  در  کاهش  درصد 

میزان واردات شمش بود.

سازمان  رییس کل  و  صمت  وزیر  معاون   
مطابق  گفت:  ایران  تجارت  توسعه 
شده  انجام  توافق های  و  برنامه ریزی ها 
 ۶ رقم  به  دستیابی  هدف،  کشورهای  با 
خدمات  بخش  در  صادرات  دالر  میلیارد 
فنی و مهندسی در سال جاری قابل تحقق 

است.
خبری  نشست  در  پیمان پاک«  »علیرضا 
تجاری در سال گذشته،  به رشد  اشاره  با 
 ۴۸ صادرات  به   ۱۴۰۰ سال  در  افزود: 
میلیارد دالری دست یافتیم که با احتساب 
تجارت  جمع  دالری،  میلیارد   ۵۳ واردات 

کشور به ۱۰۱میلیارد دالر رسید.
با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رییس کل 
محصوالت  زمینه  در  پارسال  اینکه  بیان 
رشد  غذایی  صنایع  و  صنعت  پتروشیمی، 
خاطرنشان کرد:  کردیم،  تجربه  را  خوبی 
کشورهای  و  صادراتی  جدید  بازارهای 
نظر  مد  تجاری  مقاصد  عنوان  به  همسایه 
قرار گرفتند و افزایش صادرات اتفاق افتاد، 
به عنوان مثال در عمان ۶۵ درصد، ترکیه 
۱۴۰ درصد، اندونزی ۷۰ درصد، آفریقای 
جنوبی ۵۰۰ درصد و غنا ۱۵۰ درصد رشد 

به دست آمد.
صادرات ٢.۳ میلیارد دالری خدمات فنی و 

مهندسی در سال ۱۴۰۰
معاون وزیر صمت با اشاره به صادرات ۴۸۰ 
میلیون دالری خدمات و فنی مهندسی در 
سال ۹۹، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ در 
رقم  به  و  داشتیم  خوبی  رشد  بخش  این 
دست  دالر  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد   ٢
واسطه  به  نیز  جاری  سال  در  که  یافتیم 
این  در  را  خوبی  جدیدرشد  قراردادهای 

بخش پیش بینی می کنیم.
اینکه خدماتی مانند آی. تی،  بیان  با  وی 
اپلیکیشن و صنایع خالق مورد  پلتفرم ها، 
توجه قرار گرفته است، بیان داشت: حدود 
خدمات  صادرات  برای  دالر  میلیارد   ٢۰
است  شده  هدف گذاری  مهندسی  و  فنی 
که با منابع صندوق توسعه ملی و همراهی 
 ۶ تا  امسال  توانیم  می  دستگاه ها  سایر 
میلیارد دالر صادرات در این بخش داشته 
برنامه ریزی ها  مطابق  همچنین  باشیم، 
برای بازار عراق می توان تا ۱۰ میلیارد دالر 

هدف گذاری کرد.
مهم  مساله  کرد:  خاطرنشان  پیمان پاک 
کریدورهای  خارجی  تجارت  در  دیگر 
که  بود  غرب  به  شرق  و  جنوب  شمال- 
مورد توجه قرار گرفته است و وزارت امور 
خارجه و وزارت راه و شهرسازی همکاری 
الزم را در این زمینه انجام داده اند که با 
توجه به رشد ٢.۵ برابری ترانزیت در سال 
بزرگتر  اهداف  به  دستیابی  امکان   ،۱۴۰۰

وجود دارد.
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس 

مانع  برای  هایی  ریزی  برنامه  کرد:  تاکید 
که  است  شده  انجام  تجاری  های  زدایی 
شامل تغییر در روند برگشت ارز صادراتی، 
تسهیالت گمرکی، حمایت ها در خارج از 
و  پشتیبانی  ایجاد  روادید،  تسهیل  کشور، 

امضای موافقت نامه می شود.
دارد  افزود: مشکالتی همچنان وجود  وی 
مسیر  در  هنوز  ها  دستگاه  از  برخی  و 
اند،  نگرفته  قرار  خارجی  تجارت  گشایش 
زیرا این مسیر را درست نمی دانند و آن 
را نقد می کنند که در این زمینه به دنبال 

جلب حمایت هستیم.
فرصت های  اینکه  بر  تاکید  با  پیمان پاک 
ایران است، تصریح کرد:  جدی پیش روی 
افزایش ارزش افزوده کاالها از برنامه های 
تجاری کشور است که نیاز به زمان دارد، 
را  صادرات  می تواند  مدت  طوالنی  در  اما 
سوق  بیشتر  تولیدات  به  فروشی  خام  از 
دهد تا سود صعودی در تجارت به دست 

بیاوریم.
جمهوری  با  تجاری  های  موافقت نامه 

آذربایجان و اوراسیا در دستور کار است
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
اظهار  اوکراین  و  روسیه  جنگ  به  اشاره 
داشت: با کمک وزارت جهاد کشاورزی در 
خصوص تامین منابع غذایی مانند روغن، 
گندم و جو توافقات خوبی با روسیه انجام 

شد.
وی با بیان اینکه توافقاتی نیز برای تسریع 
در تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
 ٢۰٢٢ سال  پایان  از  پیش  تا  امضا  برای 
انجام شده است، گفت: بهترین مسیر برای 
است،  دریایی  مسیر  روسیه  به  صادرات 
در  این کشور  به  اخیر  در سفر  نتیجه  در 
خصوص تجهیز اولیه ناوگان حمل و نقل 
توافقات خوبی شد تا از ظرفیت های خالی 

بنادر ایران بهره مند شویم.
پیمان پاک با بیان اینکه فرصت های خوبی 
بخش  در  کشورمان  صنایع  احیای  برای 
با  معدنی  و  خودرو  صنعت  ریلی،  های 
خاطرنشان کرد:  است،  شده  فراهم  روسیه 
مقرر شد تا در حوزه هایی مانند دارو که 
ایران در وضعیت خوبی قرار دارد از طریق 

انتقال دانش فنی، مبادالتی شکل بگیرد.
توافق  خصوص  در  همچنین  افزود:  وی 
و  بالروس  روسیه،  با  ایران  جانبه  چند 
کشورهای سی. آی. اس برای احیا کریدور 
شمال به جنوب که یک پتانسیل بسیار باال 
برای درآمد چند میلیارد دالری در بحث 
توافقاتی  دارد،  وجود  کریدورها  تکمیل 

انجام شده است.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت، 
بین  ترجیحی  تجارت  توافقنامه  به  زودی 
امضا  نیز  آذربایجان  جمهوری  و  ایران 

می شود.
تولید صادراتی، اولویت تجاری

تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  پاک  پیمان 
مازاد کاالی تولیدی صادر می شده است، 
مشکالت  صادرات  نوع  این  تصریح کرد: 
بسیاری را به وجود می آورد زیرا با کمبود 
ممنوع  آن محصول  ارسال  در کشور،  کاال 
می شد و برای تجارت مانع ایجاد می کرد؛ 
در  صادراتی  تولید  باید  دلیل  همین  به 

دستور کار قرار بگیرد.
معنا  این  به  صادراتی  تولید  افزود:  وی 
است که با تغییر رویکرد کاالهایی را برای 
اندکی  تقاضای  که  کنیم  انتخاب  صادرات 
در  عظیمی  کننده  مصرف  اما  داخل  در 
در  مشکلی  در  تا  دارد  هدف  کشورهای 

تنظیم بازار داخلی ایجاد نکند.
افزایش  خصوص  در  مسوول  مقام  این 
عوارض صادراتی برخی محصوالت صنعتی 

و معدنی نیز گفت: با توجه به نیاز داخلی و 
قول دولت مبنی بر حذف ممنوعیت های 
صادراتی، برای کنترل بازار این محصوالت 
افزایش  به  اقدام  فروشی  خام  کاهش  و 

عوارض گمرکی شده است.
وی تاکید کرد: این افزایش عوارض مانعی 
برای صادرات ایجاد نمی کند بلکه بخشی 
خام  تا  می دهد  کاهش  را  تجاری  سود  از 
این  البته  یابد که  ایران کاهش  از  فروشی 
دستورالعمل سه ماهه است و بعد از تاریخ 

تعیین شده بازنگری خواهد شد.
لزوم استفاده از فرصت های جنگ روسیه و 

اوکراین برای توسعه بازارها
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
افزایش  برای  فراهم شده  فرصت  به  اشاره 
تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل 
داشت:  اظهار  اوکراین،  و  روسیه  جنگ 
کشور  دو  این  با  معامله  طرف  کشورهای 
اکنون دچار مشکالتی برای تامین کاالهای 
مورد نیاز خود هستند که ایران می تواند 
در این بازار سهم قابل توجهی را به دست 
حاشیه  گسترده  بازار  به  اشاره  با  آورد.وی 
خلیج فارس، خاطرنشان کرد: از این طریق 
که  آفریقا  قاره  در  را  خود  بازار  می توانیم 
مانند یک گنج بکر است،توسعه دهیم که 
به  را  آن  از  ناچیزی  سهم  حاضر  حال  در 
اینکه  بیان  با  ایم.پیمان پاک  آورده  دست 
ظرفیت های  از  استفاده  دولت  سیاست 
روابط  توسعه  برای  خصوصی  بخش 
در  اخیر  های  ماه  در  گفت:  است،  تجاری 
بخش  نماینگان  ها  حوزه  و  جلسات  همه 
در  افزود:  وی  داشته اند.  حضور  خصوصی 
بخش هایی از تجارت که موفق عمل کردیم 
به دلیل استفاده مناسب از راهکارهای ارائه 
شده بخش خصوصی بوده است و در سال 
جدید این روند را نظام بخش خواهیم کرد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد: هدف گذاری صادرات 
۶ میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی
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اجتماعی
خبر

وزیر آموزش و پرورش: ماسک زدن 

دانش آموز ابتدایی نشانه سواد سالمت اوست

با  ابتدا  را  کرونا  تابو  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر   
برگزاری امتحانات و سپس با حضور دانش آموزان در 
نشانه  ابتدایی  بچه  زدن  ماسک  و  مدارس شکستیم 

سواد سالمت اوست.
و  معلمان  با  دیدار  در  شنبه  سه  روز  نوری  یوسف 
شهرستان  این  پرورش  و  آموزش  در  آستارا  مربیان 
گفت: دانش آموزان، سرمایه های ما هستند و قوام ما 

به وجود و حضور آنها بستگی دارد.
مباحث  روی  کرد:  توصیه  مربیان  و  معلمان  به  وی 
و  مباحثه  به  را  آموزان  دانش  و  کنید  بحث  علمی 
مذاکره سوق دهید و معلمان نباید کتاب را از دست 
بدهند و دانش آموزان را نیز باید به کتاب و مطالعه 
مجازی،  صفحات  خواندن  جای  به  تا  بدهند  عادت 

بیشتر با کتاب انس بگیرند.
وی افزود: آموزش و پرورش نیازمند کار و تالش است 
و تعلیم و تربیت، محور همه کارها محسوب می شود و 
اگر بخواهیم به حجاب و عفاف و دانش بنیان، اقتصاد 
و شرکت ها و هر چیز دیگری سامان بدهیم، باید ابتدا 

به آموزش و پرورش توجه بیشتری داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: پژوهش سراها و 
اردوگاه های ما باید به خانه های خالق تبدیل شوند 
و باید به دانش آموزان یاد بدهیم بعدها دنبال کار هم 
باشند و فرداهای دیگر به دنبال مباحث دانش بنیان 
نیز بروند. نوری تاکید کرد: مدارس خالی و مازاد در 
روستاها را می توانیم طبق ضوابط قانونی به طرح های 
بومگردی تحویل بدهیم و اجاره اش را هم بگیریم و در 
صورت نیاز به همان مدارس، دانش آموزان در همان 
مدارس بوم گردی درس بخوانند تا بعدها خود آنها 
نیز در پی درست کردن مراکز و خانه های بومگردی 

باشند و در حفظ طبیعت بکوشند.
وزیر آموزش و پرورش در بازدید از مدارس و دلجویی 
از دانش آموز تنبیه شده در آستارا، با معلمان و مربیان 
نماز ظهر را اقامه و با آنها نشستی صمیمی را برگزار 

کرد.

بیان  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل   
الگوی جاودانه موفقیت  مقاومت  و  ایثار  اینکه 
گفت:  است،  ایران  ملت  و  کشور  سربلندی  و 
آخرین برگ افتخارآفرینی در تاریخ معاصر نیز 

با ایثارگری مدافعان سالمت رقم خورد.
سازمان  کارکنان  قرآن  با  انس  محفل  در    
تأمین اجتماعی که همزمان با سالروز میالد امام 
حسن مجتبی)ع( و با شرکت و قرائت دو تن 
از قاریان بین المللی قرآن کریم برگزار شد، از 
سازمان  این  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده 

تجلیل به عمل آمد.
سازمان  مدیرعامل  موسوی  میرهاشم 
با  انس  محفل  داشت:  اظهار  تأمین اجتماعی 
قرآن در ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است 
حسن  امام  حضرت  بابرکت  میالد  روز  در  و 
شهدا،  معظم  خانواده  در حضور  و  مجتبی)ع( 

باعث خیر و برکت فراوان است.
پیروزی  از  سال   ۴۰ از  بیش  افزود:  موسوی 
عالوه  که  انقالبی  می گذرد؛  اسالمی  انقالب 
کشور،  معنوی  و  مادی  ابعاد  در  پیشرفت  بر 
در جهان شده  قدرت  تغییر هندسه  به  منجر 
است. شهدای عزیز در پیروزی انقالب و حفظ 
باالترین  انقالب،  و  نظام  این  دستاوردهای 
سهم را داشته و دارند و همه باید قدردان این 

ایثارگران و خانواده محترم این عزیزان باشیم.
و  ایثار  تأمین اجتماعی،  سازمان  مدیرعامل 
مقاومت را الگوی جاودانه موفقیت و سربلندی 
کشور و ملت ایران دانست و گفت: آخرین برگ 
با  نیز  معاصر  تاریخ  در  کشور  افتخارآفرینی 
ایثارگری مدافعان سالمت رقم خورد و مدافعان 
شهدای  و  اجتماعی  تأمین   سازمان  سالمت 
ازخودگذشتگی،  ایثار و  با  این عرصه،  گرانقدر 
تالشی  هیچ  از  جامعه  سالمتی  حفظ  برای 

فروگذار نکردند و افتخاری ماندگار آفریدند.
موسوی افزود: ایستادگی خانواده شهدا بر سر 
و  اسالمی  انقالب  و  نظام  ارزش های  و  اصول 
و  ارزشمند  بسیار  شهدا،  مسیر  ادامه  بر  صبر 
حائز است و این عزیزان الگوی عملی جهاد را 
به تصویر می کشند. شهدای عزیز جان خود را 
برای دفاع از دستاوردهای انقالب و خدمت به 
مردم فدا کردند. امروز نیز ما باید با تأسی به 
سیره شهدای عزیز، تا پای جان به این مردم 

خدمت کنیم.
تأمین  اجتماعی یک سازمان شهیدپرور است

در این مراسم که به منظور بهره گیری از ثمرات 
و آثار ماه مبارک رمضان و تعمیق فرهنگ قرآنی 
در میان کارکنان این سازمان و همچنین تجلیل 

از خانواده شهدا و ایثارگران سازمان برگزار شد، 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  اسفندیاری،  احمد 
تأمین اجتماعی  سازمان  استان های  امور  و 
سازمانی  اجتماعی  تأمین   داشت:  اظهار  هم 
شهیدپرور است که ۷۰ نفر از کارکنان آن در 
مبارزات دوران پیروزی انقالب و دفاع مقدس 
به  علیهم السالم  بیت  اهل  حرم  از  دفاع  نیز  و 
فیض شهادت رسیده اند و ۴ هزار نفر از کارکنان 

سازمان از خانواده معظم شهدا هستند.
وی تصریح کرد: در دوره همه گیری کرونا نیز 
در  ایثارگرانه  سازمان،  درمان  بخش  کارکنان 
و  کرده  تالش  جامعه  سالمت  از  دفاع  عرصه 
تعدادی از مدافعان سالمت سازمان نیز در این 

راه به شهادت رسیدند.

