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اقتصاد برق نیاز به اصالح دارد

دولت سیزدهم عرصه را برای ورود »مدیران 

جوان و تازه نفس«  باز کرده است
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تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی بر حل مشکل 

زیرساختی بزرگترین شهرک گلخانه ای ایران

تحقق سیاست های ابالغی ، نیازمند 

استفاده از همه ظرفیت هاست
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دبیر انجمن حبوبات ایران: علل افزایش نرخ 

حبوبات، رشد نرخ جهانی و کاهش تولید است
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صالحی: عطایی من را به والیبال 
آورد
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استان ها 5

اقتصاد دانش بنیان در اردبیل بر مبنای 

ظرفیت های منطقه  هدف گذاری شده است
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــای  ــش اســتان مبن ــان اینکــه ســند آمای ــا بی ــل ب  اردبی

برنامه ریزیهای اقتصاد دانش بنیان در استان  ...
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 نماینــده مــردم خمینــی شــهر بــا بیــان اینکــه دولــت 
ســیزدهم عرصــه را بــرای ورود مدیــران تــازه نفــس بــاز 
ــد  ــب امی ــد موج ــن رون ــه ای ــت: ادام ــت گف ــرده اس ک

بخشــی در جامعــه خواهــد شــد ....

ــه تهاجــم نظامــی  ــا ادام ــن ب  ژاپ
ــر  ــار دیگ ــن، ب ــه اوکرای ــیه ب روس
را  بــا مســکو  ارضــی  مناقشــه 
مطــرح کــرد و چهــار جزیــره 
واقــع در ســرزمین هــای شــمالی 
ــه طــور  ــه ب ــد ک ــری نامی را جزای
غیرقانونــی از ســوی روس هــا 

ــت. ــده اس ــغال ش اش
بــه  نقــل از تارنمــای خبــری 
لحــن  نیــوز،  کوریــا  ســاوت 
هفتــه  ژاپــن  کــه  شــدیدی 
گذشــته در ارتبــاط بــا جزایــر 
مــورد مناقشــه بــه کار گرفــت، در 
ــر  ــا لحــن نرمت ــکار ب ــض آش تناق
ــه پیشــتر در  ــود ک ــن کشــور ب ای
ــه کار  ــاف ب ــن اخت ــف ای توصی

ــد. ــی ش ــه م گرفت
ژاپــن در  امــور خارجــه  وزارت 
ــرزمین  ــرد: س ــام ک ــی اع گزارش
ای  مجموعــه  شــمالی،  هــای 
کــه  ژاپــن هســتند  جزایــر  از 
توکیــو بــر آن حــق حاکمیــت 
ناپذیــر  بخــش جدایــی  و  دارد 
ــا  ــتند، ام ــن هس ــروی ژاپ از قلم
روســیه در حــال حاضــر بــه طــور 
غیرقانونــی آن را اشــغال کــرده 

ــت. اس
ــه  ــه ک ــورد مناقش ــر م ــن جزای ای
ــر شــوروی  توســط اتحــاد جماهی

را  آن  روســیه  و  شــد  اشــغال 
»کوریــل« مــی نامــد، مانــع از 
آن شــده اســت کــه دو کشــور بــه 
طــور رســمی بــه خصومــت هــای 
مربــوط بــه دوران جنــگ جهانــی 

ــد. ــان دهن دوم پای
ژاپــن درگیــر مناقشــه ارضــی 
در  جنوبــی  کــره  بــا  دیگــری 
ســاحل شــرقی اش اســت. وزارت 
امــور خارجــه ژاپــن اعــام کــرده 
کــه ایــن جزیــره کــه توکیــو آن را 
»تاکشــیما« مــی نامــد، بــه طــور 
ــی  ــره جنوب ــی توســط ک غیرقانون
اشــغال شــده اســت. کــره جنوبــی 
نــام »دوکــدو« را بــر ایــن جزیــره 

نهــاده اســت.

امــور  وزارت  میــان،  ایــن  در 
تاکیــد  خارجــه کــره جنوبــی 
ــن  ــت ژاپ ــای مالکی ــه ادع دارد ک
بــر ایــن جزیــره، ناعادالنــه اســت 
و ایــن جزیــره بخــش جدایــی 
ــی  ــر از قلمــروی ســئول باق ناپذی

ــد. ــی مان م
مــی  همچنیــن  مزبــور  وزارت 
ــبات  ــت، مناس ــن وضعی ــد ای گوی
ــده را مخــدوش  دو کشــور در آین
ــن و  ــن ژاپ ــط بی ــد. رواب ــی کن م
ــل  ــه دلی ــب ب ــی اغل ــره جنوب ک
ــار  ــره و ت ــی تی ــات تاریخ موضوع

ــت. ــوده اس ب
در همیــن حــال، ژاپــن بــه گــروه 
مجموعــه  تــا  پیوســت  هفــت 

ــیه  ــه روس ــی را علی ــم های تحری
ــر تهاجــم نظامــی  ــل تاثی ــه دلی ب
ــورهای  ــر کش ــن ب ــه اوکرای اش ب

ــد. ــال کن ــیا اعم ــرق آس ش
ــی  ــی تاف ــز در اقدام ــیه نی روس
پیمــان  مذاکــرات  جویانــه 
ــامل  ــه ش ــو را ک ــا توکی ــح ب صل
ــر مــورد  مذاکراتــی درمــورد جزای
مناقشــه اســت، بــه حــال تعلیــق 

درآورد.
درصــدد  همچنیــن  ژاپــن 
بازنگــری در راهبــرد امنیــت ملــی 
ــه  ــت ک ــاری اس ــال ج اش در س
ــی،  ــوان دفاع ــه و ت ــت بودج تقوی
از بخــش هــای مهــم آن خواهــد 

ــود. ب

مناقشه ارضی ژاپن و روسیه در اوج   بحران اوکراین

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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 مخالف افزایش 

تعرفه اینترنت هستیم

معاون شرکت برق حرارتی:

زارع پور :
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زارع پور: مخالف افزایش تعرفه 
اینترنت هستیم

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: وزارت ارتباطات مخالف 
هرگونه افزایش قیمت و بسته های جدید است مگر اینکه تضمین 
بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش 

می دهند.
 عیسی  زارع پور روز چهارشنبه در حاشیه نخستین نشست هیات 
افزود:  اینترنت،  افزایش قیمت  دولت در جمع خبرنگاران درباره 
اپراتورها خواستند به دلیل تورم این سال ها، بسته های اینترنتی که 

زیر کف قیمت بوده را حذف کنند.
وی ادامه داد: از طرفی هم خواستند بسته های جدید با قیمت های 

جدید معرفی کنند که ما مخالف بودیم.
زارع پور اظهار داشت: به اپراتورها اعالم کردیم اگر برنامه و نیاز به 
منابعی برای توسعه دارند، حتماً باید این برنامه را ارائه دهند تا بعد 

بررسی آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات 
مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته های جدید است مگر اینکه 
تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص 

افزایش می دهند.
طرح  نام  به  چیزی  داشت:  اظهار  صیانت،  طرح  درباره  زارع پور 
صیانت نداریم. فعال این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار 
را تصویب کرد ما در  قانونی  قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، 

مورد آن تصمیم می گیریم. 
وی ادامه داد: باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه 
است، سپس اشکاالت را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم 
شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. 

۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص می گذرد. 
فضای مجازی باید قاعده و قانون داشته باشد

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات، فضای مجازی را زیست اصلی 
زندگی مردم دانست و تأکید کرد که این فضا حتما باید قاعده و 

قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند.
دفاع  مردم  از حقوق  بتوانیم  باید  عنوان حاکمیت  به  افزود:  وی 
کنیم. حتما در این زمینه مشارکت فعال خواهیم داشت تا یک 

نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
قانونمند شدن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت نیست

زارع پور با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی 
شده است و حتما باید این حوزه قاعده مند باشد، ادامه داد: قانونمند 
اعمال محدودیت نیست. همین االن  به معنای  این حوزه  شدن 
اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرم های آمریکایی تصمیم گیری 

می کند.
وزیر دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم 
این است که بسیاری از گره های کشور با فناوری اطالعات قابل 
باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و می خواهیم بیشترین 
استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده 

مند باشد.
وی افزود: در طرح صیانت، ظرفیت قانون مند کردن فضای مجازی 
فعاالنه  آنها  حل  برای  ما  که  دارد  هم  اشکاالتی  اما  دارد  وجود 

مشارکت می کنیم.
زارع پور با اشاره به کندی اینترنت، گفت: کندی و تندی اینترنت 
باید مالک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کند و در محل 
کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبه بندی های جهانی که هفته 
گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. 
سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و االن نزدیک ۲۵ 

شده ایم. 
وی اضافه کرد: ممکن است در بعضی نقاط اختالل وجود داشته 
باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس 

اعالم مراکز جهانی رو به رشد است.
وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه امروز هیأت دولت گفت: یک طرح 
ملی با عنوان طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، در راستای 
ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال می شود و امروز هیأت 
دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای 
تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری 

شود.
وی افزود: هر زمان این مصوبه ابالغ شود، ما ظرف یکی دو هفته 
آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی 
 ۵ این  شد.  خواهد  دنبال  بیشتری  با سرعت  پروژه  این  و  انجام 
با مصوبه دولت تسهیل  میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، 

خواهد شد.
زارع پور همچنین در بخش دیگری از گفتگو درباره روز جهانی 
قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم 
و دشمنی صهیونیست های غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای 
اعالم همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت می کنند و 

بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.

دفاع  وزیر  دیدار  در  جمهور  رئیس   
چین اظهار داشت: این روابط راهبردی 
را فارغ از تحوالت بین المللی و براساس 
اعتماد سیاسی متقابل دنبال می کنیم 
همکاری های  برنامه  موفق  اجرای  و 
اولویت  راستا  این  در  ساله   ۲۵ جامع 

دارد.
ریاست  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار ژنرال »ویو فنگ« وزیر دفاع 
اینکه  بیان  با  چین  خلق  جمهوری 
ارزش  جهانی،  و  منطقه ای  تحوالت 
همکاری های راهبردی ایران و چین را 
تأکید  می دهد،  نشان  گذشته  از  بیش 
با  سلطه طلبی  و  یکجانبه گرایی  کرد: 
هدف کنترل کشورها و ممانعت از رشد 
اقتصادی پایدار جهان شکل می گیرد و 
ثبات  ایجاد  و  یکجانبه گرایی  با  مقابله 
قدرت های  همکاری  طریق  از  نظم  و 

مستقل و هم اندیش میسر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه زمینه های 
مناسبی برای سرمایه گذاری های بزرگ 
در ایران وجود دارد، افزود: ظرفیت های 
بی نظیر ایران در حوزه حمل و نقل بین  
منطقه ای، ظرفیت های ایران در امنیت 
همکاری های  همچنین  و  انرژی  انواع 

زیرساختی منطقه ای، بسترهای جدی 
برای همکاری و سرمایه گذاری هستند.

به  اشاره  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح 
با  می خواستند  آمریکایی ها  کرد: 
را تحت شدیدترین  ایران  برجام  نقض 
طور  به  امروز  اما  دهند  قرار  فشارها 
اعمال  در  که  می کنند  اعتراف  رسمی 
شکست  ایران  به  حداکثری  فشار 

مفتضحانه ای خورده اند.

ایران  ملت  تاکید کرد:  رئیسی  آیت اهلل 
و  مقاومت  با  می شود  که  داد  نشان 
خواسته های  و  حقوق  به  ایستادگی 

آرمانی خود دست یافت.
ژنرال »ویو فنگ« وزیر دفاع جمهوری 
ابالغ  با  دیدار  این  در  نیز  چین  خلق 
سالم های گرم رئیس جمهور کشورش 
تقویت  گفت:  رئیسی  آیت اهلل  برای 
و  همواره  چین  و  ایران  بین  روابط 
ناآرام  و  بحرانی  شرایط  در  بخصوص 

جهان  و  منطقه  برای  جهان  کنونی 
امنیت آفرین است.

افزود:  وزیر دفاع جمهوری خلق چین 
ایران و چین می توانند در همه مسائل 
جهانی با یکدیگر همکاری داشته و به 
توسعه صلح و آرامش در جهان کمک 

کنند.
کرد:  تصریح  فنگ  ویو  ژنرال 
اقتصادی  رشد  مانع  یکجانبه گرایی 

پایدار جهان است.

رئیسی   در دیدار وزیر دفاع چین:

مسووالن عالی ایران و چین برای گسترش 
روابط راهبردی بلندمدت اراده جدی دارند

خبر

در گفت وگو با وزیر امور خارجه واتیکان؛

امیرعبداللهیان: تمرکز بر راه  حل 
سیاسی به ثبات و صلح منجر می شود

 وزیر امور خارجه با تشریح موضع جمهوری اسالمی ایران در مورد 
لزوم  بر  اوکراین،  و  یمن  افغانستان،  در  جمله  از  منطقه  بحران های 
کمک های  ارسال  ضرورت  و  جنگ  توقف  خارجی،  مداخالت  توقف 
انساندوستانه اشاره و تاکید کرد: تمرکز بر راه  حل سیاسی به ثبات 

و صلح منجر خواهد شد.
 حسین امیرعبداللهیان و اسقف اعظم پائول گاالگر وزیر امور خارجه 
واتیکان، در مورد تحوالت فلسطین و مسائل دوجانبه به صورت تلفنی 

گفت وگو کردند.
امیرعبدللهیان در این گفت وگوی تلفنی ضمن تاکید بر قدمت روابط 
دوجانبه و اهمیت مناسبات با واتیکان در سیاست خارجی ایران، افزود: 
بسیاری از فجایع دردناک و ضدانسانی موجود در جهان به دلیل فقدان 

معنویت و اخالق در  روابط بین المللی است.  
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به هتک حرمت اخیر توسط فردی به 
قرآن کریم در سوئد خواستار توجه ویژه واتیکان در دفاع از احترام به 

کتب آسمانی و ادیان الهی در سراسر جهان شد.  
وی با اشاره به خطر تروریسم در جهان و محکومیت اقدامات تروریستی 
در افغانستان گفت: گفت وگو میان ادیان الهی نقش مهمی در کاهش 

خشونت و افراطی گری دارد.
واتیکان،  و  ایران  ادیانی  وگوهای  گفت  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
آمادگی تهران را برای امضای سند همکاری میان حوزه علیمه قم و 

واتیکان اعالم کرد.  
وزیر خارجه ایران ضمن تشریح تحوالت فلسطین و تهاجم وحشیانه 
رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطین در مسجداالقصی، خواستار 

پاسخ مناسب پیروان ادیان ابراهیمی به این اقدامات شد.
 امیرعبداللهیان ضمن تشریح موضع جمهوری اسالمی ایران در مورد 
لزوم  بر  اوکراین،  و  افغانستان، یمن  از جمله در  بحران های منطقه 
کمک های  ارسال  ضرورت  و  جنگ  توقف  خارجی،  مداخالت  توقف 
انساندوستانه اشاره و تاکید کرد: تمرکز بر راه حل سیاسی به ثبات و 

صلح منجر خواهد شد.
وزیر امور خارجه واتیکان نیز ضمن یادآوری تعهد واتیکان به روابط 
مناسب با جمهوری اسالمی ایران در آستانه هفتادومین سالگرد روابط 

دوجانبه، از درد و رنج مردم یمن به شدت ابزار تاسف کرد.
با اشاره به برخی مشکالت منطقه ای و   اسقف اعظم پائول گاالگر 
جهانی در موضوع فلسطین، بر ضرورت حفظ حرمت قدس و حقوق 

مردم فلسطین تاکید کرد.
نیک  و  ایران و مسلمانان جهان خیر  برای همه مردم  پایان  وی در 

بختی را آرزو کرد.

دولت سیزدهم عرصه را برای ورود 
 »مدیران جوان و تازه نفس« 

باز کرده است
 نماینده مردم خمینی شهر با بیان اینکه دولت سیزدهم عرصه را 
ادامه این روند  باز کرده است گفت:  تازه نفس  برای ورود مدیران 

موجب امید بخشی در جامعه خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی  در مورد راهبرد جوان گرایی در دولت سیزدهم 
گفت: در سودمندی مدیریت جوان تردیدی نیست قاعدتا ظرفیت 
انرژی و طراوتی که در جوانانی برای مدیریت است و انگیزه ای که 
برای رشد شخصی دارند موجب می شود بسیاری از کارهای ناشدنی 
انجام شود، البته حضرت علی )ع( می فرمایند: فکر انسان سالخورده 
در نظر من محبوبتر از چابکی جوان است این کالم می رساند که 
اگر ما بتوانیم چابکی جوانان را با تجربه، فکر و اندوخته های مدیران 

کهنسال تلفیق کنیم یقینا نتیجه بخش خواهد بود.
بر  صرفا  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح  شهر  خمینی  مردم  نماینده 
جوانگرایی تاکید کنیم و از تجربه و آزمون خطاهای گذشته درس 
نگیریم موجب تکرار  آزمون  و خطاهای گذشته می شود و به ضرر 

کشور است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم عرصه 
را برای ورود مدیران تازه نفس باز کرده است گفت:این رویه مناسبی 
است که در دولت  اتفاق افتاده اگر بخواهیم در این مورد قضاوت 
عادالنه کنیم در برخی وزراتخانه ها این روند با موفقیت مواجه بوده و 
در برخی از نهادهای دولتی هم این اقدام نیاز به اصالح و ترمیم دارد.