بزرگترین  عنوان  به  اجتماعی  تامین   سازمان 
از ۵۰ درصد  ایران بیش  بازنشستگی  صندوق 
جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی 

قرار داده است.
میلیون   ۱۴ بر  بالغ  آمارها،  آخرین  اساس  بر 
بیمه شده  عنوان  به  کشور  جمعیت  از  نفر 
عنوان  به  نفر  میلیون  چهار  از  بیش  و  اصلی 
و  ازکارافتادگی  بازنشستگی،  مستمری بگیر 
وکوتاه مدت  بلندمدت  تعهدات  از  بازماندگان 

بیمه ای و درمان بهره مند می شوند.
این  تکفل  تحت  تبعی  اشخاص  احتساب  با 
گروه ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از 
جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به 

شمار می روند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: افتخارآفرینی در 
تاریخ معاصر با ایثارگری مدافعان سالمت رقم خورد

 رئیس قوه قضاییه با تاکید بر »کوتاه کردن 
راهبردی  معاونت  به  دادرسی«  فرایندهای 
راستای  در  که  داد  دستور  قضا  دستگاه 
تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت 
نسبت به اتخاذ تدابیر برای کاهش فرایند 
اقدامات  قضایی،  پرونده های  به  رسیدگی 

بیشتری در دستور کار قرار دهد.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل   به 
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
محسنی اژه ای روز )دوشنبه ۲۹ فروردین( 
در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن 
تبریک و تهنیت میالد باسعادت امام حسن 
مجتبی )ع( به بیان نکاتی در باب زندگی 
ایشان  مواجهه  و  همام  امام  این  زمانه  و 
کوته فکران  و  شیطان صفتان  منافقین،  با 
و  قدر  لیالی  بودن  پیش  در  به  و  پرداخت 

ارزش و فضیلت این شب ها اشاره کرد.
سه شنبه  دیدار  به  قضا  دستگاه  رئیس 
معظم  مقام  با  نظام  کارگزاران  گذشته 
کاربردی  و  حکیمانه  بیانات  و  رهبری 
کرد  اشاره  مختلف  حوزه های  در  معظم له 
قضاییه دستور  قوه  راهبردی  معاونت  به  و 
کاربردی  توصیه های  از  بخش  آن  که  داد 
انحا  از  نحوی  به  که  انقالب  رهبر  اخیر 
به  قضایی  کارکنان  و  مسئوالن  با  مرتبط 
قالب  ویژه در حیطه های اخالقی است در 

دستورالعمل تدوین کند.
محسنی اژه ای با گرامیداشت روز ارتش، به 
همه  کلی  طور  به  و  نیرو  این  مؤثر  نقش 
اقتدار،  ایجاد  در  کشور  مسلح  نیروهای 
ارضی  تمامیت  حفظ  بازدارندگی،  قدرت 
فرماندهی  از  تبعیت  با  کشور  استقالل  و 
معظم کل قوا اشاره کرد و ارتش و نیروهای 
مسلح کشور را متشکل از نیروها و عناصری 
که  دانست  روحیه جهادی  دارای  و  مؤمن 
در زمان های جنگ و صلح پیوسته در حال 

خدمت رسانی به مردم هستند.
ساعت   ۴ بازدید  به  قضاییه  قوه  رئیس 
گذشته  هفته  پنجشنبه  دقیقه ای  سی  و 
دادسرای  و  دادگستری  شعب  از  خود 
با  و  کرد  اشاره  اسالمشهر  شهرستان 
بازدیدها  قبیل  این  دانستن  مؤثر  و  مفید 
و  فرایندها  و  روندها  آسیب شناسی  در 
مراکز  کمبودهای  و  مشکالت  شناسایی 
برای رفع  را  قضایی، دستورهای مشخصی 
برخی مشکالت و معضالت احصا شده در 

واحدهای قضایی صادر کرد.
ضرورت تقویت دادسراها از جهات مختلف 
امکانات،  و  انسانی  نیروی  تجهیز  از  اعم 
در  قضاییه  قوه  رئیس  دستور  نخستین 
عدلیه  رئیس  بود؛  امروز  نشست  جریان 
دادسراها  اینکه  بیان  با  زمینه  همین  در 
به  هستند  جرایم  با  مبارزه  اول  صف  در 
رسیدگی  در  قضایی  واحدهای  این  نقش 

تحقیقات  انجام  و  جرایم  با  مقابله  و 
و  اشاره کرد  پرونده های کیفری  با  مرتبط 
محاکم  آرای  اتقان  در  را  دادسراها  نقش 
اهمیت  حائز  بسیار  مردم  رضایتمندی  و 

دانست.
شعب  تقویت  ضرورت  به  اژه ای  محسنی 
واحدهای  و  کرد  تاکید  نیز  احکام  اجرای 
که  دانست  بخش هایی  را  احکام  اجرای 
دادسرا،  از  اعم  قضایی  مراجع  تالش های 
دیوان عالی  و  تجدیدنظر  و  بدوی  دادگاه 
نیازمند  بنابراین  می نشانند  ثمر  به  را 
در  تا  هستند  بیشتر  حمایت  و  پشتیبانی 
خللی  هیچگونه  عدالت  پیاده سازی  و  اجرا 

ایجاد نشود.
رئیس قوه قضاییه به مقوله مهم چینش و 
توزیع و تخصیص نیروها در مراکز قضایی 
به نحوی که بیشترین بهره وری و کارآمدی 
اشاره  شود،  حاصل  قضایی  واحدهای  در 
آسیب شناسی  زمینه،  همین  در  و  کرد 
دادگستری  شعب  از  اخیر  بازدید  در  خود 
و دادسرای شهرستان اسالمشهر را مدنظر 

قرار داد.
رئیس دستگاه قضا نامتعادل بودن چینش 
دارای  را  قضایی  مراجع  برخی  در  نیروها 
پیامدهای نامطلوب دانست و در این راستا 
دادگستری  کل  رئیس  به  خطاب  مشخصاً 

تهران دستورهایی صادر کرد.
قضایی  عالی  مسئوالن  به  اژه ای  محسنی 
بر  خود  نظارت های  بر  که  داد  دستور 
زیرمجموعه ها چه به صورت میدانی و چه 
در خالل  تا  بیفزایند  سیستمی  به صورت 
مورد  فرایندها  و  روندها  نظارت ها،  این 
و  مشکالت  و  گیرند  قرار  آسیب شناسی 
ارائه  شدن  مطلوب تر  هرچه  برای  موانع 

خدمات قضایی به مردم، برطرف شوند.
رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از زحمات 
شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی دستگاه 
همکاری  با  که  داد  دستور  وی  به  قضا 
معاونت راهبردی، گام های بیشتری را برای 
رفع مسائل و مشکالت واحدها و کارکنان 
قضایی بردارند و به صورت زمانبندی شده، 
اولویت هایی  و  شاخص ها  تعیین  ضمن 
با  کشور  قضایی  مراکز  همه  از  مشخص، 
و  مالی  معاونت  در  همکارانشان  کمک 
آورند  عمل  به  میدانی  بازدید  پشتیبانی 
مشکالت  و  تنگناها  با  بیشتری  آشنایی  تا 

واحدها و کارکنان قضایی پیدا کنند.
معاون  به  راستا  همین  در  اژه ای  محسنی 
منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد که 
با انجام بازدیدهای مستمر میدانی از مراکز 
قضایی ضمن بررسی نحوه چینش و توزیع 
نیروها در واحدهای قضایی نسبت به رفع 
در  قضا  دستگاه  کارکنان  مسائل  و  نیازها 
حوزه های مختلف از جمله مسائل آموزشی، 

اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
اصلی  سیاست های  و  برنامه ها  از  یکی  اما 
مورد  که  جدید  دوره  در  قضایی  دستگاه 
تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه است و در 
سند تحول قضایی نیز به آن تصریح شده 
است؛  دادرسی«  فرایندهای  کردن  »کوتاه 
جریان  در  عدلیه  رئیس  زمینه،  همین  در 
نشست امروز به معاونت راهبردی دستگاه 
و  تسهیل  راستای  در  که  داد  دستور  قضا 
تسریع دسترسی مردم به عدالت نسبت به 
فرایند رسیدگی  برای کاهش  تدابیر  اتخاذ 
به پرونده های قضایی، اقدامات بیشتری در 

دستور کار قرار دهد.
به  زمینه مشخصاً  در همین  عدلیه  رئیس 
از دادگستری و داسرای  بازدید اخیر خود 
نسبت  و  کرد  اشاره  اسالمشهر  شهرستان 
مرجع  یک  در  پرونده ها  ماندن  معطل  به 
قضایی و عدم ارجاع به موقع آنها به مراجع 
بعدی تذکر داد و این موضوع را از عوامل 

اطاله دادرسی دانست.
و  آمار  مرکز  رئیس  به  قضاییه  قوه  رئیس 
داد  دستور  قضا  دستگاه  اطالعات  فناوری 
بازدیدهای  انجام  برای  برنامه ریزی  ضمن 
شناسایی  و  قضایی  مراکز  از  مستمر 
مشکالت ناظر بر فرایندهای الکترونیکی در 
معاونت های  همکاری  با  قضایی  واحدهای 
به  نسبت  انسانی«  »منابع  و  »راهبردی« 
تجهیز زیرساخت ها و آموزش نیروها برای 
ارسال سیستمی اوراق قضایی اقدامات الزم 

را ترتیب دهد.
عالی  شورای  امروز  نشست  دوم  بخش  در 
رئیس  کاظمی فرد  محمد  قضاییه،  قوه 
قضائیه  قوه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز 
تمامی  برای  قانونی  تکلیف  به  اشاره  با 
دستگاه ها در زمینه راه اندازی پنجره واحد 
خدمات هوشمند، اظهارداشت: قوه قضاییه  
قضاییه  »قوه  اهداف  تحقق  منظور  به 
به  الکترونیکی  خدمات  ارائه  و  هوشمند« 
مردمی،  مراجعات  کاهش  و  جامعه  افراد 
را  قضایی  خدمات  واحد  پنجره  کنون  تا 
با ۲۰ خدمت  قوه قضاییه   در درگاه ملی 
خدمات  این  و  کرده  راه اندازی  قضایی 
دسترسی  قابل  ثنا  شناسه  از  استفاده  با 

هستند.

درگاه  از  استفاده  با  مردم  افزود:  وی 
مراجعه  بدون  می توانند  قضاییه  قوه  ملی 
»پیگیری  مانند  خدماتی  از  حضوری، 
»شرکت  الکترونیکی«،  »ابالغ  پرونده«، 
سایر  و  مجازی«  رسیدگی  جلسات  در 
ارتباطات با دستگاه قضایی بهره مند شوند.

خدمات  راه اندازی  به  اشاره  با  کاظمی فرد 
الکترونیکی »دادخواست از راه دور بدوی« 
عدالت  دیوان  تجدیدنظر  »دادخواست  و 
اداری« در سال گذشته، افزود: مردم برای 
ارائه این دو دادخواست، به جز هزینه های 
پرداخت  را  دیگری  هزینه  هیچ  قانونی 

نمی کنند.
قوه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
این  تالش  همه  اینکه  بیان  با  قضاییه  
مرکز بر آن است که پنجره واحد خدمات 
قضایی را تا هفته قوه قضاییه  تکمیل کند، 
پنجره واحد خدمات قضایی  گفت: تکمیل 
قضاییه،  قوه  واحد  پنجره  به  آن  تبدیل  و 
الکترونیکی  خدمات  که  است  آن  نیازمند 
سازمان های تابعه قوه قضاییه، ثنا پایه شود.

کاظمی فرد  گفت: »بهره مندی حداکثری از 
فناوری های نوین و دانش بنیان«، »گسترش 
»تسهیل  و  قضایی«  الکترونیک  خدمات 
سند  »اجرای  عدالت«،  به  مردم  دسترسی 
بوم  به زیست  تحول قضایی«، »شکل دهی 
همراه  به  فناوری  بستر  در  قضاییه  قوه 
تعامل حداکثری با سایر نهادها«، مهمترین 
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  اولویت های 

قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ هستند.
حکمتعلی  والمسلمین  حجت االسالم 
نیز در  اداری  مظفری رئیس دیوان عدالت 
این جلسه با اشاره به نتایج مثبت ۳۰ جلسه 
دیوان با دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف 
پیشگیری  معاونت  در  گذشته  سال  در  که 
برگزار شد، اظهار داشت: به عنوان مثال، در 
نتیجه برگزاری هشت جلسه دیوان عدالت 
اداری  با تامین اجتماعی، بخشنامه ای صادر 
شد که این بخشنامه عالوه بر آنکه موجب 
عدالت  دیوان  به  پرونده  ورودی  کاهش 
اداری خواهد شد، بیش از سه هزار و ۵۰۰ 
فقره پرونده ها دیوان عدالت اداری که برای 
آنها رای صادر شده است را ظرف چند ماه 

آینده مختومه خواهد کرد.

تذکر قاضی القضات درباره معطل ماندن پرونده ها/
تاکید بر »کوتاه کردن فرایندهای دادرسی«

ارائه  از  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
کمک های  ساعته  هشت  آموزش های 
به ۱۶۷  مخاطرات  با  آشنایی  و  اولیه 
هزار داوطلب و اعضای خانه های هالل 
سراسر کشور در سال گذشته خبر داد.

به  نقل از جمعیت هالل احمر، یعقوب 
کمیته  دوازدهمین  در  سلیمانی 
هماهنگی و راهبری خانه های هالل که 
به گزارش آخرین اقدامات هالل احمر 
اختصاص  هالل  خانه های  حوزه  در 
هالل  خانه های  موثر  نقش  به  داشت 
در پاسخگویی به حوادث و بحران های 
تاکنون  افزود:  و  کرد  تاکید  محلی 
هالل  خانه  هزار   ۶ از  بیش  اطالعات 
در سامانه جامع مدیریت سوانح کشور 

ثبت شده است.
در  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
نفر  هزار   ۶۷ هالل،   خانه   ۱۲۰۰
از  بمانیم«  هم  »با  کمپین  قالب  در 
آموزش های کمک های اولیه بهره مند 
طول  در  این،  بر  عالوه  گفت:  شدند، 
سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر در سراسر 

هشت  آموزشی  دوره های  در  کشور 
با  آشنایی  و  اولیه  کمک های  ساعته 
آموزش  و  کرده  شرکت  مخاطرات، 
به  منجر  آموزش ها  این  دیده اند. 
برابر  در  جامعه  تاب آوری  ارتقای 
حوادث و بحران ها می شود و نیروهای 
رخ  حوادث  ارزیابی  در  آموزش دیده 
داده، توزیع کمک ها در حوادث  بسیار 

کمک کننده هستند.
سلیمانی گفت: رویکرد جامعه محور و 
بودن خانه های هالل،  داوطلب محور 
و  موفق ترین  از  یکی  به  را  طرح  این 
هالل احمر  طرح های  اثربخش ترین 
جامعه  توانمندسازی  راستای  در 
تبدیل  بحران ها  و  حوادث  برابر  در 
آنجا که ظرفیت های  از  کرده است و 
بی نظیر خانه های هالل کامال بر رویکر 
»اجتماع محور« که از سوی فدراسیون 
امروز،  است،  منطبق  می شود،  دنبال 
سطح  در  هالل  خانه های  طرح 
جمعیت های  بین المللی  فدراسیون 
کمیته  و  هالل احمر  و  سرخ  صلیب 

توجه  مورد  سرخ  صلیب  بین المللی 
ویژه قرار گرفته است.

لزوم  بر  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
خانه های  کیفی  ارتقای  به  توجه 
کمی  توسعه  به  نگاه  کنار  در  هالل 
باید  افزود:  و  کرد  تاکید  خانه ها  این 
خانه های  فعالیت  و  ماموریتی  اهداف 
اهداف  راستای  در  و  مشخص  هالل 
باشد.  هالل احمر  ماموریت های  و 
ارتباط  کانون  هالل،  خانه های 
هالل احمر با مردم در دور دست ترین 
و  است  کشور  مناطق  محروم ترین  و 
موضوع  در  مردم  بسیج   در  می تواند 
در  حادثه دیدگان  به  خدمت رسانی 
حوادث و سوانح بسیار موثر عمل کند. 
ما وظیفه داریم با جامع نگری، فعالیت 

این خانه ها را تقویت کنیم.
جوان  هزار   ۶۱ از  بیش  جذب 

هالل احمری در ۲ سال گذشته
محمد گلفشان رئیس سازمان جوانان 
از  بیش  گفت:  هالل احمر  جمعیت 
۶۱ هزار جوان در ۲ سال گذشته در 

خانه های هالل کشور عضو شده اند که 
حدود ۳۲ هزار نفر از این اعضا، خانم ها 

هستند.
جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس 
با اشاره به نقش موثر  نیز  هالل احمر 
موضوع  در  هالل  خانه های  اعضای 
مردمی  کمک های  هدایت  و  جذب 
که  رحمت«  »هالل  طرح  در  افزود: 
حال  در  داوطلبان  سازمان  سوی  از 
 ۳۰۰ و  هزار   ۵۲ تاکنون  اجراست، 
بخشی  که  شده  توزیع  غذایی  بسته 
از این بسته های غذایی توسط اعضای 
محله های  در  و  هالل  خانه های 
توزیع  نشین  حاشیه  و  کم برخوردار 

شده است.
و  هماهنگی  کمیته  دوازدهمین   
حضور  با  هالل  خانه های  راهبری 
دبیرکل، روسای سازمان های جوانان، 
معاونان  و  امدادونجات  و  داوطلبان 
هالل احمر  بین الملل  امور  و  آموزش 
در  کشور  هالل  خانه های  مسئول  و 
ساختمان صلح هالل احمر برگزار شد.

دبیرکل جمعیت هالل احمر خبر داد:

آموزش  کمک های 
اولیه به ۱۶۷ هزار نفر 

در سال گذشته

خبر

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد؛

برنامه ریزی  صندوق ملی محیط زیست در 
مسیر تعامل با شرکت های دانش بنیان

 مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست از برنامه ریزی این صندوق 
در مسیر توسعه و تعامل با شرکت های دانش بنیان خبر داد.