نقدعلی اضافه کرد: دولت آیت اهلل رییسی در تصمیم گیری و جوان 
گرایی موفق بوده است و می تواند این  الگو را در نهادهایی که نیاز 
به اصالح دارد اعمال کند اگر  این رویه با درایت عملیاتی شود امید 
بخشی در جامعه  تقویت و در حل مشکالت کشور موثر است. وی 
حضور رییس جمهور در بین مردم برای رصد مشکالت را نتیجه 
بخش عنوان کرد و گفت: مردم  به تصمیمات اجرایی دولت سیزدهم  
امید  و گزارش دهی می تواند  اند و حضور دربین مردم  بسته  دل 
بخشی در جامعه را تقویت کند. در آموزه های دینی هم تاکید شده 
که بین مردم و حاکم، حجابی نباشد بی شک این حضور و رفتن 
در بین مردم می تواند در تسریع بخشی حل مشکالت  کشور مهم 

باشد.
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اشاره  با  تأمین اجتماعی  سازمان  مدیرعامل 
تأمین اجتماعی  مهم  چالش های  اینکه  به 
مورد  ابالغی  کلی  سیاست های  در 
تحقق  گفت:  است،  گرفته  قرار  توجه 
سیاست های ابالغی، نیازمند استفاده از همه 

ظرفیت هاست.
ادوار  عامل  مدیران  با  هم اندیشی  جلسه 
بار  اولین  برای  تأمین اجتماعی  سازمان 
با  جلسه  این  شد.  برگزار  سازمان  این  در 
حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان 
محسنی  انوشیروان  ضیایی،  حسینعلی  و 
بندپی، محمدحسن زدا، سید مجید موسویان 
سرپرستان  و  مدیرعامل  فیروزی  صمداهلل  و 
مدیران کل  و  معاونین  نیز  و  سازمان  ادوار 
ستادی و با موضوع بررسی سیاست های کلی 
رهبری  معظم  مقام  ابالغی  تأمین اجتماعی، 
تجربی  ظرفیت  از  استفاده  با  تا  شد  برگزار 
تحقق  نحوه  سازمان،  ادوار  مدیران عامل 
این جلسه،  در  بررسی شود.  این سیاست ها 
گرامیداشت  با  موسوی،  میرهاشم  دکتر 
نوربخش  و  غرضی  معیری،  خاطره  و  یاد 
مدیران عامل فقید اسبق سازمان و قدردانی 
از زحمات تمامی مدیران سابق این سازمان 
و  همفکری  هدف  با  را  نشست  این  افزود: 
مدیران عامل  مدیریتی  تجربیات  از  استفاده 
هر  کردیم.  برگزار  گذشته  ادوار  در  سازمان 
مختلف  دوره های  در  مدیران  این  از  یک 
مدیریتی با چالش های مختلفی روبرو بودند 
و اکنون می خواهیم با برخورداری از تجارب 
انباشته و همفکری با یکدیگر، وضعیت امروز 
توسعه  استمرار مسیر  راهکارهای  و  سازمان 

کارآمدی سازمان را بررسی کنیم.
ابالغ  تأمین اجتماعی،  سازمان  مدیرعامل 
سوی  از  تأمین اجتماعی  کلی  سیاست های 
را  فروردین   ۲۱ در  انقالب  معظم  رهبر 
برشمرد  سازمان  این  برای  تاریخی  فرصتی 
و  شرایط  به  پاسخ  سند،  این  گفت:  و 
کژکارکردی های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
محیط  مشکالت  به  پاسخ  همچنین  و 
از  گسترده ای  طیف  که  است  آن  پیرامونی 
حوزه های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن 

و… را در بر می گیرد.
ابالغی  سیاست های  داشت:  اظهار  موسوی 
تأمین اجتماعی در شناخت ریشه های اصلی 
کشور،  امروز  چالش های  آبشخورهای  و 
ما سال ها  که  مسائلی  است.  کرده  نقطه زنی 
در این حوزه با آنها مواجه بوده ایم و برخی 
ابرچالش  به  تبدیل  امروز  مسائل،  این  از 
توجه  مورد  ابالغی  در سیاست های  شده اند؛ 
قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه ها، دالیل 
بر  مبتنی  می توانیم  اصلی،  بسترهای  نیز  و 
سیاست های ابالغی، راهکارهای برون رفت از 
چالش های امروز حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 

کشور را طراحی کنیم.
استقرار  تأمین اجتماعی،  سازمان  مدیرعامل 
نظام چندالیه تأمین اجتماعی را از مهم ترین 
شاخصه های سیاست های ابالغی مقام معظم 
جامع  نظام  قانون  گفت:  و  دانست  رهبری 
 ۸۳ سال  در  تأمین اجتماعی  و  رفاه  ساختار 

با  قانون  این  شدن  اجرایی  اما  شد  تصویب 
مشکالتی مواجه شد که در حال حاضر باید 
با استفاده از فرصتی که سیاست های ابالغی 
به  تا  کنیم  رفع  را  موانع  آن  فراهم ساخته، 
و  کانونی  نقطه  عدالت  که  سند  این  اهداف 

دال مرکزی آن است، دست یابیم.
همچون  راهکارهایی  طرح  افزود:  موسوی 
طراحی  کنار  در  پایه  بیمه  فراگیری  توسعه 
تکمیلی،  و  مازاد  بیمه های  استقرار  و 
پیوست  تهیه  به  الزام  و  سطح بندی خدمات 
و  طرح ها  همه  برای  تأمین اجتماعی 
برنامه های کالن کشور که در این سیاست ها 
ارزشمندی  فرصت  گرفته،  قرار  تأکید  مورد 
روی  پیش  چالش های  با  مؤثر  مقابله  برای 
است.  کرده  فراهم  بیمه گر  صندوق های 
در  که  سیاست ها  مجموعه  این  بی تردید 
آینده  افق  شده،  ابالغ  جدید  قرن  ابتدای 
روشن  تأمین اجتماعی  حوزه  در  را  کشور 

می کند.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلف  جمهوری  محترم  ریاست  سوی  از 
سیاست ها  این  تحقق  جامع  برنامه  ارائه  به 
دستورالعمل های  و  آئین نامه ها  طراحی  و 
ماه  دو  طی  است  مقرر  و  شده  نیاز  مورد 
آینده، برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این 
بالفاصله  همچنین  شود.  طراحی  سیاست ها 
سازمان  در  سیاست ها،  این  ابالغ  از  بعد 
تأمین اجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری 
این دبیرخانه دارای  سیاست ها تشکیل شد. 
پژوهشی  و  علمی  و  اجرایی  کارگروه های 
تجربه  که  هستیم  باور  براین  چون  و  است 
در  می تواند  گذشته  سال های  مدیریتی 
این  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  دبیرخانه  این 
نشست برگزار شد تا از نظرات و دیدگاه های 
این  در  نیز  سازمان  سابق  مدیران  ارزشمند 

مورد استفاده کنیم.
به  تأمین اجتماعی  سازمان  مدیرعامل 
اشاره  اخیر  سال های  در  سازمان  وضعیت 
با تأکید بر ضرورت اصالح قوانین،  داشت و 
متناسب با شرایط امروز کشور که به خوبی 
گرفته  قرار  توجه  مورد  سیاست ها  این  در 
 ۱۹ فقط   ۹۲ سال  در  داشت:  اظهار  است، 
را  سازمان  بازنشستگی های  موارد  درصد 
تشکیل  موعد  از  پیش  بازنشستگی های 
حاضر  در حال  عدد  این  درحالی که  می داد؛ 
به ۵۲ درصد رسیده است. همچنین شاخص 
امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶ سال ارتقا 
یافته یافته است و متناسب با این تحوالت، 
و  اصالح  نیازمند  نیز  تأمین اجتماعی  قوانین 

بازنگری است.
موفقیت ها  به  اشاره  با  موسوی  دکتر 
و  رفاه  حوزه  در  کشور  پیشرفت های  و 
نظام  فعلی  شرایط  گفت:  تأمین اجتماعی 
قابل دفاع است  رفاه و تأمین اجتماعی قطعاً 
زمینه  در  داشته ایم.  پیشرفت  به  رو  روند  و 
شاخص های  و  بیمه ای  پوشش  و  فقرزدایی 
پیشرفت های  تأمین اجتماعی  و  رفاه  مختلف 
پیروزی  از  پس  سال های  در  توجهی  قابل 
در  هرچند  داشته ایم  اسالمی  انقالب 

و  مطلوب  وضعیت  با  مختلف  شاخص های 
افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان یا 
پارادایم حاکم بر حوزه کالن تأمین اجتماعی 
رویکرد  به  تمهیدی  و  جبرانی  رویکرد  از 
تضمینی، از ویژگی های اصلی مورد توجه در 
سیاست های ابالغی است و با اجرای درست 
به  جامعه  آحاد  دسترسی  سیاست ها،  این 

خدمات تأمین اجتماعی باید تضمین شود.
سرپرست  بندپی،  محسنی  انوشیروان 
فاصله  در  تأمین اجتماعی  سازمان  اسبق 
ابالغ  گفت:  جلسه  این  در   ۹۷ آذر  تا  آبان 
سوی  از  تأمین اجتماعی  کلی  سیاست های 
مقام معظم رهبری باعث می شود که سازمان 
شود  خارج  مظلومیت  از  تأمین اجتماعی 
این  شدن  اجرایی  و  ابالغ  با  امیدواریم  و 
و  زیان ده  شرکت های  تحمیل  از  سیاست ها 
ایجاد تکالیف بدون منبع برای این سازمان 
جلوگیری شود. ابالغ این سند مهم، فرصتی 
برای سازمان تأمین اجتماعی، سایر نهادهای 
رفاه  حوزه  با  مرتبط  ارگان های  و  بیمه گر 
پایداری  برای  تا  است  تأمین اجتماعی  و 
تأمین اجتماعی  نظام  ارتقای  و  صندوق ها 
و  رفاه  حوزه  در  کنند.  اقدام  کشور 
راه حل های  طراحی  امکان  تأمین اجتماعی 
دقیق  برنامه ریزی  و  مشکالت  برای  مناسب 
توجه  مورد  بیشتر  باید  آنچه  و  دارد  وجود 
و  عملیاتی  برنامه های  طراحی  گیرد  قرار 
شدن  اجرایی  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 

است.
سازمان  اسبق  مدیرعامل  ضیایی،  حسینعلی 
اسفند  تا   ۸۶ تیر  فاصله  در  تأمین اجتماعی 
مقام  ابالغی  سیاست های  گفت:  نیز   ۸۷
معظم رهبری می تواند مشکالت حوزه رفاه و 
تأمین اجتماعی را حل کند، به شرط اینکه به 
سیاست ها  این  و  نشود  سپرده  فراموشی  بوته 
جلسات  تداوم  شوند.  عملیاتی  درستی  به 
تأمین اجتماعی  ادوار  مدیران عامل  مشورتی 
در  می تواند  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  و 
کلی  سیاست های  عملیاتی  برنامه  طراحی 
قطعاً  باشد.  کننده  کمک  اجتماعی  تأمین 
سازمان  شرایط  قبال  در  نمی تواند  هم  دولت 
چون  مشکالتی  استمرار  و  تأمین اجتماعی 
کمبود نقدینگی در این سازمان، بی تفاوت باشد 
و حتی اگر دولت به تأمین اجتماعی بدهکار هم 
نباشد، در زمانی که سازمان در ایفای تعهدات 
شود،  مواجه  مشکلی  با  جامعه  قبال  در  خود 

به  باید  تضامنی،  یک شریک  عنوان  به  دولت 
تعهدات سازمان استمرار بخشد.

سازمان  اسبق  سرپرست  زدا،  محمدحسن 
 ۹۸ تیر  تا   ۹۷ دی  فاصله  در  تأمین اجتماعی 
در این زمینه گفت: سیاست های ابالغی مقام 
و  تحول  برای  مغتنمی  فرصت  رهبری  معظم 
تأمین اجتماعی  و  رفاه  حوزه  در  کشور  ترقی 
مقام  توسط  که  سندی  است.  کرده  فراهم 
ارزشمندی  فرصت  شده،  ابالغ  رهبری  معظم 
استفاده  مناسب  نحو  به  آن  از  باید  که  است 
کرد. سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، 
سند بسیار مغتنمی است که چراغ راه حرکت 
سازمان  و  تأمین اجتماعی  نظام  کل  آینده 
سازمان  مهم ترین  به عنوان  تأمین اجتماعی 
بازنشستگی  و  اجتماعی  بیمه  حوزه  در  فعال 

این نظام است.
سید مجید موسویان، سرپرست اسبق سازمان 
تأمین اجتماعی در فاصله بهمن تا اسفند ۹۰ 
زحمات  به  توجه  با  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
زیادی که برای طراحی این سیاست ها کشیده 
تأمین اجتماعی  جایگاه  امیدواریم  است،  شده 
در  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  کشور  در 
این  شدن  اجرایی  راه  نقشه  نزدیک،  آینده 
دغدغه مندان  همه  شود.  طراحی  سیاست ها 
حوزه های  دلسوز  کارشناسان  و  کشور 
آینده  دغدغه  همواره  اقتصادی،  و  اجتماعی 
و شکل گیری  دارند  و  داشته  را  این مجموعه 
این سند مهم، حاصل تالش هایی است که از 

سال ها پیش در این سازمان آغاز شده است.
سازمان  اسبق  سرپرست  فیروزی،  صمداهلل 
تأمین اجتماعی در فاصله مرداد تا شهریور ۹۲ 
تأمین اجتماعی  کلی  سیاست های  گفت:  نیز 
شده،  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  توسط  که 
و  است  قوانین  نیازمند  شدن  اجرایی  برای 
این قوانین را باید با توجه به وسع و ظرفیت 
و  آمال  اساس  بر  نه  بنویسم  جامعه  موجود 
سیاست ها  این  شدن  اجرایی  برای  آرزوها. 
باید از تعلقات شخصی و بخشی خارج شویم 
دهیم.  قرار  توجه  مورد  را  مردم  منافع  و 
ادوار  مدیران عامل  مشورتی  جلسه  برگزاری 
این  عملیاتی سازی  برای  تأمین اجتماعی 
و دبیرخانه ای  بسیار خوبی است  ابتکار  سند، 
پیگیری  برای  تأمین اجتماعی  سازمان  در  که 
دریافت  آماده  شده،  تشکیل  سیاست ها  این 
ادوار  مدیران عامل  پیشنهادات  و  نقطه نظرات 
این  عملیاتی سازی  برای  تأمین اجتماعی 

سیاست ها است.

تحقق سیاست های ابالغی ، نیازمند استفاده از همه ظرفیت هاست



اقتصاد
اخبار

آغاز فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری در بانک پارسیان

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ 
سود علی الحساب ساالنه ۱۸ درصد در بانک پارسیان آغاز شد.

به گزارش بازار به نقل از بانک پارسیان، بر اساس این گزارش، مقاطع 
و  بوده  یک ساله  اوراق  این  سررسید  مدت  و  ماهانه  سود  پرداخت 
ساالنه  درصد   ۱۰ بانک  توسط  آن  سررسید  از  قبل  بازخرید  نرخ 

تعیین شده است.
واجد  و  بوده  پارسـیان  بانک  مشتری  باید  اوراق  خرید  متقاضـی 
شرایط عمومی افتتاح سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان باشند.

ویژه  مدت دار  سپرده  گواهی  اوراق  دوره فروش  است،  ذکر  به  الزم 
سرمایه گذاری)عام( بانک پارسیان تا ۲۸ اسفندماه سال جاری ادامه 

دارد.
بانک  شعب  به  می توانند  اوراق  این  خرید  متقاضیان  است،  گفتنی 

پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانک 
 قرض الحسنه مهر ایران در سفر 

رئیس جمهوری به مشهد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در پی سفر 
رئیس جمهوری به مشهد مقدس، میز خدمت بانک به مدت ۲ روز 
در محل اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر و نسبت به ارائه 

خدمت به مراجعان و پیگیری مشکالت آن ها اقدام شد.
تام االختیار  نماینده  قوامی«  با »هادی  استان  همچنین مدیر شعب 
وزیر امور اقتصاد و دارایی و »حسینی« نماینده بانک مرکزی دیدار و 

خدمات بانک را برای آن ها تشریح کرد.
در همین رابطه وزارت امور اقتصاد و دارایی از خدمات بانک تقدیر 
»هادی  امضای  به  که  وزارتخانه  این  سپاس  لوح  در  است.  کرده 
وزیر  تام االختیار  نماینده  و  مجلس  و  حقوقی  امور  معاون  قوامی« 
امور اقتصادی و دارایی رسیده، خطاب به »محمدرضا صبوری« مدیر 
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان خراسان رضوی آمده 

است:
زمین،  ایران  شریف  ملت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  به  »خدمت 
توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است و استقرار 
ریاست محترم جمهوری در  با سفر  ارتباطات مردمی همزمان  میز 
استان ها، جلوه ای از خدمتگزاری و مردمی بودم دولت سیزدهم است.