به  نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سید سجاد انجم شعاع 
فناوری ریاست جمهوری  و  با معاون علمی  در نشست هم اندیشی 
افزود:  و  پرداخت  محیط زیست  ملی  صندوق  برنامه های  بیان  به 
انجام شده در مسیر  برنامه ریزی های  با  صندوق ملی محیط زیست 
توسعه و تعامل با شرکت های دانش بنیان خواهد بود و این نشست 
قدم های  دوسویه  تعامالت  با  امیدواریم  و  گرفته  نیک  فال  به  را 

خوبی برداشته شود.
اجرای منویات مقام معظم  ادامه داد: تالش خواهیم کرد در  وی 
آفرین  اشتغال  دانش بنیان،  تولید،  موضوع  اهمیت  به  که  رهبری 
این  با دفتر معاونت فناوری  برنامه های تعاملی  تأکید فرمودند در 

موارد را لحاظ کنیم.
سازمان  کرد:  خاطرنشان  محیط زیست  ملی  صندوق  مدیرعامل 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  از  تأسی  با  محیط زیست  حفاظت 
»محیط زیست   ،۱۴۰۱ سال  در  محیط زیست  شعار  به  توجه  با  و 
مردم پایه، هوشمند و فناورانه« را در دستور کار خود قرار داده  و 
تالش خواهد کرد با تقویت و استفاده از حوزه دانش بنیان به نتایج 

مطلوبی دست یابد.
انجم شعاع با اشاره به استفاده از ظرفیت های بالقوه  معاونت فناوری 
با شرکت های  که  همکاری  با  امیدواریم  گفت:  ریاست جمهوری، 
از ظرفیت های  استفاده  با  و  داشت  آینده خواهیم  در  دانش بنیان 
فناوری نوین، مدل های کاربردی که می توانند نقش آفرینی مطلوبی 

در حوزه محیط زیست داشته باشند را شاهد باشیم.
این  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
نشست  گفت: امیدواریم این نشست مقدمه ای برای همکاری ها و 
همدلی ها برای حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان و خالق 

در حوزه محیط زیست باشد.
ستاری تهیه پلتفرمی که بتواند پایش آنالین برای سازمان حفاظت 
از  یکی  افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  دهد  انجام  محیط زیست 
برنامه هایی که امید داریم با همکاری این معاونت انجام شود، تهیه 
برنامه جامعی است که با پایش آنالین، در حوزه صنایع آن را به 
اجرا برسانیم که می تواند نقش مهم و موثری در حفظ محیط زیست 

ایجاد کند.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و شرکت 
های دانش بنیان در زمینه حفظ محیط زیست اظهارداشت: باید در 
حوزه محیط زیست، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان را 
پای  کار آورد تا با ارائه کارکرد درست علمی و اقتصادی قدم های 

موثری در زمینه برداشته شود.
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۷۰ درصد مدارس استثنایی با مشارکت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رییس   
گفت: ۷۰ درصد مدارس استثنایی با مشارکت 

خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.
حمید طریفی حسینی  به مناسبت »روز ملی 
تکریم خیرین« ضمن حضور در مجمع خیرین 
مدرسه ساز  و قدردانی از زحمات خیرین اظهار 
نهضت های  اساس  بر  اسالمی  انقالب  کرد: 
مشارکت  آن  از  پس  و  گرفت  شکل  مردمی 
مردمی در زمینه های مختلف مانند فعالیت های 
اکنون شاهد حضور  و  پیدا کرد  ادامه  خیرین 

خیرین در آموزش و پرورش هستیم.
پرورش  و  آموزش  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  امور  سازی  مردمی  استثنایی 

حال  در  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
در  مشارکتی  مدیریت  الگوی  یک  تدوین 
مدرسه است تا خیرین فقط در ساخت مدارس 
امور  اداره  در  بلکه  باشند  نداشته  مشارکت 

مدرسه نیز با مدارس همکاری داشته باشند.
با  استثنایی  و پرورش  رییس سازمان آموزش 
سازمان  این  رویکردهای  از  یکی  اینکه  بیان 
توسعه مهارت آموزی دانش آموزان  است، گفت: 
کاردانش  مدارس  ساخت  با  می توانند  خیرین 
خاص و تجهیز کردن آن ها  به مهارت آموزی 

دانش آموزان استثنایی کمک کنند.
طریفی حسینی گفت: ساخت مدارس توسط 
خیرین یک اثر تربیتی برای دانش آموزان دارد 

و وظیفه ما در این زمینه تبیین فعالیت نیک 
دانش  برای  را  خیرین  عمل  تا  است  خیرین 
از۷۰  بیش  تاکنون  و  دهیم  قرار  الگو  آموزان 
خیرین  مشارکت  با  استثنایی  مدارس  درصد 

ساخته  شده است.
مدرسه ساز  خیرین  جامعه  رئیس  قفلی  ناصر 
این دیدار گفت: جامعه خیرین  نیز در  کشور 
سازمان   با  همکاری  آماده  کشور  مدرسه ساز 
استثنایی در زمینه ساخت  آموزش و  پرورش 
هم چنین  و  است  استثنایی  مدارس  تجهیز  و 
می توان از ظرفیت خیرین خارج از کشور  برای 
بهره  استثنایی  آموزان  دانش  به  ارائه خدمات 

برد.
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اخبار

استاندار کرمانشاه:  اطلس سرمایه گذاری با هدف 

معرفی ظرفیت های استان کرمانشاه تدوین می شود

 استاندار کرمانشاه از تدوین اطلس سرمایه گذاری 
و  تخصص ها  قابلیت ها،  معرفی  برای  استان 
سند  اساس  بر  منطقه  هر  توسعه ای  اولویت های 
استان  این  گفت:  و  داد  خبر  سرزمینی  آمایش 
بهشت  مستعد،  و  بهره ور  محیطی  داشتن  با 

سرمایه گذاری و فرصت های توسعه است.
جمع  در  شنبه  روز  امیری مقدم«  »بهمن   
گذاری  سرمایه  اطلس  تدوین  افزود:  خبرنگاران، 
تحلیل  و  تجزیه  بر  مبتنی  و  مهم  اقدامی  استان 
داده های موثر برای تسهیل فرآیند تصمیم گیری 
و معرفی قابلیت های موجود با ارائه پیشنهادهای 
کارشناسانه و دارای امکان سنجی برای متقاضیان 

است.
وی اظهار کرد: در مسیر جذب طرح های سرمایه 
را  گذاری  سرمایه  متقاضیان  کار  مسیر  گذاری 
تسهیل خواهیم کرد و ضمن ایجاد تسریع در انجام 
از حمایت  اعالم می کنیم که در کرمانشاه  امور 

ویژه ای برخوردار خواهند شد.
جذب  محورهای  از  یکی  تبدیلی  صنایع 

سرمایه گذاری
با  استان  این  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استاندار 
داشتن محیطی بهره  ور و مستعد برای بهره گیری 
از ظرفیت ها و مزیت های درون استان در مسیر 
توسعه، قابلیت استفاده از جاذبه های گردشگری، 
مزیت اقلیم، آب و معادن غیرفلزی، ذخایر نفت، 
گاز، قیر و صنایع بزرگ و نیل به پیشرفت بر اساس 
گذر از کشاورزی سنتی به مدرن به عنوان محور 
صنایع  حوزه  در  گذاری  سرمایه  و جذب  توسعه 

تبدیلی و زنجیره تکمیلی را دارد.
امیری مقدم گفت: در سند آمایش سرزمین استان 
جهت گیری های کلی مسیر توسعه پایدار استان 
افق  آن در یک  فعالیت  ترین حوزه های  و مهم 
محدودیت  و  ها  ظرفیت  با  متناسب  بلندمدت 
های استان ترسیم شده است و تبیین راهبردها 
و ارائه اطالعات الزم در حوزه سرمایه گذاری باید 
در اطلس نیز پیش بینی شود، به نحوی که این 
و  مکانی  اطالعات  بر  مبتنی  و  هوشمند  اطلس 

جغرافیایی نیز باشد.
وی خاطر نشان ساخت: در سال ۱۴۰۱ برای جذب 
اشتغالزایی  ایجاد  تولید،  رونق  گذاری،  سرمایه 
پایدار برای هر یک از مناطق و شهرستانهای استان 
تخصصها و اولویت هایی الزم را مشخص کرده ایم 
تداوم  و  منابع  به  مبنای جهت دهی صحیح  که 
توسعه با شناخت ظرفیت ها و بر پایه توانمندی 

های بومی و پشتیبانی ملی خواهد شد.
توسعه زیرساخت شهرک های صنعتی در اولویت 

است
استاندار کرمانشاه توسعه زیرساخت های شهرک 
مهم  را  ملی  اعتبارات  جذب  با  صنعتی  های 
های  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
صنعتی  های  شهرک  باید  شهرستانها  و  مناطق 
را در حوزه های مختلف گسترش دهیم تا مسیر 
سرمایه گذاری امن و ایمن با پشتیبانی الزم برای 

متقاضیان فراهم شود.
کامل،  ظرفیت  با  تولیدی  واحدهای  فعالیت  وی 
احیای واحدهای راکد، توسعه واحدهای تولیدی 
فعال  نیمه  واحدهای  ظرفیت  افزایش  و  موفق 
هم به منظور ایجاد اشتغال بیشتر را خاطرنشان 
زنجیره  تکمیل  با  استان  توسعه  گفت:  و  ساخت 
های ارزش اقتصادی و کشاورزی مبتنی بر موهبت 
متنوع  اقتصادی  ساختار  وجود  طبیعی،  منابع 
های  بازارچه  و  مرزها  رونق  و  و محیطی مساعد 
شتاب  پیشرفته  لجستیکی  شبکه  ایجاد  و  پویا 
و  نشین  عرب  بخش  با همجواری  گرفت  خواهد 
اقلیم کردستان عراق آمادگی بستر رونق کاالهای 

صادارت محوردانش بنیان را نیز ایجاد می کنیم.
وی با اعالم اینکه سامانه متقاضیان کار و اشتغال 
افراد  کرد:  تصریح  شود،  می  ایجاد  استان  در 
نام خواهند کرد  جویای کار در این سامانه ثبت 
و از این پس طرح های اشتغالزا در هر حوزه ای 
که  گردشگری  تا  گرفته  صنعت  و  کشاورزی  از 
در استان اجرا شود، ۷۰ درصد نیروی کار مورد 
نیاز این طرح ها باید از ثبت نام شوندگان در این 

سامانه تامین شود.
تحول  مسیر  در  کرد:  اضافه  کرمانشاه  استاندار   
و  کار  فرهنگ  تقویت  زمینه  در  باید  اقتصادی 
تالش بر آموزش و مهارت آموزی بسیار کار شود تا 
ضمن بهبود فضای کسب و کار شرایط الزم را برای 
رشد و شکوفایی اقتصادی و تأمین نیروی انسانی 
خبره و ماهر فراهم شود تا امکان بهره مندی همه 
جوانان با انگیزه و پرامید از مزایای طرح عمرانی و 

اقتصادی فراهم شود.
بیش  نفر جمعیت  میلیون  با ۲  کرمانشاه  استان 
از یک هزار واحد تولیدی با بیش از ۳۰ هزار نفر 

اشتغالزایی دارد.

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
جوانان،  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه 
درک  را  اسالمی  انقالب  آینده  نسل  و  نوجوانان 
انقالب  باید کلمه به کلمه  لذا   : اند گفت  نکرده 

اسالمی تبیین شود.
آیین  در  یکشنبه  روز  علما«  اهلل مصطفی  »آیت 
بر  ابوذر  ای  رسانه  جشنواره  پنجمین  اختتامیه 
تبیین زوایای مختلف انقالب اسالمی تاکید کرد و 

اظهار داشت : بخش زیادی از جهاد تبیین مربوط 
به قبل از انقالب اسالمی و بخشی از آن هم مربوط 
به بعد از انقالب اسالمی است که همه ما موظفیم 

در تبیین آن مفاهیم عمیق و ارزشمند بکوشیم.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سالها قبل 
موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح و خواستار مقابله 
با آن شدند گفت: امروز صحبت رهبری خودش را 
نشان داد و دشمن در این حوزه بسیار فعالیت می 
کند و این در حالی است که امام راحل هم گفته 
بودند تفنگ ها تبدیل به به قلم شود و اهمیت 
این قلم تا جایی است که خداوند هم به آن قسم 

خورده است.
خطیب جمعه کرمانشاه سرمایه امام راحل برای 
قلم و کاغذ  را  استکبار  و  با رژیم طاغوت  مقابله 
عنوان کرد و گفت : امام راحل با این قلم و کاغذ 
آن حساب  از  و همه  بود  آورده  به ستوه  را  دنیا 
میبردند لذا همه ما باید به گفتار و قلم خود بیش 
از پیش توجه کنیم و امروز که جهاد تبیین ما را 
دور هم جمع کرده، هرکسی در جایگاهی که قرار 

دارد به وظیفه خود عمل کند.
آیت اهلل علما با اشاره به اینکه تفسیر قرآن از زمان 

پیامبر آغاز شد و اگر آن تفسیرها نبود چیزی از 
قرآن باقی نمی ماند افزود : امروز دشمن از تبیین 
راحل  امام  اگر  و  دارد  واهمه  مردم  روشنگری  و 
چندین بار به کشورهای مختلف تبعید و شکنجه 
میشد به دلیل این بود که گفتارش طوری بود که 

دشمنان تحمل نمیکردند.
وی تبیین را از شام شب هم واجب تر دانست و 
ادامه داد : امام راحل ۱۴ سال زحمت کشید تا 
مردم را آگاه کند و قرآن و اسالم هم بر تبیین 
امیدوارم  و  غافلیم  ما  متاسفانه  اما  دارند  تاکید 
به وظایف  این مسیر  صاحبان قلم و همه ما در 

خود عمل کنیم.
خبر،  قالب   ۱۱ در  ابوذر  جشنواره  پنجمین 
کوتاه،  مستند  گزارش،  یادداشت،  مصاحبه، 
کلیپ و فیلم، عکس، کاریکاتور، موشن گرافی و 

اینفوگرافی برگزار شد.
موضوعات پنجمین جشنواره ابوذر امنیت پایدار، 
مکتب حاج قاسم سلیمانی، امید و نشاط، روحیه 
زندگی،  سبک  زدایی،  موانع   - انقالبی  جهادی- 
الگوسازی، مطالبه گری و مدیریت فضای مجازی 

بود.

 امام جمعه کرمانشاه: کلمه به کلمه
 انقالب اسالمی باید تبیین شود

اخبار

مرکز آموزش در زمینه پرورش زنبور 
عسل ملکه کردستان راه اندازی شد

زمینه  در  کردستان  رسمی  آموزش  مرکز  نخستین 
پرورش زنبورعسل در سنندج راه اندازی شد.

روز  کردستان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  رییس 
شنبه در مراسم راه اندازی این مرکز با اشاره به اینکه 
عرصه  کنندگان  تولید  حامی  و  همراه  کشاورزی  بانک 
زنجیره  ایجاد  و  فرآوری  اظهار داشت:  است،  کشاورزی 
تولید به ویژه در زمینه عسل  می تواند اشتغال بیشتری 

در استان ایجاد کند. 
جمشید ویسی افزود:  بانک کشاورزی با اعطای تسهیالت 
را  اشتغالزا   دارای  و  درآمدزا  این حرفه  توسعه  شرایط 

فراهم کرده است.
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فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

پلیس برای نظم بخشی به 

سرویس مدارس کرمانشاه 

آمادگی دارد
این  پلیس  گفت:  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
آمادگی را دارد که با بازگشایی دوباره کالس های درس، 
برای انتظام بخشی در حوزه سرویس مدارس و اعطای 
مجوز ورود پیدا کند و در این راستا همکاری های الزم را 

با آموزش و پرورش خواهد داشت.
سردار علی اکبر جاویدان روز شنبه در دیدار با مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه ضمن تبریک انتصاب 
وی به این سمت، اظهار داشت: خدمت در حوزه آموزش 
و پرورش و سنگر تعلیم و تربیت کار بسیار مقدس و 
واالیی است که خداوند سبحان این توفیق را به جامعه 

ارزشمند فرهنگیان اعطا کرده است.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام )ره( مبنی بر اینکه 
معلمی کار انبیاست، گفت: این فرموده امام راحل )ره( به 
خوبی اهمیت کار معلمان فرهیخته را به همه ما گوشزد 

می کند.
سردار جاویدان یادآوری کرد: امروز اگر جمهوری اسالمی 
به برکت حضور دانشمندان، محققان و فرهیختگان خود 
خود  فرزندان  استعدادهای  و  درونی  قوای  به  اتکا  با  و 
توانسته با وجود همه مشکالتی که دشمنان ایجاد کرده 
اند با عزت و افتخار مسیر پیشرفت خود را طی کند به 
است که  بوده  توانمند  و  معلمانی دلسوز  برکت حضور 

چنین نخبگانی تربیت کرده اند.
رئیس پلیس کرمانشاه در ادامه بازگشایی مدارس پس از 
حدود ۲ سال و ۲ ماه را به فال نیک گرفت و افزود: در 
این مدت طوالنی دانش آموزان متحمل آسیب هایی از 
قبیل افت تحصیلی، اضافه وزن و دیگر مشکالت شدند 

که امید می رود با بازگشایی مدارس رفع شوند.
حضوری  آموزش  جای  چیزی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
را نمی گیرد، خاطرنشان کرد: پلیس ضمن حمایت از 
انتظام  برای  تا  دارد  را  آمادگی  این  مدارس،  بازگشایی 
برای  مجوز  اعطای  مدارس،  سرویس  حوزه  در  بخشی 

رانندگان و برقراری امنیت ترافیکی اقدام کند.
سردار جاویدان همچنین از آمادگی فرماندهی انتظامی 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  با  همکاری  برای  استان 
کرمانشاه خبر داد و گفت: حوزه های کاری فراوانی میان 
پلیس و آموزش و پرورش به صورت مشترک وجود دارد 

که با تعامل دو طرفه به نحو احسن انجام خواهند شد.
این مقام عالیرتبه انتظامی یادآور شد: پلیس کرمانشاه 
این آمادگی را دارد تا ظرفیت های خوبی که در معاونت 
اجتماعی، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر 
بخش ها وجود دارد را برای آگاه سازی دانش آموزان و 
حتی جامعه فرهنگیان نسبت به خطرات و آسیب های 

پیش رو در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی گفت: عالوه بر حضور کارشناسان پلیس در مدارس 
استان برای تشکیل کالس های آگاه سازی، می توان در 
نشست های مشترکی که کارشناسان آموزش و پرورش 
نیز حضور داشته باشند نسبت به تصمیم سازی جهت 
کاهش معضالت و آسیب ها چه در سطح جامعه و چه 

مدارس اقدام کرد.
سردار جاویدان در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با برقراری 
امنیت پایدار در جامعه توسط پلیس و تعلیم و تربیت 
آینده  فرهیخته،  معلمان  توسط  آموزان  دانش  صحیح 
کشور به فضل الهی روشن تر از امروز خواهد بود و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی قله های افتخار را یکی پس از 

دیگری طی خواهد کرد.

استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
در  فعال  جوانان  گفت:  آذربایجان شرقی 
شرکت های دانش بنیان توان توسعه روزافزون 
کشور را دارند و اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر 
آنان رونق می گیرد بر همین اساس از فعالیت 
حمایت  جدیت  با  استان  در  شرکت ها  این 

می شود.
تحقق  همایش  در  شنبه  روز  محمدی  تراب 
شعار سال که با محوریت فرمانداری هشترود 
این  نور  پیام  دانشگاه  اجتماعات  سالن  در 
های  فعالیت  افزود:  شد،  برگزار  شهرستان 
ایجاد فرصت های جدید  بنیان ضامن  دانش 
توجه  آنها  به  باید  و  بوده  منطقه  در  شغلی  

بیشتری شود.
وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کشورهای 
بزرگ صنایع بزرگ با اشتغال زایی، محصوالت 
کرده  منتقل  دیگر  کشورهای  به  را  محدود 
بنیان  دانش  تولیدات  دنبال  به  خودشان  و 

هستند. 
استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
استانداری  اینکه  بیان  با  آذربایجان شرقی 

آذربایجان شرقی حمایت جدی از شرکت های 
حمایت  راستای  در  گفت:  دارد  بنیان  دانش 
جدی از پارک علم و فناوری و هر جوانی که در 
زمینه شرکت های دانش بنیان فعالیت کرده 
و محصول را به تولید برساند، موانع پیش روی 

این تولیدات  را برطرف خواهیم کرد. 
محمدی افزود: به همین  منظور، اولین جلسه 
بنیان هم در هفته دوم سال در  ستاد دانش 
استان تشکیل و  چهار کمیته تخصصی برای 

تسهیل امور دانش بنیان ها ایجاد شده است.
نیازمند  جامعه  بودن  مولد  اینکه  بیان  با  وی 
زمان بوده و یک شبه رخ نمی دهد اضافه کرد:  
جوانان متکی به مرکز استان نبوده و با تشکیل 
شرکت های دانش بنیان از حمایت های جدی 
مشکالت  تا  شوند  برخوردار  استان  مدیران 

محلی با تکیه بر داشته حل شود. 
استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
آذربایجان شرقی گفت: دولت آیت اهلل رئیسی، 
دلسپردگی  و  است  والیی  و  مردمی  دولتی 
واقعی به منویات رهبری داشته و عنوان»تولید، 
حکم  یک  را  آفرین«  اشتغال  و  بنیان  دانش 

حکومتی به شمار می آورد. 
فرمایشات  به  موقع  به  اگر  کرد:  اضافه  وی 
رهبری عمل شده بود اکنون به واسطه فعالیت 
شاهد  مختلف  های  زمینه  در  بنیان  دانش 
کشور  مختلف  مناطق  در  بهتری  وضعیت 

بودیم. 
»سیدمصطفی  حضور  با  همایش  این 
سیدهاشمی« معاون هماهنگی ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی )ره( با هدف رونق تولید 

دانش بنیان در هشترود برگزار شد.

 شرکت های دانش بنیان در آذربایجان شرقی
 با جدیت  حمایت می شوند

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
این  مخاطبان  عموم  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
فرهنگ،  اهالی  را هنرمندان شامل  اداره کل 
هنر و رسانه تشکیل می دهند، گفت: متاسفانه 
در سال های اخیر نسبت به این اقشار بی مهری 
های زیادی صورت گرفته از این رو ما به دنبال 
حفظ و ارتقا جایگاه این قشر در استان هستیم.

»علی صفدری« روز یکشنبه در دیدار سردار 
جاویدان فرمانده انتظامی استان، با بیان اینکه 
بی مهری ها به اهالی فرهنگ و هنر در استان 
باعث کوچ برخی از هنرمندان توانمند استان 
شده است، افزود: تالش می کنیم آنگونه که 
جایگاهشان  و  شان  است  افراد  این  شایسته 
الزم  معنوی  و  مادی  های  حمایت  و  حفظ 

صورت گیرد.
صفدری با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقالب 
ایران  زیبای  چهره  کرمانشاه  اینکه  بر  مبنی 
که  آنگونه  متاسفانه  گفت:  است،  اسالمی 
باید نتوانسته ایم این چهره زیبا را به نمایش 
بگذاریم و این امر محقق نمی شود مگر اینکه 

از ظرفیت هنرمندان خود به خوبی استفاده و 
فضا بیش از پیش برای هنرنمایی آن ها فراهم 

شود.
استان  ارشاداسالمی  و  فرهنگ  مدیرکل 
امنیت  بسترساز  را  پلیس  ادامه  در  کرمانشاه 
پشتوانه  به  افزود:  و  کرد  معرفی  جامعه  در 
حضور نیروهای خدوم و جان برکف انتظامی 
و دیگر نیروهای مسلح امنیت بسیار خوبی بر 

کشورمان حکمفرماست.
وی با بیان اینکه امروز هیچ کس نمی تواند 
ماموران  ارزشمند  زحمات  و  خدمات  منکر 
انتظامی در جامعه شود، گفت: حضور پلیس 
در جامعه امنیتی غیرقابل توصیف برای همه 
خانواده ها ایجاد می کند و همراهی ماموران 
انتظامی با مردم و قرار گرفتن کنار آن ها در 
سختی ها باعث شده ماموران پلیس به چهره 

ای محبوب تبدیل شوند.
صفدری خاطرنشان کرد: همانگونه که جامعه 
ایران اسالمی در میان کشورهای جهان یکی 
از امن ترین ها محسوب می شود، کرمانشاه نیز 

همین وضعیت را در میان استان های کشور 
دارد و این مهم جز با تالش ها و زحمات بی 

فرماندهی  به  استان  انتظامی  ماموران  پایان 
سردار جاویدان حاصل نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه:

تالش فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه ارتقا جایگاه 
اهالی فرهنگ و هنر است
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سجادی: ایران به قطب سپک تاکرای آسیا 

و جهان می تواند تبدیل شود

تعامل فدراسیون ها  از  استقبال  با  وزیر ورزش و جوانان   
با فدراسیون های آسیایی و جهانی  و انجمن های ورزشی 
از  یکی  عنوان  به  می تواند  کشورمان  گفت: سپک تاکرای 

قطب های آسیا و جهان تبدیل شود.
حلیم بن قادر رییس کنفدراسیون سپک تاکرا آسیا و دبیر 
کل فدراسیون جهانی روز )دوشنبه( با سیدحمید سجادی 

وزیر ورزش و جوانان دیدار کرد.
وزیر ورزش و جوانان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که 
با تعامل خوبی که بین کشور ایران و فدراسیون آسیایی 
و جهانی وجود دارد بتوانیم قدم های مثبتی برای توسعه 

رشته سپک تاکرا برداریم و ایران جایگاه بهتری پیدا کند.
گفت:  سپک تاکرا  انجمن  تالش های  از  تقدیر  با  سجادی 
خوشحالم که این تالش ها به نحو مطلوب دیده می شود. 
رشته  این  از  گذشته  همچون  جوانان  و  ورزش  وزارت 
حمایت می کند تا سپک تاکرا جایگاه بهتری در کشور پیدا 

کند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار جذابیت قهرمانی این رشته، 
جنبه نشاط بخشی و تفریحی سپک تاکرا نیز باید به طور 
خوبی  بسیار  ظرفیت  ایران  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  ویژه 
از  برای توسعه رشته سپک تاکرا دارد و می تواند به یکی 

قطب های اصلی این رشته در آسیا و جهان تبدیل شود.
بانوان ورزشکار ایران الگوی مناسبی برای حجاب 

خوشحالی  باعث  داشت:  اظهار  دیدار  این  در  نیز  بن قادر 
است که وزیر ورزش ایران از جنس ورزش است و شناخت 

خوبی از قوانین و رشته های مختلف دارد.
وی افزود: پیش از این ۲۰ کشور عضو فدراسیون جهانی 
سپک تاکرا بودند ولی با حمایت های صورت گرفت تعداد 
کشورهای عضو به ۵۵ رسیده است. ایران نقش پررنگی در 
توسعه این رشته در آسیا داشته و باعث شد که تعدادی 
از کشورهای همسایه با کمک ایران عضو آسیایی و جهانی 
آسیا  تاکرای  سپک  کنفدراسیون  شوند.رییس  رشته  این 
بین اللملی  کمیته  با  رایزنی  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
رشته  پاریس  المپیک  از  بتوانیم  که  هستیم  المپیک 
و  ورزش  وزارت  از  کنیم.  بازی ها  این  وارد  را  سپک تاکرا 
جوانان و کمیته ملی المپیک ایران توقع داریم که در این 

راستا از رشته سپک تاکرا حمایت کنند.

 زوار: انتظار داشتم برنامه هایم در

 کمیته فنی تکواندو ارزیابی فنی شود

خبر

شعبانی بهار: کمانداران قطعا در قونیه و 

هانگژو مدال آور می شوند

6

رئیس فدراسیون تیروکمان با اشاره به پیشینه مدال 
آوری کمانداران ایران در بازی های کشورهای اسالمی 
با  آوری  به مدال  بازی های آسیایی گفت: نسبت  و 

کیفیت در قونیه و هانگژو خوش بینی زیادی داریم.
غالمرضا شعبانی بهار با اشاره به پیگیری اردوی تیم 
های ملی تیروکمان در هر دو بخش ریکرو و کامپوند 
بر بازی های کشورهای  بانوان گفت: عالوه  آقایان و 
اعزام  پاراآسیایی که  و  بازی های آسیایی  و  اسالمی 
پارالمپیک  و  المپیک  های  کمیته  برنامه  در  آنها  به 
اساس  بر  هم  را  دیگری  مسابقات  در  شرکت  است، 
از جمله مسابقات  و  ایم  تقویم جهانی مصوب کرده 
سلیمانیه عراق و مسابقات کاپ جهانی در کره جنوبی، 
البته رقابت های دانشجویان جهان هم یکی دیگر از 

رویدادهای پیش روی تیروکمان است.
کشورهای  های  بازی  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 
بر  کرد:  خاطرنشان  آسیایی  های  بازی  و  اسالمی 
اساس ارزیابی که از وضعیت تمرینی و آماده سازی 
دو  این  در  آوری  به مدال  نسبت  داریم،  اردونشینان 
رویداد خوش بینی هستیم و این موضوع را در نشست 
المپیک  با مسئوالن کمیته ملی  های هماهنگی که 
داشته ایم هم اعالم کرده ایم. البته تیروکمان سابقه 
اسالمی  کشورهای  های  بازی  در  آوری  مدال  از  ای 
اصال  که  )باکو(  ها  بازی  این  پیشین  دوره  در  ندارد. 
مسابقات تیروکمان برگزار نشد، در کل فقط در یکی 
برگزار  این رشته  رقابت های  ها،  بازی  این  دوره  دو 
شده است. در هر صورت این پیش بینی را داریم که 
صاحب  اسالمی  کشورهای  های  بازی  دوره  این  در 

مدال شویم.
رئیس فدراسیون تیروکمان تاکید کرد: در دوره پیشین 
بازی های آسیایی )۲۰۱۸ اندونزی( هم صاحب یک 
مدال برنز در بخش میکس شدیم اما تالش و هدف 
این است که در این دوره بازی ها مدال های بیشتر و 
با رنگ بهتر به دست بیاوریم. آمادگی ملی پوشان و 

ارزیابی مثبت مربیان این اطمینان را به ما می دهد.

 سرمربی جدید تیم فوتبال مس سونگون گفت: کمیته 
فوتسال باید یک سری تعهداتی که در گذشته داشت را 
انجام می داد. از سالیان گذشته از آن ها طلب داشتم و 
احسان اصولی رییس کمیته فوتسال قول داد که بعد از 
مسابقات کافا، طلب هایم را پرداخت کند اما این اتفاق 

رخ نداد.
تیم ملی  در  حضور  سال  چندین  از  پس  صانعی  علی   
بزرگساالن و زیر ۲۰ سال کشورمان به صورت رسمی به 
عنوان سرمربی تیم مس سونگون معرفی شد تا بار دیگر 

خود را در فوتسال باشگاهی ایران محک بزند. 
زیر  تیم  از  جدایی  چون،  مسایلی  خصوص  در  صانعی 
با  هدفش  بزرگساالن،  تیم  نکردن  همکاری  سال،   ۲۰
خداحافظی  ملی،  تیم  در  جوانگرایی  سونگون،  مس 
را  آن  زیر  در  که  ... صحبت کرد  و  اسماعیل پور  احمد 

می خوانید.
و  سونگون  مس  تیم  هدایت  قبول  خصوص  در  وی 
بازگشت به فوتسال باشگاهی اظهار داشت: قبال هم در 
فوتسال باشگاهی کار کرده بودم و حاال دوباره به لیگ 

برتر آمدم و در خدمت تیم مس سونگون هستم.
دو هدف مهم در مس سونگون داریم

مس سونگون  باشگاه  در  خود  اهداف  خصوص  در  وی 
گفت: همه تیم های لیگ برتری برای قهرمانی می آیند، 
زیاد  برخی  شانس  و  کم  تیم ها  برخی  شانس  هرچند 
است.  قهرمانی  دیگران،  مانند  هم  ما  تیم  هدف  است. 
یکی دیگر از اهداف مهم این تیم، بومی گرایی و استفاده 
از بازیکنان جوان در سطح استان های آذربایجان شرقی 
و بعد از آن آذربایجان غربی است. در کوتاه مدت امکان 
این کار به صورت کامل وجود ندارد اما قصد داریم تا 

عالوه بر قهرمانی، به مرور بومی سازی داشته باشیم. 
سرمربی جدید تیم مس سونگون ورزقان در مورد نقل 
و انتقاالت لیگ برتر و تغییراتی که در رقم قراردادهای 
بازیکنان به وجود آمده، بیان کرد: رقم قرارداد بازیکنان 
باال نرفته چرا که ارزش پول پایین آمده است. اگر مبلغ 
قراردادهای سال های گذشته را با حاال مقایسه کنیم و 

قیمت ها را نیز در نظر بگیریم، می بینیم که این افزایش 
قراردادها چیزی را بهتر نکرده است. 