بارز و مشارکت  به پاس نقش  را  امتنان خود  بدین وسیله تشکر و 
امور  وزارت  مردمی  ارتباطات  میز  اجرایی  ستاد  در  ارزشمندتان 
اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه در استان خراسان رضوی، اعالم 

می دارم.
مزید توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

از خداوند مهربان خواهانم.«

ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع آوری 
اطالعات مزیتی برای سنجش نیازهای 

مشتریان بانک ایران زمین است 
 

مفهوم کلمه “تجربه مشتری” یکی از مفاهیمی است که در کسب 
برخوردار است. تجربه مشتری  باالیی  اهمیت  از  امروزی  و کارهای 
سازمان  یا  کار  و  کسب  یک  با  تعامل  از  مشتری  درک  ی  نتیجه 
است. می توان گفت از زمانی که یک فرد به عنوان مراجعه کننده 
یا درخواست کننده خدمات وارد یک کسب و کار، سازمان یا فضای 
و  مشتری  بین  تعامل  که  زمانی  تا  شود،  می  اینترنت  و  مجازی 

مجموعه به پایان می رسد، این مفهوم شکل می گیرد. 
به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین: 
تجربه  یک  خلق  زمین  ایران  بانک  مقام  قائم  شیروانی«  »مجتبی 
مشتری موثر، عالی و لذت بخش را از ویژگی های این بانک بیان 
کرد و گفت: در دنیای امروز مبنای رقابت با دیگر فعاالن اقتصادی 
سنجیده  مشتریان  مطلوب  تجربه  کسب  و  رضایت  میزان  براساس 

می شود.
شیروانی افزود: بانک ایران زمین با ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع 
سامانه  شعب،  همچون  مختلف  طرق  از  مشتریان  اطالعات  آوری 
که  مشتریان  با  ارتباط  مرکز  اطالعات،  فناوری  خدمات  مدیریت 
سالیق  توانست  هستند،  مشتریان  پاسخگوی  روز  شبانه  صورت  به 
مختلف را بسنجد و با توجه به نیازهای مشتریان خدمات متمایز و 

جدید طراحی و ارائه دهد.
قائم مقام بانک ایران زمین ایجاد تغییرات در ساختار و خدمات هر 
سازمان را اقدامی سخت بیان کرد و گفت: هر تغییری با بازخوردهای 
متفاوت از درون و بیرون مجموعه مواجه است و بانک در این مدت با 
پشتکار و تالش همه همکاران توانست این چالش را با موفقیت پشت 
سر بگذارد و وارد مرحله جدیدی در حوزه خدمات بانکی که همان 

بانکداری دیجیتال است شود.
حوزه  در  گرفته  صورت  های  بررسی  با  کرد:  خاطرنشان  شیروانی 
خدمات دیجیتال، میزان “تالش مشتری” کاهش یافته است. با توجه 
به شاخص های تالش مشتری می توان فهمید که مشتریان کمترین 
تالش فیزیکی را برای دریافت خدمات در کمترین زمان داشته اند 
حساب،  افتتاح  یا  وجه  انتقال  مثل  خود  بانکی  امور  انجام  برای  و 
کمترین تالش ذهنی را صرف کرده اند که در نهایت موجب رضایت 

و تجربه موثر مشتریان شده است

گفت:  ایران  حبوبات  انجمن  دبیر   
خشکسالی مستمر، رشد نرخ جهانی، 
سطح  کاهش  اثر  در  تولید  افت 
و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  زیرکشت، 
تداوم تحریم ها از علل گرانی افزایش 

نرخ حبوبات است.
درباره  افتخاری«   عبدی  »سید 
وضعیت تولید و بازار حبوبات و روند 
افزود:  این محصوالت،  قیمت  افزایش 
ایران در سال های اخیر با کاهش روند 
تولید حبوبات روبه رو شده که بخشی 
از آن ناشی از خشکسالی های مستمر 

و کاهش سطح زیرکشت است.
اظهار  ایران  حبوبات  دبیرانجمن 
داشت: در سالهای گذشته بخش قابل 
توجهی از اراضی زیرکشت حبوبات به 
کشت گندم، سویا و ذرت تبدیل شده 
خرید  نرخ  رشد  از  ناشی  امر  این  که 
و  زراعی  محصوالت  برخی  تضمینی 

افزایش درآمد کشاورزان است.
وی، افزایش نرخ جهانی حبوبات را از 
محصول  این  نرخ  افزایش  علل  دیگر 
تصریح کرد:  و  دانست  کشور  در 
مرجع  کشورهای  از  یکی  روسیه 
جهان  به  حبوبات  صادرات  و  تولید 
موارد  برخی  در  که  طوری  به  است، 
وارد  از دیگر کشورها  این محصوالت 
شود؛  می  صادر  آنجا  از  و  روسیه 
در  روسیه  و  اوکراین  جنگ  بنابراین 
تاثیرگذار  محصول  این  جهانی  نرخ 

بوده است.
افتخاری گفت: در فروردین ماه سال 
کانادا  عدس  تن  هر  قیمت   ۱۴۰۰
به  سال  پایان  در  که  بود  دالر   ۹۲۰

یک هزار و ۴۵۰ دالر رسید که افزایش 
قابل توجه جهانی را نشان می دهد. 

تن  هزار   ۲۰۰ حدود  سالیانه  واردات 
حبوبات 

نیاز  ایران،  حبوبات  انجمن  دبیر 
سالیانه کشور به حبوبات را بین ۷۰۰ 
تا ۷۵۰ هزار تن برشمرد و گفت: سال 
  ۵۰۰ به  نزدیک    )۱۴۰۰( گذشته 
براساس  که  داشتیم  تولید  تن  هزار 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار 
حبوبات  انواع  تن  هزار   ۱۹۴ حدود 
البته بخشی از ذخایر سال  وارد شد، 

۹۹ نیز به بازار تزریق شد.
 ۹۹ سال  آمارها  طبق  وی،  گفته  به 
از  حبوبات  هزارتن   ۸۶ به  نزدیک 

خارج کشور وارد شده بود.
ایران  در  حبوبات  مصرف  سرانه  وی 
 ۹ تا  هشت  بین  ایرانی  هر  برای  را 
کیلوگرم در سال عنوان کرد و اظهار 
عدس  قرمز،  عدس  ساله  هر  داشت: 

سبز، انواع لوبیا از جمله چیتی، قرمز ، 
چشم بلبلی، نخود رسمی )آبگوشتی(، 
واردات  محل  از  ماش  و  سیاه  نخود 

تامین می شود. 
به  توجه  با  پیش بینی کرد:  افتخاری 
کاهش  و  مستمر  خشکسالی  شرایط 
تبدیل  اثر  در  محصول  این  تولید 
محصوالت  سایر  به  حبوبات  اراضی 
زراعی همچون گندم، سویا و ذرت به 
بین   ۱۴۰۱ سال  برای  رسد  می  نظر 
۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این محصول 

از محل واردات تامین شود.
نرخ  درصدی   ۱۰۰ تا   ۷۰ بین  رشد 

حبوبات در مدت یک سال 
مدت  ایران،  حبوبات  انجمن  دبیر 
زمان مناسب نگهداری حبوبات را بین 
پنج تا ۶ ماه دانست و گفت: در سال 
۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم حبوبات در 
 ۷۰ تا   ۵۰ بین  متوسط  به طور  ایران 
این  از  برخی  در  که  شد  تومان  هزار 

در  و  درصدی   ۷۰ رشد  محصوالت 
شاهد  را  درصدی   ۱۰۰ رشد  برخی 
مالیات  اعمال  صورت  در  و  هستیم 
برارزش افزوده روی این کاال نرخ این 

محصول افزایش مجدد می یابد.
اخیر  سال های  در  کرد:  تصریح  وی 
نرخ  افزایش  دلیل  به  مصرف حبوبات 
یافته،  افزایش  پروتئینی  محصوالت 
عنوان  به  محصول  این  که  جایی  تا 
جایگزین گوشت در سبد اقشار آسیب 
پذیر قرار گرفته است و رشد قیمتی آن 
تامین  با مشکل  را  تواند خانوارها  می 
اینکه  بیان  با  افتخاری  کند.  روبه رو 
اقتصاد،  عالی  شورای  مصوبه  طبق 
حبوبات شامل مالیات بر ارزش افزوده 
کرد:  اضافه  است،  شده  درصدی   ۹
بنابراین اعمال مالیات برارزش افزوده 
قیمت  افزایش  موجب  کاال  این  در 
مجدد بین سه تا پنج  هزار تومانی هر 
کیلوگرم از این محصوالت خواهد شد.