در نقل وانتقاالت بیکار نبودیم
صانعی افزود: ما نیز مانند دیگر تیم ها در نقل و انتقاالت 
بیکار نبودیم در حال مذاکره هستیم اما آن را رسانه ای 
نمی کنیم. تیم اخالق مدار هستیم و بازیکنانی که مشکل 
داشتن را به زور نگه نداشتیم. مثال بارز آن هم سعید 
مومنی دروازه بان ملی پوشمان بود که می توانستیم به او 
اجازه جدایی ندهیم و گروکشی یا کارهای دیگر کنیم 
اما در فضایی دوستانه به ما اعالم کرد که می خواهد جدا 

شود و ما نیز با آن موافقت کردیم. 
مس  کاپیتان  فخیم  فرهاد  بازگشت  خصوص  در  وی 
سونگون به تیم، پس از مصدومیت سنگینی که داشت، 
خواستم  باتجربه  بازیکن  یک  عنوان  به  فرهاد  از  گفت: 
که هم در فضای بازی و هم در فضای مربیگری به ما 
بازیکن مس است.  او در حال حاضر مربی  کمک کند. 
به او گفتم که مانند همه بازیکنان، روزی فوتسالت تمام 
شروع  زودتر  چه  هر  مربیگری  که  بهتر  چه  و  می شود 
کنی و هر جا هم که الزم بود برای تیم به میدان بروی. 
قراردادی هم که فخیم با باشگاه بسته، قرارداد مربی - 

بازیکن است. 
کمیته فوتسال به من بدقولی کرد      

از تیم فوتسال  سرمربی مس سونگون در مورد جدایی 
زیر ۲۰ سال کشورمان، گفت: فدراسیون فوتبال و کمیته 
فوتسال باید یک سری تعهداتی که در گذشته داشت را 
انجام می داد. از سالیان گذشته از آن ها طلب داشتم و 
بعد  که  داد  قول  فوتسال  کمیته  رییس  اصولی  احسان 
این  اما  کند  پرداخت  را  طلب هایم  کافا،  مسابقات  از 
تا  ماهه  دو  قرارداد  یک  نیز  آن  از  بعد  نداد.  رخ  اتفاق 
تایلند  تورنمنت  از  بعد  قرار شد  و  بستم  اسفندماه   ۲۹
طلبم پرداخت شود اما باز هم بدقولی کردند و این کار 

انجام نشد. 
صانعی افزود: بعد از این موضوع فکر کردم که دیگر در 
نبود.  نفع هر دو طرف  به  کار  این  ندهم چرا که  ادامه 

البته ارزش پول من حاال یک پنج شده و اگر قرار باشد 
پول آن زمان را بدهند، مبلغ ناچیزی می شود.   

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور وحید شمسایی 
یا خیر،  این جدایی شده  باعث  ملی  تیم  نیمکت  روی 
گفت: نه. قرارداد من حاضر بود اما خودم امضا نکردم. 
اگر تعهدات را انجام می دادند، این اتفاق رخ می داد اما 
از  می شوند،  انباشته  هم  روی  طلب ها  این  دیدم  وقتی 

این کار انصراف دادم.  
سرمربی سابق تیم فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان در 
تیمش  با  بزرگساالن  ملی  تیم  همکاری  عدم  خصوص 
تیم  با  اولویت  کرد:  تصریح  تایلند،  تورنمنت  از  پیش 
توقع  اما  داشتند  رسمی  بازی  که  چرا  بود  بزرگساالن 
داشتیم بازیکنانی که واقعا می خواستند را اعالم کنند. 
قرار بود یک لیست ۴۰ نفره اعالم کنند تا ما آن ها را 
دعوت نکنیم اما در نهایت ما لیست ۲۴ نفره دادیم که 
۱۲ نفر آن را از تیم مان گرفتند و دست ما خیلی بسته 
شد. خیلی از بازیکنان پاسپورت نداشتند و زمان کافی 

نیز وجود نداشت.  
و  ملی  تیم  با  قراردادش  مبلغ  خصوص  در  صانعی 
اعتراض برخی افراد به پایین بودن آن، گفت: هر کسی 
نظر خودش را دارد و با مبلغی مشخص کار می کند. این 
یک موضوع شخصی است. با مبلغ قراردادم با تیم زیر 
۲۰ سال موافق نبودم و در آخر هم آن را امضا نکردم. 

ملی  تیم  در  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
جوانگرایی رخ داده یا نه، عنوان کرد: جوانگرایی با نظر 
سرمربی انجام می شود و خود اوست که باید پاسخ بدهد. 
سرمربی دوست دارم بازیکن ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله دعوت 
قهرمان  آسیا  ما در  احترام گذاشت.  آن  به  باید  و  کند 
حاال  می رود.  تیم  این  از  هم  قهرمانی  توقع  و  هستیم 
اینکه با چه روشی قهرمانی بدست بیاید، سلیقه مربی 
است. تیم ملی ما نیاز به جوانگرایی دارد اما باید ببینیم 

اهداف تیم ملی کوتاه مدت است یا بلندمدت؟
اگر  داد:  ادامه  ایران  فوتسال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
هدف تیم ملی جام جهانی بعدی باشد، در حال حاضر 
میانگین سنی بازیکنان ۲۸ سال است و سه سال دیگر 
به عدد ۳۰ می رسد و باید برای جام جهانی بعدی این 
پروسه تکرار شود اما اگر می خواهیم برای دو جام جهانی 
پایین  را  بازیکنان  باید سن  باشیم،  برنامه داشته  آینده 
سال  تا  که  آوردیم  بازیکنانی   ۲۰۱۲ سال  ما  بیاوریم. 
محمدی،  سپهر  صمیمی،  علیرضا  کردند.  بازی   ۲۰۲۰
مهدی جاوید، احمد اسماعیل پور و خیلی ... نزدیک ۹ 

سال برای تیم ملی بازی کردند. 
خداحافظی اسماعیل پور ناراحت کننده بود

احمد  خداحافظی  نحوه  خصوص  در  پایان  در  صانعی 
بازیکنان  جزو  او  گفت:  ملی،  بازی های  از  اسماعیل پور 
فوق العاده فوتسال ایران به شمار می آید. احمد در جام 
جهانی های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ عملکرد بسیار خوبی داشت 
و در کلمبیا به عنوان سومین بازیکن برتر جهان انتخاب 
شد. ناراحتی من این است که امثال این بازیکنان باید 
خیلی  صورت  به  و  ملی  تیم  از  باشکوه  بازی  یک  در 
نداد  رخ  اتفاق  این  اما  محترمانه خداحافظی می کردند 

و همه ناراحت شدند.

صانعی: کمیته فوتسال به قولش عمل نکرد

انتظارم  تکواندو گفت:  ملی  تیم  گزینه هدایت 
این بود که برنامه هایم در کمیته فنی فدراسیون 

تکواندو، به صورت فنی ارزیابی شود.
انتخاب  فرآیند  درباره  زوار    محمدرضا 
سرمربی تیم ملی تکواندو، اظهار کرد: با توجه 
فدراسیون  دبیر  لشکری  استاد  درخواست  به 
تکواندو و همچنین مدیر فنی تیم های ملی آقای 
دکتر اصغر رحیمی، به عنوان یکی از گزینه های 
سرمربیگری تیم ملی امید و بزرگساالن، برای 
به  بازیهای آسیایی چین  تا  برنامه ساالنه  ارائه 

کمیته فنی فدراسیون تکواندو دعوت شدم.
فنی  کمیته  در  حضور  از  بعد  افزود:   وی 
فدراسیون تکواندو، برخی از اعضای این کمیته، 
خواستار توضیحات بیشتر در مورد برنامه های 
بنده شدند. پس از توضیحات مقدماتی و تشریح 
نکات کلی و نیز ارائه بخشی از سابقه طوالنی 
 ( مختلف  ملی  های  تیم  در  خود  مستمر  و 
و  بزرگساالن   - جوانان  المپیک  نوجوانان- 
با  کردم  اعالم  نظامیان جهان سیزم(،  المپیک 
پتانسیل  و  ظرفیت  از  کامل  شناخت  به  توجه 
در  تکواندو کشور  آینده ساز  و  مهم  رده سنی 
رده های نوجوانان و جوانان با بیش از۲۴ سال 
تجربه و معرفی پدیده و استعدادهای درخشان 
به تکواندوی کشور ترجیح می دهم در این مقطع 
و  جوانان  امید،  ملی  های  تیم  با  خاص  زمانی 
نوجوانان همکاری داشته باشم تا بتوانم زمینه را 
برای پشتوانه سازی در تیم  ملی بزرگساالن در 

تمام اوزان فراهم کنم.
گزینه سرمربیگری تیم ملی تکواندو، خاطرنشان 
کرد: به نظر می رسید که برنامه های بنده مورد 
تایید کمیته فنی قرار گرفته بود، چرا که هیچ 
گونه ابهام، ایراد و سوال فنی در خصوص موارد 
ارائه شده مطرح نشد و تنها دو سوال کلی در 
دالیل  و  بنده  نظر  مد  مربیان  کمک   خصوص 
توکیو  المپیک  در  تکواندوی کشورمان  ناکامی 
مطرح شد که من هم توضیحات فنی خودم را 

ارائه دادم.
ایران،  پایه  های  رده  های  تیم  سابق  سرمربی 
و  دالیل  این  از  پیش  البته  کرد:  خاطرنشان 

بررسی  کمیته  به  مکتوب  بصورت  را  نظراتم 
قبلی  فدراسیون  در  تکواندو  ملی  تیم  شکست 
در  که  کردم  اعالم  همچنین  بودم.   داده  ارائه 
جواب  فعلی،  شده  ارائه  برنامه های  پیوست 
و  شده  ذکر  دقیق  بصورت  پرسش  این  کامل 
از  رفت  برون  جهت  شفافی  کامال  پیشنهادات 

شرایط فعلی شرح داده شده است.
تصمیم  به  احترام  ضمن  بنده  کرد:  تصریح  زوار 
این  تکواندو،  فدراسیون  در  جدید  فنی  کمیته 
انتظار را داشتم که برنامه های من از منظر فنی 
مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت تا نقاط ضعف 
و قوت برنامه پیشنهادی از سوی اعضای کمیته 

مشخص شود.
انتخاب مقانلو به عنوان سرمربی تیم  وی درباره 
سرمربیان  برنامه  رسد  می  نظر  به  گفت:  ملی 

انتخاب شده تیم های ملی توانسته نظر اعضای 
کمیته فنی را جلب کرده و در این مقطع به این 
نفرات اعتماد شده است. امیدوارم در این مقطع 
حساس با توجه به رویدادهای پیش رو، کادر فنی 
انتخابی بتواند پاسخ این اعتماد را با کسب نتایج 
مطلوب بدهد چرا که انتظار جامعه تکواندو با توجه 
به ظرفیت و پتانسیل موجود و نفرات جوان و آینده 
داری که در تمامی اوزان هشت گانه وجود دارند، 
باالست. قاطعانه معتقدم با توجه به شناختی که از 
تکواندوکاران مستعد و مشاهده عملکرد فنی آنان 
در رویدادهای مختلف دارم، بدون شک در حال 
حاضر در هر وزن حداقل سه ورزشکار جوان و با 
آتیه و جویای نام وجود دارند که می توانند دست 
و  آل  ایده  ترکیب  به  رسیدن  برای  را  فنی  کادر 
کسب نتایج مطلوب در مسابقات مهم باز نگه دارد.

زوار درباره راهکار برون رفت تکواندو از وضعیت 
فعلی، خاطرنشان کرد: برای برون رفت از شرایط 
فعلی و دور اندیشی به منظور حضور پرقدرت در 
مسابقات جهانی و المپیک پاریس، نیاز به پوست 
اندازی و اعتماد به نیروهای جوانتر بیش از پیش 
تیم  بین  تعامل  و  هماهنگی  شود.  می  احساس 
های ملی بزرگساالن و امید و تیم ملی نوجوانان 
با تیم ملی امید مسیر روشنی را برای تکواندوی 
حضور  قطع  طور  به  کرد.  خواهد  ترسیم  ایران 
بازیکنان زیر ۲۱ سال در مسابقات گرندپری در 
کره جنوبی می تواند شرایط حضور تعداد بیشتری 
از ورزشکاران ما را در مسابقات گرندپری فراهم 
کند. افزایش امکانات و تجهیزات استاندارد برای 
ملی  تیم های  ضروریات  از  نیز  مسابقه  و  تمرین 

تکواندو است.

گفت:  المپیک  ملی  کمیته  رییس   
فراتر  ناشنوایان  فدراسیون   ماموریت 
جامعه  کل  و  است  فدراسیون  یک  از 
وظیفه  می کند.  نمایندگی  را  ورزش 
فدراسیون  این  کنار  در  می دانیم  خود 
در  امیری  صالحی  سیدرضا  باشیم. 
به  ناشنوایان  کاروان  بدرقه  مراسم 
خبرنگاران  جمع  در  برزیل  المپیک 
اظهار داشت: فدراسیون از کمیته ملی 
انتظار  دارد.  اولین  انتظاراتی  المپیک 
منابع  توزیع  در  عدالت  که  است  این 
و  شود  برقرار  ناشنوایان  جامعه  در 
دوم حمایت و سوم اشتغال است. این 
تا  هستند  اشتغال  نیازمند  ورزشکاران 
باشند. داشته  فعال  حضور  جامعه  در 

رییس کمیته ملی المپیک اضافه کرد: 
به انتظارات و مطالبات آنها کمتر توجه 
شده و انتظار داریم بعد از رویداد برزیل، 
دولت و مجلس و همه نهادهای مسوول 
در خصوص اشتغال، معیشت و حمایت 
کنند.رییس  قبول  مسوولیت  آنها  از 

حمایت  درباره  المپیک  ملی  کمیته 
این کمیته از ناشنوایان گفت: بارها به 
فدراسیون(  )مهران(تیشه گران)رییس 
اعالم کردم که ما فدراسیون ناشنوایان 
را مانند ۵۰ فدراسیون دیگر می بینیم 
و تبعیضی قائل نیستیم. باید ناشنوایان 

روزی  امیدوارم  و  بدانیم  مقدم  را 
همه  کنند  اعالم  ناشنوایان  که  برسد 
نیازهای آنها تامین شده و مانند دیگر 
شده اند.   معنوی  و  مادی  حمایت  افراد 
بازی های  دوره  بیست وچهارمین 
المپیک ناشنوایان ۱۱ اردیبهشت ماه در 

آغاز می شود  برزیل  دو سول  کاسیاس 
و کاروان ایران در رشته های تیراندازی، 
و  آزاد  کشتی  کاراته،  تکواندو،  جودو، 
والیبال  و  فوتبال  دوومیدانی،  فرنگی، 
خواهد  حضور  بازی ها  این  در  ساحلی 

داشت.

در مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک برزیل؛

صالحی امیری: فدراسیون ناشنوایان نماینده کل ورزش ایران است

آگهی موضوع کد ۹۱۴ مجموعه بخش نامه های ثبتی

باغ  تحت پالک  مالکیت ششدانگ یک قطعه  اسناد 
56 فرعی از ۱55 اصلی ذیل ثبت 2۱26 صفحات 
۱5۹ ، ۱57 ، ۱55 و ۱6۱دفتر جلد 2۱ به ترتیب 
، علی  ، علی اکبر جعفری  بنام های اسمعیل جعفری 
اصغر جعفری و بتول خانم جعفری هر یک نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع ثبت صادر و تسلیم گردیده 
است سپس تمامی مالکین مشاعی برابر اسناد قطعی 
متعدد تمامی سهام خود را به آقای حسن زمان پور 
و  فوت  نامبرده  آن  متعاقب  واگذارو  آبادی  فیروز 
شماره  دادنامه  بموجب  ایشان  الفوت  حین  وراث 
 ۱۴00/۹/۱6  –  ۱۴00۹۱3۹00۱۱7۹۹8۴63
عبارتند  کریم  رباط  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
از:۱-محمد 2-صفا 3-خدیجه ۴-سکینه 5-فاطمه 
شهرت همگی زمان پور فیروز آبادی فرزندان متوفی 
متوفی،  همسر  آبادی  پورفیروز  زمان  زهرا  بانو   و 
شماره  دادنامه  برابر  سپس 
 ۱۴00/0۹/2۴  –  ۱۴00۹۱3۹00۱22۴5۴72
شعبه اول شوری حل اختالف رباط کریم خانم زهرا 
الفوت  حین  ورثه  و  فوت  آبادی  فیروز  پور  زمان 
3-خدیجه  2-صفا  محمد   -۱ از:  عبارتند  ایشان 
۴-سکینه 5-فاطمه شهرت همگی زمان پور فیروز 
محمد  آقای  آن  متعاقب  و  متوفی  فرزندان  آبادی 
شماره  دادنامه  بموجب  آبادی  فیروز  پور  زمان 
۱200۴57 صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان رباط کریم فوت و وراث حین الفوت ایشان 
 عبارتند از:۱-علی 2 – محسن 3 – اکرم ۴ – فاطمه 
آبادی  فیروز  پور  زمان  همگی  شهرت  منیر   –  5
فیروزآباد  پور  غالمی  ربابه  بانو  و  متوفی  فرزندان 
موقوم  پالک  اینکه  بعلت  سپس   . متوفی  همسر 
فاقد طول متراژبوده و حدی به حدی میباشد و برابر 
مبنی  اداره  ریاست  مورخه ۱۴00/۱۱/03  دستور 
بر اجرای کد۹۱۴ مجموعه بخش نامه های ثبتی، به 
اطالع مجاورین پالک مرقوم میرساند وقت بازدید از 
پنجشنبه  روز  صبح  ساعت۱0  ملک  مساحی  و  محل 
۱۴0۱/02/2۹ )بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 
مقتضی  میباشد.  شمسی(  چهارصدویک  و  یکهزار 
است جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق ، در تاریخ 
بدیهی  رسانید  بهم  حضوز  محل  در  مقرر  ساعت  و 
است عدم حضور شما مانع از اجرای عملیات مزبور 
در  حدود  تعیین  به  نسبت  اعتراض  و  نخواهد شد 