دبیر انجمن حبوبات ایران:

علل افزایش نرخ حبوبات، رشد 
نرخ جهانی و کاهش تولید است

گزارش

معاون شرکت برق حرارتی: اقتصاد برق 
نیاز به اصالح دارد

تمام  هزینه های  گفت:  حرارتی  برق  شرکت  تولید  راهبری  معاون   
شده تولید برق با درآمد حاصل از فروش انرژی فاصله زیادی دارد و 

امروز یکی از مشکالت بزرگ این صنعت، اقتصاد برق است.
 »ناصر اسکندری« افزود: صنعت برق در زمینه فنی و تخصصی هیچ 
مشکلی ندارد، فعالیت های همکاران ما در صنعت برق کاماًل علمی 
و در مرزهای دانش رقم می خورد و آن چیزی که امروزه باید اصالح 

شود، اقتصاد برق است.
وی ادامه داد: ۸۸ هزار مگاوات ظرفیت اسمی منصوبه نیروگاهی در 
کشور وجود دارد که از این میزان ظرفیت، ۱۲ هزار مگاوات متعلق 

به نیروگاه های برق آبی است.
اسکندری با بیان اینکه بار تولید انرژی در کشور بر دوش نیروگاه های 
حرارتی است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خوبی در بخش احداث 
نیروگاه ها در کشور انجام شده است که امیدواریم بخش اعظمی از 

نیاز شبکه برق کشور با ساخت این نیروگاه ها برطرف شود.
مصرف  درصدی   ۷.۵ رشد  به  اشاره  با  حرارتی  برق  شرکت  معاون 
انرژی و نیاز شبکه به هفت تا هشت هزار مگاوات به منظور پاسخگویی 
به این رشد مصرف،اضافه کرد: ما در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
برق،  اهمیت صنعت  بتوانیم  تا  بر عهده داریم  بزرگی  وظیفه بسیار 

سختی تولید و الگوی درست مصرف را به مردم منتقل کنیم.
در سال گذشته در مجموع ۳۲۴ میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در 
نیروگاه های حرارتی کشور تولید شد که از این میزان ۱۸۱ میلیارد 
کیلو وات ساعت سهم واحدهای سیکل ترکیبی، ۸۴ میلیارد کیلو وات 
ساعت سهم نیروگاه های بخار و ۵۹ میلیارد کیلو وات ساعت سهم 

واحدهای گازی بوده است.
جهرم،  نیروگاه های  بخار  بخش  شدن  افزوده  با   ۱۴۰۰ سال  در   
هریس، ارومیه و چابهار شاهد رشد تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی 
به عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط زیست هستیم.

بانک سامان پیشتاز شفافیت و حمایت از 
فعاالن عرصه تولید و اشتغال زایی 

»اشتغال زایی«،  »تولید«،  کلیدواژه های  به  جدی  توجه  و  تاکید 
»پشتیبانی ومانع زدایی« که منبعث از منویات مقام معظم رهبری و 
در مسیر سیاستهای کالن دولت جمهوری اسالمی ایران است در زمره 

رویکردهای راهبردی بانک سامان در سالهای اخیر بوده است. 
به گزارش خبرگزاری موج، بانک سامان بنابر سیاستهای حمایتی خود 
در دو سال اخیر و با وجود شرایط کرونا برای حفظ جریان تولید و 
رسیدن کاالهای اساسی به مردم تمام تالش خود را برای شناسایی و 
اعتبارسنجی و تسهیالت دهی به فعاالن واقعی عرصه تولید و صنعت 

کرده است.
در این راستا و با توجه به اعالم اسامی برخی از مشتریان این بانک به 
عنوان بدهکار اعالم می دارد این اطالعات و آمار و مستندات همیشه و 
به طور منظم در دسترس نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی بوده است و با 
توجه به سیاست های بانک اکثر بدهی های ذکر شده بدهی های جاری 
این مشتریان است که در حوزه توسعه تولید و صنعت پرداخت شده اند 

و جریان منظم وصول آنها نیز برقرار است.
شایان ذکر است انتشار فهرست بدهکاران جاری سامان توسط بانک 
مرکزی نشان از عملکرد و اثبات دیدگاه و استراتژی عملیاتی این بانک 

برای حمایت از تولید و صنعت داخلی است.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
140060301022002945   مورخ 1400/09/16هیات 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمود نجفی فرزند علی اکبر  
به شماره شناسنامه  48 صادره از ساوه نسبت به ششدانگ  
 127/25 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی مفروز از 
قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
محرز  فهیمی  اله  حبیب  ورثه  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه 
صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
و عدم  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  گردد. 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 4 /2 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 19 / 2 /1401

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

 برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز بانک رفاه کارگران
 بدون نیاز به همراه کارت 

خدمات  توسعه  راستای  در  کارگران  رفاه  بانک 
رفاه  دارندگان  امور  انجام  سهولت  ایجاد  و  کارت 
کارت همراه، خدمت “ برداشت وجه از طریق کد 
اختصاصی به جای رفاه کارت همراه” را راه اندازی 

کرد. 
بر  کارگران؛  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارت  رفاه  دارندگان  جدید  خدمت  این  اساس 

همراه پس از مراجعه به شعب بانک و تکمیل فرم 
درخواست مربوطه، بدون استفاده از کارت و با وارد 
کارت،  رفاه  دوم  رمز  همراه  به  انتخابی  کد  کردن 
دستگاه های  طریق  از  نقد  وجه  برداشت  امکان 
خودپرداز بانک رفاه )تا سقف روزانه تعیین شده( 
را خواهند داشت.  بر اساس این گزارش، سهولت در 
انجام عملیات برداشت وجه، عدم نیاز به ورود کارت 

فیزیکی به دستگاه، حفظ امنیت با استفاده از رمز دوم 
و  مشتری  دلخواه  به  رقمی  ده  کد  تخصیص  کارت، 
ثابت )برای برداشت وجه  از رمز دوم  امکان استفاده 
)برای  پویا  دوم  رمز  و  ریال(  میلیون  تا یک  حداکثر 
برای  شده  تعریف  سقف  تا  حداکثر  وجه  برداشت 
این خدمت جدید  امتیازات  و  از جمله مزایا  کارت(، 

بانک رفاه کارگران به شمار می رود.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که 
عکس  جواب  روسیه  علیه  ها  تحریم 
در  تجمع کشتی های روسی  و  داده 
محلی  مقامات  برای  فرانسه  بنادر 

هزینه تراشیده است.
شبکه فرانس ۲ اعالم کرد که کشتی 
خودرو،  حامل  روسیه  تجاری  های 
که  دیگر  اجناس  و  شیمیایی  مواد 
به  شدند  محبوس  فرانسه  بنادر  در 
محلی  مقامات  برای  بزرگی  دردسر 

تبدیل شده اند.
خود  گزارش  در  خبری  شبکه  این 
افزود که این اتفاق اسکله های کشتی 
را به هم ریخته و فرانسه هزاران یورو 
هزینه  متحمل  آنها  جابجایی  برای 

شده است.
مثال  طور  به  تلویزیونی  کانال  این 
کشتی والدیمیر التیشف، یک کشتی 
باری عمومی با پرچم روسیه را نشان 
می دهد که در سن مالو، شمال غربی 
فرانسه به دام افتاده است. این کشتی 
است  بزرگ  قدری  به  متری   ۱۴۱
بندر منطقه  به سختی در اسکله  که 
کارگران  و  گیرد  می  قرار  بریتانی 
را  آن  دائماً  که  کند  می  مجبور  را 
های  برای کشتی  جا  تا  کنند  جابجا 

به  تا  باز شود. طبق گزارش ها،  دیگر 
برای  یورو  هزار  به ۵۰  نزدیک  امروز 
هزینه  روسی  کشتی های  جابجایی 