آینده ممنوع نخواهد بود.( 

بابک احمدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای اکبر پاکزاد  برابر درخواست وارده  
به شماره ۱756۱ مورخ ۱۴00/۱۱/27  با تسلیم 
رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق  استشهادیه  2برگ 

مالکیت  سند  اینکه  اعالم  با  کریم  رباط   3۱ شماره 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
6025 شش هزار و بیست و پنج متر مربع به شماره 
پالک 23۱ فرعی از ۱۱8 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
رباط کریم ذیل ثبت 65588 دفتر جلد28۴ صفحه 
282 بنام رضا بهارلو ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
قطعی  سند  برابر  ثبت  مورد  تمامی  ادامه  در  است 
خانه  دفتر   ۱3۹8/۱2/0۱ مورخ   530۱۱ شماره 
3۱ رباط کریم به اکبر پاکزاد منتقل گردیده و سند 
مالکیت المثنی به شماره سریال 02۱6۱5۹، سری 
ب – 85 بنامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
وارده  درخواست  طی  و  متقاضی  اظهارات  طبق  که 
فوق تقاضای صدور سند مالکیت المثنی دوم پالک 
ماده  اجرای  در  مراتب  لذا  است  نموده  را  مذکور 
نوبت  یک  در  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   ۱20
آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
سند  وجود  یا  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله  انجام 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد 
نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضائی قابل 

رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم 
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هنری
گزارش

ساالری: بخش نامرئی درد دل 
هنرمندان با رئیس جمهور جذاب است

 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان آنکه گاه 
جذابیت بخش نامرئی درد دل هنرمندان با رئیس جمهور بسیار بیشتر 
از بخش مرئی رسانه ای شده نشست های صمیمانه از این دست است؛ 
گفت: انتهای نقد تمامی ناقدان این نشست صمیمی آن است که چرا 

ما دعوت نشدیم.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی میزبان ضیافت افطار و نشست صمیمانه 
با هنرمندان و پیشکسوتان عرصه تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای 

تجسمی با سالیق و طیف های مختلف بود.
محمود ساالری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   اظهار 
از  پیشنهادات  بیان  و  هنرمندان  زبان  از  معضالت  شنیدن  داشت: 
تا  راه گشاست  و  کمک کننده  بسیار  هنرمندان  و  فرهیختگان  زبان 
رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن اجرایی کشور 

تصویر درستی از فرهنگ و فضای هنر کشور داشته باشند.
قدرت  با  می توان  که  است  اساس  همین  بر  آنکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت برگزاری این دست از نشست ها برکات فراوانی دارند ادامه داد: 
در  هنرمندان  میان خود  که  است  قلوبی  انس  برکات  آن  از جمله 
این نشست ها میزبان  آنکه  به دلیل  این نشست ها حاصل می شود. 
هنرمندان از همه صنوف است. سینماگران، تئاتری ها، موسیقی دان ها 
و هنرمندان تجسمی دور هم جمع می شوند. خیلی از آن ها ممکن 
چنین  در  واسطه  به  اما  نبینند  را  یکدیگر  هم  سال به سال  است 
نشست هایی دیدارها تازه می شوند. این انس قلوب از آن برکاتی است 

که از آن گاه غفلت می کنیم.
چنین  برگزاری  برکات  دیگر  از  دیگر  آنکه  به  اشاره  با  ساالری 
دیدارهای  همین  واسطه  به  هنرمندان  که  آنست  نشست هایی 
به عنوان  نوعی  من  به  نتوانند  است  ممکن  که  مشکالتی  صمیمانه 
معاون وزیر یا شخص وزیر، به دالیل متعددی چون معذوریت های 
اخالقی، رودربایستی یا هر دلیل دیگری بگویند، آنجا می توانند به 
شکل مستقیم، صادقانه و در کمال آرامش با رئیس جمهور منتخب 

خود در میان گذارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نکات، دغدغه ها و گاه گله هایی وجود 
دارند که به دست مدیرانی مانند ما نمی تواند باز شود و باز شدن این 
گره ها به دست رئیس جمهور با توجه به توانمندی و قدرت اجرایی 
که دارد شدنی است. پس فضیلت ها و برکات بعدی گره گشایی از 

امور است.
این مدیر هنری خاطرنشان کرد: باید پذیرفت که هنرمندان قشری 
هستند که در جلوه عمومی مرفه به نظر می رسند؛ اما در واقعیت جزو 
طبقه اقتصادی متوسط و بعضاً متوسط به پایین هستند. تاکید بر 
چنین نگرش ها و دغدغه ها بسیار مهم است تا بتوانیم ابعاد مختلف 

کارها و رفع موانع را در چنین نشست هایی جستجو کرده و ببینیم.
از  برخی  نسبت به  او  دیدگاه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ساالری 
نقدهایی که از سوی تعدادی از هنرمندان در فاصله کوتاهی بعد از 
برگزاری نشست صمیمانه ریاست جمهور در قالب ضیافت افطاری 
این که  گفت:  چیست؟  هستیم  شاهدش  مجازی  فضای  در  اغلب 
این  در  که  کسانی  نسبت به  تنگ نظر  منتقدان  از  برخی  شاهدیم 
جلسات شرکت می کنند هجمه و حمله کرده اند. یا گفته اند چرا فالن 
شخص بوده و دیگری نبوده؛ بیشتر واجد یک جمله است و آن این که 
چرا ما را دعوت نکرده اید؟ اگر ما دوستان را دعوت می کردیم قطعا 

بسیاری از این حرف و حدیث ها وجود نداشت.
وی با اشاره به این مهم که پُرواضح است محدودیت زمان و مکان 
داریم ادامه داد: همچنین در تعریف این که چه کسانی باید در این 
نشست حضور پیدا کنند نیز مراتبی منطقی مترتب است. اگر تمام 
طیف مدعو از نخبگان باشند حرف و حدیث هایی پیش میاد. اگر تمام 
از طیف هنرمندان میانی باشد باز هم حرف دیگری را شنوا هستیم. 
باید تدبیری کرد تا همه طیف ها نماینده ای در این نشست ها داشته 
باشند. به همین خاطر است که بعضاً برخی از آقایان در واکنش های 
خود گفته اند در این نشست فقط فالنی و فالنی نخبه بودند. یا در 
آن رشته هنری به عنوان مثال آن دو شخص مدعو نخبه نبودند. 
ساالری نفس برگزاری چنین نشست های را لزوم شنیدن صحبت های 
همه سطوح هنرمندان دانست و یادآور شد: قرار نیست فقط نخبگان 
هر طیفی  از  هم  باید  آن ها شنید شود.  مسائل  و  دردها  بنشینند، 
باشند و بتوانند گفت وگو کنند. باز هم تاکید می کنم انقدر برکات بر 
این نشست مترتب است که می توان از ابعاد گوناگون به آن پرداخت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برگزاری این 
دست از نشست های صمیمی هنرمندان و اهالی اندیشه با شخص 

نخست اجرایی کشور دارای دو بخش مرئی و نامرئی است.
وی خاطرنشان کرد: بخش مرئی آن است که ما در جریان گفته های 
افراد پشت تریبون، در اخبار و رسانه ها قرار می گیریم. اما وقتی هر 
یک از هنرمندان با رویکرد، نگاه شخصی و دغدغه های شان به شکل 
خصوصی بدون توجه به شکل رسانه ای پای همان سفره میهمانی 
خدا با رئیس جمهور منتخب خود صحبت می کنند؛ این ها جنبه های 
نامرئی این نشست. جنبه ای که حتی در مواردی پررنگ تر از متن 

جذابیت دارد.

در  وزیارت  حج  سازمان  رییس   
دیدار با رییس حج و عمره عراق بر 
راه اندازی سفرهای زمینی به عتبات 

عالیات تاکید کرد.
زیارت،  و  حج  سازمان  از  نقل   به 
سید صادق حسینی رییس سازمان 
حج و زیارت که در صدر هیاتی به 
عراق سفر کرده در دیدار با رییس 
اندازی  راه  بر  عراق  عمره  و  حج 
دو  میان  زائران  زمینی  سفرهای 
کشور تاکید کرد که مورد استقبال 
طرف عراقی برای گسترش فرهنگ 
قرار  زائران  تردد  تسهیل  و  زیارت 

گرفت.
وی در این دیدار با بیان اینکه این 
سفر  امور  تسهیل  منظور  به  سفر 
عالیات  عتبات  به  ایرانی  زائران 
کرونا  شیوع  گفت:  گرفته،  صورت 
را  عتبات  به  ایرانی  زائران  اعزام 
متوقف و به حداقل رسانده بود زیرا 
در گذشته اعزام یک میلیون و ۳۰۰ 
را  اربعین  از  غیر  سال  در  نفر  هزار 
نیز داشته ایم و حتی در ایام اربعین 
هم حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
متقاباًل  که  می شدند  مشرف  ایرانی 
ایران سفر می  به  نیز  زائران عراقی 
اعزام  این  با شیوع کرونا  کردند که 

ها نیز متوقف شد.
افزود:  زیارت  و  رییس سازمان حج 
سفرهای  قبل  ماه  چهار  حدود  از 
عتبات عالیات را از سرگیری کردیم 
به  ایرانی  هزار   ۵۸ مدت  این  در  و 
عراق سفر کردند که در عید نوروز 
۱۵ هزار ایرانی به صورت هوایی به 
عتبات اعزام شدند که این اعزام ها 
هم بر اساس پروتکل های بهداشتی 

تدوین شده صورت گرفت.
بازگشایی  اینکه  بیان  با  حسینی 
به  توجه  با  را  زمینی  مرزهای 
دنبال  مشتاقان  مکرر  درخواست 
که  مانعی  تنها  گفت:  می کنیم 

برای سفرهای زمینی وجود داشته 
موضوع ویروس کرونا بوده است که 
تاکید  بهداشت،  وزیر  با  مالقات  در 
به شکل  ایران  کردیم که کرونا در 
خوبی کنترل شده است و ۷۵ درصد 
مردم ایرن واکسن کرونا تزریق زده 
اند و از این حیث وضعیت مناسبی 
وجود  منطقه  کشورهای  به  نسبت 
مساعدت  با  اهلل  شاء  ان  که  دارد 
اندرکاران ذیربط زائران  الزم دست 
به  زمینی  صورت  به  بتوانند  ایرانی 
عراقی  زائران  و  کنند  سفر  عتبات 
هم متقاباًل به زیارت مشهد مقدس 
و اماکن متبرکه ایران مشرف شوند.

ارتباط مذهبی و  اینکه  با بیان  وی 
موضوع زیارت پیوند میان کشورهای 
را عمیق تر می کند، گفت:  مسلمان 
زیارت  و  حج  سازمان  عنوان  به 
توسعه  به  نسبت  که  داریم  وظیفه 
فرهنگ زیارت اهتمام جدی داشته 
باشیم و این کار را با جدیت دنبال 

می کنیم.
افزود:  رییس سازمان حج و زیارت 
یکی از موضوعات مدنظر راه اندازی 

تردد  امور  تسهیل  برای  ریلی  خط 
مسلمان  کشورهای  میان  زیارتی 
است که این مهم می تواند به تعمیق 
و  شیعه  جامعه  بین  اسالمی  پیوند 
حتی عالقمندان زیارت از فرقه های 
دیگر مسلمانان منجر شود که دست 
برای  می توانند  مربوطه  اندرکاران 
داشته  اهتمام  هدف  این  به  نیل 
باشند و می توان نام این خط ریلی 

برای زیارت را خط والیت نهاد.
تشکیل  اینکه  بیان  با  حسینی 
زیارتی جهان تشیع  اماکن  اتحادیه 
بیشتر جهان  انسجام  و  پیوند  برای 
این  گفت:  باشد  بخش  ثمر  اسالم 
افزایی الزم را  اتحادیه می تواند هم 
ایجاد کند که موضوع مربوطه را با 
مطرح  علوی  مقدس  آستان  تولیت 

کردیم.
عراق  عمره  و  حج  رییس  پیشنهاد 
به  عراق  از  زائران  ترانزیت  برای 

عربستان
رییس حج و عمره عراق نیز در این 
به  گویی  آمد  خوش  ضمن  دیدار 
رییس سازمان حج وزیارت و هیئت 

میان  زائر  تبادل  از  ما  همراه گفت: 
زیرا  دو کشور خوشحال می شویم 
گردشگری مذهبی عالوه بر تاثیرات 
ملت  معنوی  فرهنگ  بر  اقتصادی 
اینکه  بر  و عالوه  دارد  تاثیر  ها هم 
و  کنند  می  تعامل  هم  با  دولت ها 
باعث دوستی و تعامل میان ملت ها 

هم می شود.
شیخ المسعودی افزود: در خصوص 
موضوع  این  زمینی  راه  بازگشایی 
سفر  تنها  نه  دارد  زیادی  اهمیت 
زمینی عتبات به عراق صورت گیرد 
سفر  حتی  که  خواهانیم  ما  بلکه 
عمره و حج هم به صورت ترانزیت 
گیرد.  صورت  عربستان  به  عراق  از 
قبال هم خیلی از کشورها به صورت 
عربستان  راهی  عراق  از  زمینی 

می شدند.
طرفین  نشست  این  ادامه  در 
تمتع  حج  موضوع  درخصوص 
امسال و دعوت عربستان سعودی و 
برنامه ریزی های صورت گرفته در 
خصوص اعزام ها و خدمات رایزنی 

و گفت وگو کردند.

تاکید رییس سازمان حج و زیارت بر 
راه اندازی سفرهای زمینی به عتبات

گزارش

وزیر فرهنگ: راهبرد جمهوری اسالمی 
ایران گسترش تعامل با کشورها است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دیپلماسی فرهنگی را یکی از مهمترین 
ابزار آشنایی بین ملت ها دانست و گفت: راهبرد جمهوری اسالمی ایران 

گسترش تعامالت با همه کشورها در حوزه های مختلف است.
محمدمهدی اسماعیلی  در دیدار کارلوس کوشتا نهوش سفیر پرتغال 
با بیان اینکه گسترش روابط فرهنگی بین المللی در سازمان  در تهران 
از  جدید  دوره  در  افزود:  می شود،  دنبال  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
فعالیت این سازمان سعی در گسترش روابط و تعامالت خارجی با سایر 

کشورها داریم.
اسالمی  جمهوری  راهبرد  اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
است،  مختلف  حوزه های  در  کشورها  همه  با  تعامالت  گسترش  ایران 
ملت ها  بین  آشنایی  ابزار  مهمترین  از  یکی  فرهنگی  دیپلماسی  گفت: 
است و ارتقای روابط فرهنگی ایران و پرتغال منجر به گسترش مناسبات 

اقتصادی و سیاسی نیز خواهد شد.
عنوان  به  تهران،  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
میلیون ها  نمایشگاه  این  در  افزود:  کشورمان،  فرهنگی  بزرگ  رویداد 
مخاطب از اهالی فرهنگ و هنر، دانشگاهیان، دانشجویان و دانش آموزان 

و در رده های مختلف سنی و تحصیلی حضور دارند.
اسماعیلی بر حضور و همکاری های مشترک ایران و پرتغال در جشنواره ها، 
نمایشگاه های مختلف در حوزه های کتاب، موسیقی، نمایش، سینما و... 
تاکید کرد و گفت: ترجمه آثار بزرگان دو کشور، برگزاری جشنواره ها و 
هفته های فرهنگی از دیگر زمینه های همکاری های مشترک بین ایران 
و پرتغال است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان بر اجرای کامل 

موافقتنامه مشترک همکاری های فرهنگی دو کشور تاکید کرد.
ابراز  با  دیدار  این  در  تهران  در  پرتغال  سفیر  نهوش  کوشتا  کارلوس 
ارشاد اسالمی، گفت: دولت های دو  از دیدار وزیر فرهنگ و  خرسندی 
پرتغال  و  ایران  نزدیک  روابط  و  هستند  دیرینه ای  روابط  دارای  کشور 

سابقه ای به طول چندین قرن دارد.
دولت ها  روابط  گسترش  در  فرهنگ  نقش  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
میان  مستحکم  ارتباطی  پل  ایجاد  به  منجر  فرهنگ  افزود:  ملت ها،  و 
دولت ها و ملت ها می شود و ارتقای آن ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی 

را نیز فراهم می کند.
گسترش  بر  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  تهران  در  پرتغال  سفیر 

همکاری های فرهنگی، هنری و ادبی میان دو کشور تاکید کرد.
بنیاد سینمایی  از طریق  وی گفت: همکاری مشترک در حوزه سینما 
های  هفته  برگزاری  زبان،  ترویج  و  کشور  دو  ادبی  آثار  ترجمه  فارابی، 
فرهنگی و هنری در ایران و پرتغال از جمله موضوعات همکاری های 

مشترک فرهنگی میان دو کشور است.
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تهیه کننده سینمای ایران داور جشنواره 
فیلم اسپانیا شد

بخش  داور  عنوان  به   ایران  سینمای  تهیه کننده  نشان  بهروز   
بین الملل نهمین دوره جشنواره فیلم تنریفه اسپانیا انتخاب شد.

عصای  و  کیارستمی  همچون  فیلم هایی  تهیه کننده  نشان  بهروز 
گمشده و پسران دریا به  عنوان داور بین الملل نهمین جشنواره فیلم 
تنریفه اسپانیا در جزایر قناری معرفی شد. وی با پسران دریا موفق 
به دریافت پروانه زرین بهترین فیلم سینمایی از سی و چهارمین 
اصفهان شده  نوجوانان  و  کودکان  فیلم  بین المللی  دوره جشنواره 

بود.
نشان همچنین داوری در جشنواره های فیلم ریور ایتالیا، آکامپادوک 

پاناما و SFTF آفریقای جنوبی را در کارنامه خود دارد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تنریفه پروژه ای است که مأموریت 
این  است.  تنریفه  به جزیره  بین المللی  کوتاه  فیلم  آوردن ۵۰  آن 
به  را  از ۱۰هزار تماشاگر  رویداد سینمایی موفق شده است بیش 

خود جذب کند.
صحنه  با  آشنایی  برای  مرجع  جشنواره ای  می خواهد  رویداد  این 
بین المللی فیلم کوتاه باشد، بنابراین برای انجام این کار، بر اساس 
تنریفه  با معیارهای کیفیت و اصالت کار می کند. در  آثار  انتخاب 
ارتقای  تعامل بین شرکت کنندگان و مردم باهدف تقویت حضور، 
دسترسی و قابل  مشاهده کردن آثاری که خط جشنواره را تشکیل 

می دهند، دنبال می شود.
نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم تنریفه اسپانیا از ۱۹ تا ۲۲ 

خردادماه امسال در جزایر قناری اسپانیا برگزار می شود.

فیلم سینمایی »سگ بند«، گفت:  بازیگر   
دلیل اقبال این فیلم را نیاز مردم به شادی 
اقبال  تمام  نمی شود  می دانم؛  خندیدن  و 
بازیگران و کارگردانی  و  به قصه  را منوط 
صحبت  صادقانه  بخواهیم  اگر  دانست. 
شادی  به  نیاز  بسیار  امروز  مردم  کنیم 
این  این شاید دلیل اصلی فروش  دارند و 

فیلم است.
سگ  فیلم  روزها  این  که  مسلمی  ناهید 
روی  فیلم  پرفروش ترین  او  بازی  با  بند 
پرده اکران است، در گفت وگو با خبرنگار 
و  خود  نقش  بیان  به  ایرنا  سینمایی 
چالش های ایفای نقش در سینما پرداخت 
احمدی  مهران  آقای  با  تر  پیش  گفت:  و 
همکاری نداشتم و این اولین همکاری مان 

بود که امیدوارم ادامه داشته باشد.
بهرام  و  جعفری  امیر  با  داد:  ادامه  وی 
افشاری قبال در تئاتر همکاری داشتیم، به 
می  را  هم  زبان  کار  این  در  دلیل  همین 
فهمیدیم و جدای از تمامی کار، سکانسی 
که سر سفره غذا می خوریم بامزه درآمده 

است.
)منیژه  زنان  زندان  سینمایی  فیلم  بازیگر 
نقش  منفی  نکته  درباره   )۱۳۷۹ حکمت 
خود در فیلم سینمایی سگ بند، توضیح 
که  نمی خورد  من  سن  فیلم  این  در  داد: 
مادربزرگ این بچه ها باشم و تنها مشکلی 
حتی  بود؛  همین  داشتم  قصه  این  با  که 
فیلم  این  تماشای  به  با دخترم  زمانی که 
به شما نمی خورد  به من گفت که  رفتیم 
که مادربزرگ این ها باشید ولی همکاری با 
تیم سگ بند تجربه خوبی بود که دوستش 

داشتم.
همکاری  شاد  فضای  توضیح  با  مسلمی 
افشاری  بهرام  و حضور  بند  گروه سگ  با 
قبال  کرد:  بیان  طناز،  عنوان شخصیت  به 
تئاتر کار  افشاری  بهرام  و  امیر جعفری  با 
کرده بودم؛ بهرام افشاری بسیار بامزه است 

و رفتارش طنز بسیاری دارد.
وی ادامه داد: با بهرام افشاری نمایشی به 
نام پاییز را باهم کارکردیم که کارگردانمان 

دوبار  نمایش  این  بود؛  مرند  برهانی  نادر 
اجرا شده است، یک بار سال ها پیش و بار 
دیگر حدود پنج سال پیش که دوباره آن را 
روی صحنه بردیم. در نمایش اول کاراکتر 
دایی نداشتیم و در مورد آن فقط صحبت 
می شد اما در اجرای اخیر کارکارتر دایی 
را به بهرام افشاری دادند که بسیار کاراکتر 

بامزه ای بود.
نویسندگی و کارگردانی  به  پاییز  )نمایش 
امیر  هنرمندی  با  و  مرند  برهانی  نادر 
پسیانی،  ستاره  افشاری،  بهرام  جعفری، 
ناهید مسلمی و احمد کاوری در زمستان 
کرمانی  ناظرزاده  استاد  سالن  در   ۹۳
رفت  صحنه  روی  به  ایرانشهر  تماشاخانه 
زیبا  نمایش  این  تئاتر  فیلم  اکنون  هم  و 
مخاطبان  اختیار  در  دی  او  وی  قالب  در 

قرار دارد(
)رضا  قند  حبه  یه  سینمایی  فیلم  بازیگر 
این  از  کرد:  تصریح   )۱۳۹۰ میرکریمی 
نمایش خاطره مشخص در یاد ندارم اما در 
کار با بهرام افشاری دائما می خندیدیم و 
نمایش پاییز به لطف بهرام افشاری نمایش 
موفقی بود. در سگ بند هم برایمان مرور 
خاطرات جذاب بود. همانطور که گفتم با 
در  تر  قبل  جعفری  امیر  و  افشاری  بهرام 
هم  زبان  و  ایم  کرده  کار  تئاتر  و  سریال 
حضور  هم  بند  سگ  در  و  فهمیم  می  را 
من و بهرام افشاری و امیر جعفری مثلث 

جالبی بود.
سبز  حلقه  تلویزیونی  سریال  بازیگر 
فروش  دلیل   )۱۳۸۶ حاتمی کیا  )ابراهیم 
باال و اقبال مردم از فیلم سگ بند را نیاز 
مردم به شادی توصیف کرد و گفت: دلیل 
و  شادی  به  مردم  نیاز  را  بند  اقبال سگ 
تمام  شود  نمی  یعنی  دانم؛  می  خندیدن 
و  بازیگران  و  قصه  به  منوط  را  داستان 
صادقانه  بخواهیم  اگر  دانست.  کارگردانی 
به  نیاز  بسیار  امروز  مردم  کنیم  صحبت 
شادی دارند و این شاید دلیل اصلی فروش 

این فیلم است.
اخیر خود  به کارهای هنری  اشاره  با  وی 

بوده ام  رکار  پر  اخیر  دهه  در  شد:  یادآور 
نمایش  و  تئاتر  در  مختلفی  های  نقش  و 
خانگی و سینما داشته ام. شاید سنم باال 
رفته باشد اما مشکلی با کارکردن ندارم و 

همیشه انرژی داشته ام.
مسلمی در توضیح مشکل حال حاضر در 
باندبازی  کرد:  خاطرنشان  ایران  سینمای 
مشکل اصلی امروز سینمای ماست؛ عده ای 
هستند که در تمام فیلم ها حضور دارند و 
به  مجالی  تا  آیند  نمی  بیرون  باند  این  از 
استعداد  بدهند که قطعا و حتما  دیگرانی 
و پتانسیل بسیاری دارند. در تئاتر و رادیو 
توانند  آدم های مستعدی هستند که می 
متاسفانه  اما  بدرخشند  سینما  پرده  در 
آنها نیست  با  به ریسک کار  سینما حاضر 
ها  همیشگی  همان  با  دهد  می  ترجیح  و 

کار کنند.
داد: در صورتی که اصال جذاب  ادامه  وی 
همه  در  را  تکراری  بازیگرانی  که  نیست 
فیلم ها می بینم و این تنوع باید در سینما 

وجود داشته باشد.
بازیگر فیلم سینمایی شنای پروانه )محمد 
داستان  این  داشت:  اظهار   )۱۳۹۸ کارت 
سازندگان  ریسک  عدم  و  بازیگران  تکرار 
و  فروش  دلیل  به  سینمایی  فیلم های 
گیشه است. به شخصه جزو معدود افرادی 
این  به  هایم  توانایی  دلیل  به  که  هستم 
مرحله رسیده ام و حقیقتا جزو هیچ باندی 
نبوده ام. شاید علت بازی دادن به من این 
ها  نقش  برای  آدم  من  سن  در  که  است 

کم هست.
وی افزود: امیدوارم سگ بند پرفروش ترین 
فیلم بماند البته که سود آن به جیب تهیه 
فیلمی  اما هرکسی که در  کننده می رود 
بازی می کند دوست دارد که آمار فروش 
البته امیدوارم فیلم هایی که  آن باال برود 

جدی هستند هم به این مرحله برسند.
است.  مهم  برایم  فیلمنامه  گفت:  مسلمی 
خوانم  می  را  آثار  فیلمنامه  و  قصه  وقتی 
این که نقش را دوست داشته باشم برایم 
هم  کارگردان  که  این  ضمن  است؛  مهم 
برایم مهم است. به سختی کارها را قبول 
می کنم. در کارنامه کاری ام هم نقش های 
کمدی داشته ام و هم نقش های جدی و 
مردم  یعنی  ام  بوده  موفق  گویا  هردو  در 
هرجایی که من را می بینند این حس را 

به من می دهند.
کمدی  های  نقش  در  اما  کرد:  تاکید  وی 
کار خاصی نمی کنم خودم هستم و گویا 
دهد؛  می  نشان  را  خود  درونم  از  چیزی 
شاید به این دلیل که رگه هایی از طنز در 
شخصیتم وجود دارد که به قلیان می آید 
و کار بامزه می شود. هیچ وقت این گونه 

نبوده که بخواهم عمدا کسی را بخندانم.
مسلمی با اشاره به کاری که اکنون مشغول 
بازی در آن است، بیان کرد: درحال حاضر 
و  خانی  قاسم  پیمان  آقای  با  کار  مشغول 
عقرب  در  قمر  سریال  در  چگینی  محسن 
شبکه  برای  کمدی  کاری  که  هستیم 

نمایش خانگی است.

دلیل اصلی فروش فیلم »سگ بند« نیاز مردم به شادی است
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با حضور  فرهنگ عمومی  جلسه شورای 
امام  دفتر  شورادر  واعضای  فرماندار 

جمعه،شهرستان رباط کریم برگزار شد.
این جلسه ضمن  امید احمدی در  دکتر 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران 
: مصوبات شورای فرهنگ عمومی  گفت 
باید اجرائی شود وبا تشکیل کمیته های 
دارای زیر مجموعه با برنامه ریزی وتقویم 

نگار برنامه ها را پیش ببریم. 
به  شدیم  معطوف  ما  :همه  افزود  وی 
برنامه های روزمره و از خدمت به مردم 

غافل شدیم
تمام   : اظهار داشت  نماینده عالی دولت 
سال  شعار  خصوص  در  باید  دستگاها 
شعاربه  این  وتحقق  باشند  داشته  برنامه 

وظیفه خود عمل کنند. 
ادامه  در  رباط کریم  فرماندار 
گفت:راهپیمائی روز قدس باید باشکوه تر 
پیشرو  را  قدر  های  وشب  شود  برگزار 
روزهای  این  از  را  خود  روزی  وما  داریم 
خاص میگیریم باید دلهای خود را به خدا 

در این روز نزدیک کنیم.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ 

عمومی شهرستان رباط کریم

وزارت  خاک  و  آب  معاونت  سرپرست 
از  استفاده  لزوم  بر  کشاورزی  جهاد 
اجرای  در  دانش بنیان  ظرفیت های 
طرح های آب و خاک کشور تاکید کرد.

به  نشستی  در  عباسی«  »فریبرز   
هزار   ۵۵۰ طرح  بررسی  منظور 
هکتاری خوزستان و ایالم و همچنین 
و  آبیاری  شبکه های  جامع  طرح 
کشور،  غرب  شمال  و  غرب  زهکشی 
علمی  ظرفیت های  از  استفاده  افزود: 
نظام  اجرای  و  کشور  دانش بنیان  و 
در  بهره برداران  آموزش  و  بهره برداری 
کشور  سراسر  خاک  و  آب  طرح های 

ضروری است.
وزارت  خاک  و  آب  معاونت  سرپرست 
که  این  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد 
هزار   ۵۵۰ طرح  دوم  فاز  اجرای  در 
نظر  از  ایالم  و  خوزستان  هکتاری 
ندارد،  و مهندسی مشکلی وجود  فنی 
این  دوم  فاز  اجرای  خاطرنشان کرد: 
و  آب  معاونت  اولویت های  از  طرح 

آن  اعتبار  تامین  برای  و  است  خاک 
پیگیری های الزم انجام شده است.

استان های  فعال  مشارکت  عباسی، 
دوم  فاز  اجرای  در  ایالم  و  خوزستان 
سایر  و  هکتاری  هزار   ۵۵۰ طرح 
شبکه های  جامع  طرح  در  استان ها 
شمال غرب  و  غرب  زهکشی  و  آبیاری 
کشور را خواستار شد.وی در عین حال، 
در  خاک  موضوع  به  جدی  توجه  بر 
»محمدجواد  کرد.   تاکید  این طرح ها 
موسسه جهاد  مدیرعامل  صالحی نژاد« 
شبکه های  جامع  طرح  مجری  و  نصر 
آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب 
اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کشور 
هزار   ۵۵۰ طرح  موجود  وضعیت  به 
فاز  گفت:  ایالم،  و  خوزستان  هکتاری 
هزار   ۲۵۵ مساحت  به  طرح  این  دوم 
آن  هکتار  هزار   ۱۰۰ که  است  هکتار 
در دست مطالعه و ۴۰ هزار هکتار آن 
منابع  تامین  برای  و  است  اجرا  آماده 
مالی آن باید پیگیری الزم به عمل آید.

لزوم استفاده از ظرفیت های 

دانش بنیان در اجرای طرح های 

آب و خاک کشور

خبر

جنگ اوکراین چه تاثیری بر جهان گذاشت؟ نوشتار

 اوکراین اگر چه محدوده کوچکی از 
جغرافیای جهان را به خود اختصاص 
از  ناشی  تاثیرات  اما  است  داده 
به  اسالو  مناطق  آن  در  درگیری 
اشکال گوناگون به سایر نقاط جهان 
تا کنون سرایت کرده و پس از این 

نیز سرایت خواهد کرد.
به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی 
بانک  گزارش  اساس  بر  تله سور،  
 ۴۵ تا  اوکراین  اقتصاد  جهانی، 
درصد سقوط خواهد کرد که عمدتا 
آسیای  و  اروپا  نوظهور  اقتصادهای 
خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  مرکزی 
این  اقتصاد  داد. طبق پیش بینی ها، 
کشورها در سال ۲۰۲۲ میالدی به 
خواهد  منقبض  درصد   ۴.۱ میزان 

شد.
به  جانبی  اثرات  ترتیب،  این  به 
نظامی«  ویژه  »عملیات  اصطالح 
روسیه در اوکراین در نقاط مختلف 
جهان احساس خواهد شد. پیامدهای 
این درگیری نظامی بر قیمت جهانی 
اقتصادهای  بر  و  بوده  مشهود  نفت 
وابسته  کشورهای  ویژه  به  مختلف 
تاثیر گذاشته است.  به نفت روسیه 
شرقی  و  غربی  اروپای  کشورهای 
سیبری  گاز  به  یکسان  طور  به  که 
تاثیرات  هدف  نیز  هستند  وابسته 
جنگ اوکراین قرار گرفته اند. قیمت 
نفت در حال حاضر )آوریل ۲۰۲۲( 

به باالی ۱۰۰ دالر به ازای هر بشکه 
رسیده است.  