شده است.
شورای  رییس  نایب  پرین  استفان 
منطقه ای بریتانی، به فرانس ۲ گفت 
بندر  در  بیشتری  کشتی  چه  هر  که 
برای  بیشتری  زمان  شود،  محبوس 
نیاز خواهد  به عقب و جلو  جابجایی 
داشت و همین کار هر مرتبه هزینه 

زیادی دارد.
پرونده  روسی  های  کشتی  مالکان 

های قضایی متعددی را علیه مقامات 
فرانسوی به دلیل توقیف کشتی خود 

به راه انداخته اند.
روسی  کشتی های  از  بیشتری  تعداد 
و  مارسی  جمله  از  بنادر،  سایر  در 
در  شدن  محبوس  با  بولون-سور-مر 
به  و  کرده  اشغال  را  فضا  بنادر  این 
تبدیل  محلی  مقامات  برای  دردسر 

شده است.
فوریه  اواخر  در  اروپایی  دولت های 
شروع به توقیف کشتی های متعلق به 
روسیه یا با پرچم روسیه که متعلق به 

سرمایه داران بزرگ است، کردند.
اوایل ماه جاری، اتحادیه اروپا پنجمین 
همراه  به  را  روسیه  تحریمی  بسته 
کشور  این  ممنوعیت های  فهرست 
با  کشتی های  ورود  ممنوعیت  شامل 
اروپا  اتحادیه  بنادر  به  روسیه  پرچم 
اروپایی  تولیدکنندگان  کرد.  صادر 
وابسته به فروش ماشین آالت، وسایل 
به  ارزش  با  کاالهای  سایر  و  نقلیه 
را  خود  جدی  نگرانی های  روسیه 
همکاری های  کاهش  به  نسبت 

اقتصادی ابراز کرده اند.

تحریم کشتی های روسیه برای فرانسه دردسر ساز شد
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اجتماعی
خبر

هدیه ۵۰۰ هزار تومانی بنیاد 
مستضعفان به تمام ایتام تحت پوشش

از یک  بازدید  در حاشیه  بنیاد مستضعفان  رئیس   
مرکز نگهداری ایتام در جنوب تهران که همزمان با 
ایام شهادت حضرت علی )ع( انجام شد از واریز مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان به حساب تمام ایتام تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور خبر داد.
به  نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، سید پرویز 
فتاح در حاشیه بازدید از مرکز پسرانه ایتام طلیعه 
کرامت در جنوب تهران و گفتگو با ایتام و مربیان این 
مرکز، با اعالم خبر واریز ۵۰۰ هزار تومان از سوی 
بنیاد مستضعفان به حساب تمام ایتام تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور اظهار کرد: 
بنیاد مستضعفان طبق سنت چندسال اخیر، امسال 
نیز همزمان با ایام شهادت ابواالیتام حضرت علی )ع(، 
هدیه ای نقدی را به حساب تمام ایتام تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور واریز کرد.

آمار  اساس  بر  داد:  ادامه  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
اعالمی کمیته امداد و بهزیستی، بنیاد مستضعفان 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را برای بیش از ۱۷۴ هزار یتیم 
تحت پوشش این ۲ نهاد حمایتی تخصیص داد که 
طی دیروز و پریروز به حساب این عزیزان واریز شد.

این  اهدای  برای  مستضعفان  بنیاد  وی  گفته  به 
حمایت نقدی به ایتام، بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان را 

تخصیص داده است.
اسالمی  نظام  بر حساسیت  تاکید  با  ادامه  در  فتاح 
بر حمایت از ایتام نیازمند در سراسر ایران گفت: ما 
ایتام  از  برای حمایت  تفاهم نامه های جداگانه ای  در 
تحت پوشش این نهادهای حمایتی برنامه داریم و 
تامین جهیزیه و تامین مسکن را برای این عزیزان 

عهده دار شده ایم.
با  هم اکنون  کرد:  اضافه  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
توجه به اقدامات صورت گرفته در این حوزه، تعداد 
تحت  یتیم  دختران  برای  جهیزیه  پشت نوبتی های 
پوشش کمیته امداد به صفر رسیده و احداث خانه 

برای تامین مسکن این عزیزان نیز آغاز شده است.

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون   
درباره نشست با هنرمندان زن سینما برای رفع 
مشکالت بانوان هنرمند گفت: نباید اجازه دهیم 
فساد از هر نوعی در سینما و سایر مراکز فرهنگی 

و هنری رخنه کند.
انسیه خزعلی در پاسخ به سوالی در مورد مشکل 
بود،  اخیرا مطرح شده  هنرمندان زن سینما که 
با  دیداری  داشت:  اظهار  و  داد  توضیح  اینگونه 
داشتیم،  سینما  عرصه  زن  هنرمندان  از  برخی 
سالم  خواهان  حقیقتا  که  هنرمندان  از  تعدادی 
سازی محیط سینما بودند مشکالت خود را مطرح 
اینکه  از  داشتند  گالیه   آنها  از  برخی  و  کردند 
ورودی های هنرمندان به عرصه سینما ضابطه مند 

نیست و نیاز به نظارت و استانداردسازی دارد. 
اصالحات  این  از  پشتیبانی  برای  افزود:  خزعلی 
گروه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  پیگیری  با 
اخالق حرفه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تشکیل شده که پنج نفر از بانوان هنرمند نیز عضو 

این گروه هستند تا از حقوق بانوان دفاع کنند.
جلسات  زنان  امور  معاونت  در  کرد:   تاکید  وی 
مشترک با بانوان هنرمند از اصناف گوناگون داریم 
عرصه  سالم سازی  برای  که  پیشنهادهایی  از  و 
هنر و ایمن شدن آن برای بانوان است، استقبال 
می کنیم  و اگر الزم باشد، حمایت حقوقی هم از 

این هنرمندان انجام خواهد شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 
در نهایت نباید اجازه دهیم فساد از هر نوعی در 
سینما و سایر مراکز فرهنگی و هنری رخنه کند.

خزعلی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت امور 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  خانواده  و  زنان 
در  را  پشتیبانی هایی  افزود:  دارد  خاصی  برنامه 
و  گرمخانه ها  فعالیت  برای  مختلف  استان های 

مراکز ترک اعتیاد داریم. 

از  طالق  وی خاطرنشان کرد: درباره پیشگیری 
نیز طرح هایی آماده شده که این موضوع به عنوان 
یکی از دستور جلسات در ستاد ملی زن و خانواده 
و به عنوان یک برنامه مدون در دستور کار قرار 
آسیب  این  با  مقابله  برای  خوبی  اعتبار  و  دارد 
و  است  شده  گرفته  نظر  در    ۱۴۰۱ بودجه  در 

امیدواریم در جلسه بعدی به سرانجام برسد.
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان  پرداخت تسهیالت 

برای زنان سرپرست خانوار 
وی درباره جلسه ستاد ملی زن و خانواده که با 
زمان  از  گفت:  شد  برگزار  جمهور  رئیس  حضور 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  در  فعالیت  شروع 
ریاست جمهوری، برای فعال کردن ستاد ملی زن 
و خانواده تالش هایی انجام شد و نخستین جلسه 
این ستاد با مشارکت بسیار خوب کمی و کیفی 

اعضا که برخی نیز فراقوه ای هستند، برگزار شد.