شماری دیگر از کشورها وجود دارند 
که به شدت تحت تاثیر کاهش تولید 
برخی محصوالت کشاورزی تولیدی 
و  گندم  جمله  از  روسیه  و  اوکراین 
ذرت قرار گرفته اند. سازمان تجارت 
قیمت  که  می زند  تخمین  جهانی 
در  ناموفق  برداشت  دلیل  به  گندم 
اوکراین تا ۸۵ درصد افزایش خواهد 

یافت.
کشورهای خاورمیانه و شرق آفریقا 
از جمله افغانستان، مصر و سوریه به 
واردات محصوالت کشاورزی اوکراین 
وابسته هستند. »دیوید بیزلی« مدیر 
اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان 
تولید  »اوکراین  گفت  متحد  ملل 
مواد غذایی کافی برای ۴۰۰ میلیون 
عهده  بر  را  جهان  جمعیت  از  نفر  

دارد«.
بانک  رئیس  مالپاس«  »دیوید 
جهانی نیز خاطر نشان کرد درگیری 
انرژی،  ناگهانی  »کمبود  اوکراین، 
وی  است.  کرده  ایجاد  غذا«  و  کود 
اقشار  این محصوالت،  قیمت  افزود: 
مختلف اجتماعی در جهان را تحت 
فقیرترین  برای  اما  داده  قرار  تاثیر 

افراد، ویرانگر است.
است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
اثرات  حاضر،  جنگی  شرایط  به 

را  کووید-۱۹  همه گیری  سهمگین 
که  سناریویی  کرد.  اضافه  باید  نیز 
در طول سال ۲۰۲۲ و تا زمانی که 
ادامه  اوکراین  در  نظامی  درگیری 
خواهد داشت، برای همه اقتصادهای 

جهان تکان دهنده خواهد بود.
سیستم  محصول  دیگر  کود،  تولید 
در  که  بود  خواهد  جهانی  تولید 
عرضه  و  تولید  در  اختالل  صورت 
کاشت  روند  بر  زیادی  تاثیر  آن، 
سراسر  در  کشاورزی  محصوالت 
خواهد  آمریکا  قاره  ویژه  به  جهان 
اینکه  است  مسلم  آنچه  داشت. 
مطمئنا کاهش تولید وجود خواهد 
داشت و به دنبال آن شاهد کاهش 
خواهیم  قیمت ها  افزایش  و  عرضه 
بود. کمبود کود در مکزیک، قیمت 
درصد   ۳۰۰ تا  را  محصول  این 
افزایش داده است. طبق این گزارش، 
بیشتر کودهایی که به مکزیک وارد 

می شوند از اوکراین می آیند.
در سرتاسر جهان  که  است  بدیهی 
هزینه های غذایی نه تنها در بخش 
در  بلکه  کشاورزی،  محصوالت 
لبنیات،  مانند  دامی  محصوالت 
گوشت و مرغ و غیره افزایش یافته 

است.
رشد  جهانی،  سناریوی  این  در 
است  جانبی  آثار  دیگر  از  خشونت 
که رئیس بانک جهانی به آن اذعان 

»گرایش  است  معتقد  وی  می کند. 
نگران کننده  عمیقا  ناامنی،  ست  به 
شرایط  دقیق تر،  بیان  به  است«. 
تضادهای  اوکراین،  جنگ  از  ناشی 
طبقاتی و نابرابری های اجتماعی در 
سراسر جهان را تشدید خواهد کرد.

چنان  طبقاتی  مبارزه های  تشدید 
که در دور نخست انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه دیدیم، از مصادیق 
رشد خشونت در جهان بود. کاهش 
مالیات بر قیمت انرژی )گاز و برق( 
از ۲۰ درصد به ۵.۵ درصد، معافیت 
مالیات بر درآمد افراد زیر ۳۰ سال 
یارانه  اصطالح  به  کردن  برابر  دو  و 
گفتمان  یک  ترسیم  مجرد،  مادران 
ضد مهاجرتی، برانگیختن احساسات 
ناسیونالیستی و حتی ادعای خروج 
مارین  که  بود  موضوعاتی  از  ناتو  از 
 ۲۵ طریق،  این  از  توانست  لوپن 
آوریل   ۱۰ انتخابات  در  آرا  درصد 
کند.  خود  آن  از  را  فروردین(   ۲۱(
سخنرانی مشابهی از ویکتور اوربان، 
به  مجارستان  انتخابات  در  را  وی 

قدرت رساند.
خشونت  پدیده  ترتیب،  همین  به 
آمریکای  مختلف  کشورهای  در  که 
ثابت  امر  یک  کارائیب  و  التین 
حاشیه  به  و  فقیر  بخش های  برای 
تاثیر جنگ  رانده شده است، تحت 
اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی 
کشاورزی و دامی تشدید می شود.  

اقتصاد  در  اوکراین  جنگ  تبعات 
مارس  ماه  تا  تورم  متحده،  ایاالت 
درصد   ۸.۵ حداکثر  به  را   ۲۰۲۲
از دسامبر  تورمی که  رسانده است. 

۱۹۸۱ بی سابقه بوده است.  
اینکه جنگ در اوکراین   در نهایت 
طول  سال  چندین  است  ممکن 
زیرساخت های  تخریب  و  بکشد 
اوکراین نیز برای آمریکا تجارتی پر 
سود خواهد بود و زمانی که ایاالت 
متحده به اقتصاد بازسازی آن کشور 
روی آورد، یک معامله بزرگ خواهد 
اصل  که  باشیم  داشته  یاد  به  بود. 
داشتن  متحده  ایاالت  امپریالیسم 
بلکه داشتن منافع  دوستان نیست، 

است.

گفت:  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
در  دارو  و  غذا  با همکاری سازمان 
آنالین   داروخانه  راه اندازی  حال 
شبکه  به  توجه  با  تا  هستیم 
گسترده بیماران نیازمند در سراسر 
بیماران  نیاز  مورد  داروی  کشور، 

خاص را در منزل تحویل دهیم.
پیرحسین کولیوند در برنامه خبری 
و  فعالیت های گسترده  به  اشاره  با 
گفت:  جمعیت  این  خدمت رسانی 
امدادرسانی در حوادث و بالیا، تنها 
است.  هالل احمر  خدمات  از  یکی 
حوزه هایی  در  ایران  هالل احمر 
تدارکات  درمان،  و  بهداشت  نظیر 
اجتماعی  مسئولیت های  پزشکی، 
و  بین الملل  انقالب،  دوم  گام  و 
آموزش های همگانی، در کنار مردم 
نقش  داوطلبان،  حضور  با  و  بوده 
می کند.  ایفا  چشم گیری  و  پررنگ 
هالل احمر،  وظایف  از  دیگر  یکی 
که  است  خیری  کار  از  پاسداری 
مردم انجام می دهند. این جمعیت، 

دست  به  را  مردمی  کمک های 
هستند  واقعی  نیازمند  که  کسانی 
می رساند و تا امروز تالش شده که 
دارد  توان  در  آنچه  هر  در حوادث 
برای خدمت بی منت به مردم ارائه 

دهد.
هالل احمر  داروخانه های  سهمیه 

افزایش می یابد
به  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
این جمعیت  داروخانه های  فعالیت 
مذاکراتی  گفت:  و  کرد  اشاره  هم 
با وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو داشتیم و هفته پیش داروخانه 
را  شیمی درمانی  داروهای  ویژه 
به  بتوانیم  که  کردیم  راه اندازی 
بهتری  خدمت رسانی  بیماران  این 

داشته باشیم.
افزایش  به  اشاره  با  کولیوند 
همکاری های هالل احمر با سازمان 
این  همکاری  با  گفت:  دارو  و  غذا 
سازمان در حال راه اندازی داروخانه 
آنالین  هستیم تا با توجه به شبکه 

گسترده بیماران نیازمند در سراسر 
بیماران  نیاز  مورد  داروی  کشور، 
دهیم.  تحویل  منزل  در  را  خاص 
هالل احمر  دارویی  سهمیه   قبال 
داروخانه های  برخی  از  کم و حتی 
دیدار  در  که  بود  کمتر  خصوصی 
دارو  و  غذا  سازمان  مسئول  با 
پیدا  افزایش  سهمیه  این  شد  قرار 
به  که  بیمارانی  بعضا  چراکه  کند 
مراجعه  هالل احمر  داروخانه های 
جامعه  نیازمند  قشر  از  می کنند، 

هستند.
در  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
جمعیت،  این  اینکه  بیان  با  ادامه 
پایگاه های امدادی بسیار خوبی در 
امدادگران  توسط  که  دارد  جاده ها 
اداره می شود،  آموزش دیده  و  زبده 
گستردگی  به  توجه  با  افزود: 
کیلومتر   ۴۰ هر  در  باید  حوادث 
باشیم  داشته  جاده ای  پایگاه  یک 

اما هنوز با این هدف فاصله داریم.
مناسبت های  در  افزود:  کولیوند 

پایگاه های  نوروز،  ایام  مثل  خاص 
هالل احمر با اضافه شدن پایگاه های 
امدادگران  می یابد.  افزایش  سیار 
همکاری  ما  با  زیادی  داوطلب 
پایگاه های  افزایش  توانایی  و  دارند 
موضوع  در  اما  داریم  را  امدادی 
ضعیف  هوایی  و  خودرویی  ناوگان 
هستیم. خودروها و آمبوالنس های 
با  یکبار  سال   ۱۰ هر  هالل احمر، 
که  سختی  ماموریت های  به  توجه 
شده  فرسوده  دارد،  جمعیت  این 
حال  در  نوسازی  شوند.  باید  و 
و  نجات  خودروهای  هم  حاضر 
نیاز  هالل احمر  آمبوالنس های  هم 
بالگردهای  حتی  دارد.  نوسازی  به 
هوایی  ناوگان  به  باید  هم  جدید 
بخصوص  شود.  افزوده  هالل احمر 
بتوانیم در  بالگرد دید در شب که 
به موقع  پوشش  الزم  ماموریت های 
دید  بالگرد  خرید  باشیم.  داشته 
برنامه ای  اولویت های  از  شب  در 

هالل احمر است.

رئیس جمعیت هالل احمر :

داروخانه هالل احمر آنالین می شود
خبر
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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

دولت و مجلس در راستای تکالیف خود تعامل سازنده ای دارند خبر

درصدد  دولت  گفت:  دولت  سخنگوی 
تقویت اشتغال و کارآفرینی در راستای 

شعار سال جاری است.
 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
ضمن گرامیداشت ۲۹ فروردین سالروز 
ارتش و عرض تسلیت شهادت حضرت 
دو  طول  در  داشت:  اظهار  )ع(،  علی 
هفته گذشته دولت مصوبات متعددی 
داشت که از جمله آنها پنج آئین نامه 
بود.   ۱۴۰۱ بودجه  پیرامون  تکلیفی 
 ۴۶ از  بیش  نگارش  فرایند  الحمدهلل 
کار  دستور  در  سرعت  با  نامه  آئین 
امیدوار هستیم به صورت  قرار دارد و 
مستمر شاهد مقررات و آئین نامه های 

بودجه ای باشیم.
و  اشتغال  تقویت  درصدد  دولت 

کارآفرینی است
وزارت  طرح های  کرد:  عنوان  وی 
پیرامون  مباحث  و  دارایی  و  اقتصاد 
مالیاتی  درآمدهای  و  مالیاتی  جرایم 
درصدد  دولت  و  است  کار  دستور  در 
تقویت اشتغال و کارآفرینی در راستای 
طرح های  است.  جاری  سال  شعار 
این راستا در حال تدوین  بسیاری در 
است. طرح وزارت بهداشت نیز تدوین 
شده و در کمیسیون تخصصی دولت با 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  فوریت  قید 

گرفت.
طی  کرد:  بیان  دولت  سخنگوی 
ماه  مناسبت  به  گذشته  هفته  دو 
اقشار  با  برکتی  پر  دیدارهای  رمضان 
مختلف  صنوف  و  مردم  مختلف 
با  و شفاف  دیدارهایی صریح  داشتند. 
گفتگوهای چهره به چهره بوده و همه 
عزیزان مطرح شده  نظر  مورد  مطالب 
است. جلسات متعددی با کارآفرینان، 
رسانه،  مدیران  مداحان،  درمان،  کادر 
… برگزار شد و  طالب و حوزویان و 
حوزه های  فعاالن  با  دیگر  دیدارهای 
دیگر نیز در روزهای آتی ادامه خواهد 

داشت.
برگزاری  گفت:  جهرمی  بهادری 
شوراهای  مانده  زمین  روی  جلسات 
است.  دولت  اقدامات  دیگر  از  عالی 
از  پس  زیارت  و  حج  عالی  شورای 
است.  داده  جلسه  تشکیل  مدت ها 
سفر استانی آتی رئیس جمهور هم به 
مقصد قزوین طی هفته های آتی آغاز 

خواهد شد.

تکالیف  راستای  در  مجلس  و  دولت 
خود تعامل سازنده ای دارند

و  دولت  تعامل  با  رابطه  در  وی 
در  مجلس  و  دولت  افزود:  مجلس، 
راستای تکالیف خود با یکدیگر تعامل 
سازنده ای دارند. دو روز گذشته جلسه 
و  دولت  میان  صمیمی  و  دوستانه 
مجلس برگزار شد. در همین چارچوب 
وزرای دولت بدون انقطاع در تعامل با 
مجلس  جلسات  در  حضور  و  مجلس 
دو  هر  مشترک  نگاه  طبیعتاً  هستند. 
برای  راهکار  کردن  پیدا  مجموعه، 
حل مشکالت است و اختالف نظر در 
است  طبیعی  بسیار  آخری  مورد  این 
و امید است در این تعامل ها و تبادل 
برای  مثبتی  گام های  بتوان  نظرها، 
گرانی ها  ویژه  به  مردم  مشکالت  حل 

برداشت.
به کشور  آبی فقط محدود  بحران کم 

ما نیست
سخنگوی دولت در رابطه با مشکالت 
کاهش  برای  دولت  تدابیر  و  آبی  کم 
کم  بحران  کرد:  تصریح  این مشکالت 
آبی فقط محدود به کشور ما نیست و 
بحرانی جهانی محسوب می شود. حل 
این بحران هم در سند تحول به طور 
مورد   ۱۴۰۱ بودجه  قانون  در  خاص 
توجه قرارگرفته است تا در برنامه هایی 
میان  مدت،  کوتاه  مختلف  سطوح  با 

مدت و بلند مدت دیگری شود.
مدیریت مصرف منابع نیاز به همکاری 

مردم دارد
وی اضافه کرد: مدیریت مصرف منابع 

نیاز به همکاری مردم دارد و دولت نیز 
تدابیری را برای مدیریت این مسئله در 
تا کنون ۹ جلسه  و  دارد  اقدام  دست 
اول  معاون  ریاست  به  راستا  این  در 
 ۴ است.  شده  برگزار  جمهور  رئیس 
رود  زاینده  آبی  حوزه  پیرامون  جلسه 
برگزار شده است. طرح شیرین سازی 
ترین  اصلی  از  یکی  دریا  انتقال آب  و 
فیزیکی  پیشرفت های  و  است  طرح ها 
سعی  همزمان  دارد.  توجهی  قابل 
توجه  شرب  آب  تأمین  به  می شود 
شود. طرح انتقال آب دریا برای تأمین 
یا پیشرفت  نیز  آب صنایع استان یزد 
باید  است.  انجام  حال  در  قبولی  قابل 
مثبت  آثار  و  طرح ها  این  تکمیل  به 

مدیریت مشترک امیدوار بود.
اقدامات  با  رابطه  در  جهرمی  بهادری 
جهانی  جام  تأثیرات  پیرامون  دولت 
کرد:  خاطرنشان  گردشگری  حوزه  در 
پس از سفر رئیس جمهور به قطر دو 
رئیس  اول  معاون  ریاست  به  جلسه 
مختلف  وزرای  همکاری  با  جمهور 
دستگاه ها  تکالیف  است.  شده  برگزار 
با زمان  و  ابالغ شده است  آنها  به  نیز 
بندی مشخص در حال پیگیری است. 
۷۰ زمینه فعالیت در حوزه جام جهانی 
و  بررسی  حال  در  و  است  احصا شده 
تقسیم  با  الحمدهلل  هستند.  پیگیری 
بینی  پیش  گرفته  صورت  که  کاری 
می شود بهره مندی مناسبی از ظرفیت 

جام جهانی صورت گیرد.
یافته  کاهش  تمتع  حج  زائران  سقف 

است

وی در رابطه با سهم اعالم شده مورد 
حج،  زیارت  برای  عربستان  پذیرش 
زائران  سقف  اساساً  امسال  کرد:  بیان 
یافته است. سهمیه  تمتع کاهش  حج 
است.  بوده  درصد  پنج  ایران  کشور 
از سوی سازمان حج و زیارت  طبیعتاً 
تعداد  تا  شد  خواهد  انجام  رایزنی ها 
برای  تدابیری  باشد.  داشته  افزایش 
پیشنهاد  سفر  شدن  ارزان  و  تسهیل 
قابل  نشدن  نهایی  تا  که  است  شده 

بیان نیست.
اینکه آیا  با  سخنگوی دولت در رابطه 
برای  رایزنی های  ایران  دولت  از سوی 
شده  انجام  فلسطین  مردم  از  حمایت 
است؟ گفت: متأسفانه ما شاهد سکوت 
مراجع بین المللی و برخی کشورهای 
و  تلفنی  تماس های  هستیم.  اسالمی 
است.  انجام شده  مختلفی  گفتگوهای 
امور  وزارت  سوی  از  رایزنی هایی 
از  نیز  نامه ای  و  شده  انجام  خارجه 
سوی وزارت امور خارجه در این راستا 
ارسال شده است. بهادری جهرمی در 
رابطه با استیضاح وزرای دولت و مطرح 
شدن مباحثی پیرامون سهم خواهی از 
دولت، عنوان کرد: نظارت حق طبیعی 
مجلس است و دولت نیز صالحیت های 
تعامل  کنار  در  دارد.  را  خود  قانونی 
دو  میان  نظر  اختالف  موجود  سازنده 
طبیعتاً  است.  طبیعی  امری  نیز  قوه 
برخی از برنامه های وزرا در کوتاه مدت 
نتیجه دیده و برخی از طرح ها نیازمند 
به نتیجه رسیدن  برای  زمان بیشتری 

هستند.

خبر
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