دستور  چند  منظور  همین  به  کرد:  تصریح  وی 
کار برای طرح در ستاد ملی زن و خانواده وجود 
ستاد  این  تشکیل  با  جاری  هفته  در  که  داشت 
ارتقای ساختار  موضوع  رئیس جمهور،  با حضور 
اداری مشاوران زن و تشکیل صندوق ضمانت زنان 
سرپرست خانوار به سرانجام رسید که در نتیجه 
آن بانوان سرپرست خانوار می توانند برای دریافت 

وام اشتغال خود اقدام کنند.
خزعلی ادامه داد: صندوق ضمانت زنان سرپرست 
خانوار از این پس تسهیالت اشتغال تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان برای زنان معسر سرپرست خانواده 
دهک های یک تا پنج را ضمانت خواهد کرد چون 
اکنون بیش از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در 

کشور در این دهک ها قرار دارند.
برای  که  مشکالتی  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
خانوار  سرپرست  زنان  به  تسهیالت  پرداخت 

که  است  این  هستیم  مواجه  آن  با  استان ها  در 
ضامن  نداشتن  دلیل  به  خانوار  سرپرست  زنان 
نمی توانند وام اشتغال دریافت کنند و به همین 
دلیل بسیاری از اعتباراتی که برای زنان سرپرست 
خانوار در نظر گرفته می شود، جذب نمی شود که 
حل  مشکل  صندوق،  این  تشکیل  با  امیدواریم 

شود.
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
اضافه کرد: همچنین در دبیرخانه ستاد ملی زن 
فعالیت  اول  هفته های  از  طرح  چند  خانواده  و 
معاونت در دستور بررسی بوده به طوری که صدها 
با  این موضوعات کار کارشناسی  نفرساعت روی 
تبادل نظر  انجام و بحث و  حضور  صاحبنظران 
صورت گرفته است و اکنون چند پیشنهاد دیگر 
وجود دارد که در ستاد ملی زن و خانواده با حضور 

رئیس جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خزعلی: فساد از هر نوعی نباید در سینما و 
مراکز فرهنگی رخنه کند

 شهردار تهران می گوید که جنس مدیریتی 
خود را در این دوره مدیریت مشارکتی قرار 
دادیم و در یک برنامه ۱۰ ساله تالش داریم 
را  پایتخت نشینان  مشکالت  رویکرد  این  با 

مرتفع کنیم.
 علیرضا زاکانی  در شصتمین جلسه شورای 
 ۱۰ انداز  چشم  در  کرد:  اظهار  تهران  شهر 
مدیریت مشارکتی  تحقق  برای  تهران  ساله 
از اولین اقدامات، راه اندازی قرارگاه ها بود 
تا اهداف واحدی را با مشارکت سایر نهادها 
های  دغدغه  که  کنیم  دنبال  ها  دستگاه  و 

جدی نظام و شهر تهران است.
وی با بیان اینکه در آستانه تشکیل قرارگاه 
حوزه  این  ظرفیت های  تا  هستیم  جمعیت 
را جمع کنیم و خدمت و امکان مرتبط به 
خانواده ها را فراهم کنیم، گفت: یکی دیگر 
از رئوس ما ایجاد تفاهم نامه ها با دستگاه ها 
بود تا از اختیارات قانونی در دولت و مجلس 
و شورای شهر به عنوان یک قاعده استفاده 
کنیم و بتوانیم از طریق تفاهم نامه ها یک 
بستر جدی برای ارائه خدمت داشته باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه برهم انباشتگی 
کرده  ایجاد  را  تهران شرایطی  در  مشکالت 
که حل این مشکالت از عهده یک دستگاه 
خارج است، گفت: لذا ایجاد قرارگاه ها برای 
و  شهری  واحد  مدیریت  کردن  جایگزین 
دستگاه های  و  شهرداری  بین  تفاهمات 
امکان  که  کند  می  کمک  ما  به  مربوطه 
داشته  را  بیشتری  های  ظرفیت  از  استفاده 
ابعاد  کردن  کارشناسی  این  بنابر  باشیم 
مختلف برای تنظیم این تفاهم نامه ها ریلی 
های  دستگاه  و  ها  خانه  وزارت  و  ما  برای 

مختلف ایجاد کرده است. 
را  افقی  راه  وزارت  با  تفاهم  وی،  گفته  به 
برای ما باز کرد تا از ظرفیت های قانونی در 
نوسازی  و  ببریم  بهره  مسکن  قانون جهش 
و  فرسوده  بافت های  محدوده  در  را  شهری 
از طرفی توسعه دقیق را در بافت های راکد 
شهر داشته باشیم و رونقی را در ساخت و 
ساز برای تامین نیازها از جمله بحث مسکن 
رو  این  از  دهیم؛  صورت  پذیر  استطاعت 
مورد  مسکونی  واحد  هزار   ۱۸۰ ساخت  

توجه قرار گرفت.

اخیر  روزهای  در  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
نیز شاهد این بودیم که با وزارت نفت تفاهم 
نامه ای امضا کردیم و اساس آن این بود که 
چارچوبی را دنبال کنیم که کاهش مصرف 
کاهش  آن  تبع  به  و  تهران  در  را  سوخت 

آالیندگی و هوای پاک را شاهد باشیم.
سرفصلی  نامه  تفاهم  این  وی،  گفته  به 
و  مترو  توسعه  حوزه  به  مربوط  که  داشت 
تاکسی  و  برقی  اتوبوس  ویژه  به  و  اتوبوس 
می  فراهم  را  امکانی  و  بود  هیبریدی  های 
کند که سطح مصرف سوخت را کاهش و از 

تسهیالت قانونی آن استفاده کنیم. 
فناوری  توسعه  به  توجه  به  اشاره  با  زاکانی 
های نوین در تفاهم با وزارت نفت گفت: بنا 
که  بنیان  دانش  های  توسعه شرکت  با  شد 
ناظر به مدیریت انرژی در تهران فعالیت می 
کنند دست به دست هم دهیم این موضوع 
را به صورت فناورانه پیگیری کنیم و هم به 
به شهرداری کمک شود  هم  و  نفت  وزارت 
امکانات، تسهیالت و حرکت در مسیر دانش 

و اشتغال پایدار را به ارمغان بیاورند. 
با بیان اینکه باید با توسعه زیر ساخت  وی 
از  سوخت  مصرف  کاهش  و  شهری  های 
این  از  یکی  افزود:  کنیم  استفاده  تسهیالت 
موارد اصالح معابر بود که ما به ازای اصالح 
مصرف سوخت  سفرهاو  کاهش  موجب  آن، 
تقاطع   ۹۸ اصالح  اساس  همین  بر  می شود 
که ۷۰۰ کیلومتر راه مردم را کوتاه می کند 
در برنامه قرار دارد و ما به ازای آن از موارد و 

تسهیالت این کار استفاده می کنیم.
شهردار تهران ضمن تسلیت شهادت حضرت 
که  تصمیمی  در  امسال  گفت:  علی)ع( 
گرفته شد برای اولین بار طی ۵۰ سالی که 
بنا  گذرد،  می  زهرا)س(  بهشت  تاسیس  از 
شد در ماه مبارک رمضان بهشت زهرا )س( 
۲۴ ساعته باشد و در قطعات مربوط به ۳۰ 
هزار شهید گرانقدر، ۲۴ ساعته ارائه خدمت 
می شود و این مسأله سبب شد که در ایام 
به بهشت  لیالی قدر عنایت ویژه ای نسبت 
زهرا)س( رقم بخورد و شب ۲۱ ماه مبارک 
بود؛  فضا  این  در  تاریخی  شب  یک  رمضان 
این دارد که مسئولیت های  از  این حکایت 
ما سنگین است و باید ناظر به ظرفیت های 

شهر دقت الزم را داشته باشیم. 
صرفه جویی در برق مصرفی معابر

از سخنان  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
خود با بیان اینکه ماه ها طول کشید تا گروه 
های کارشناسی با هم به بحث و تبادل نظر 
بپردازند و به یک چارچوب مشخص برسند 
و بعد از آن منجر به یک تفاهم نامه جدی 
شود، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت نیرو در 
دو سطح در دستور کار است؛ یکی ناظر به 
انرژی و برق از جمله پست های برق که نیاز 
برای  را  فرصت جدیدی  و  دارند  بازبینی  به 
تهران خلق می کند و دیگری ناظر به مصرف 
انرژی با بازبینی در روشنایی معابر که چند 
هزار روشنایی ظرف دو سال تغییر می کند 
تا ۲۰۰ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم.  
شهردار تهران با بیان اینکه ما به ازای بهره 
مندی شهر از یک روشنایی مناسب از طرفی 
به واسطه صرفه جویی منابع الزم نیز فراهم 
با مصرف درست  افزود: همچنین  می شود، 
برق در ساختمان ها بالغ بر ۲۶۰ مگاوات برق 
این  بنا شد شروع  است؛  قابل صرفه جویی 
و  شهرداری  ساختمان های  طریق  از  را  کار 
باشیم؛  داشته   آن  با  مرتبط  های  ساختمان 
های  ایستگاه  سرفصل  این  در  دیگر  بخش 
موتور  و  ها  ماشین  مندی  بهره  و  تغذیه 
سیکلت ها برای مجموعه های برقی بود که 
قرار شد وزارت نیرو مواردی را فراهم کند و 
وزارت نفت نیز توسعه ایستگاه های شارژ را 

مورد توجه قرار دهد. 
با  پایتخت  سبز  فضای  مصرفی  آب  تامین 

استفاده از پساب ها
شهردار تهران ادامه داد: در تفاهم با وزارت 
نیرو سرفصل بعدی ناظر به جمع آوری آب 
است؛  تهران  شهر  فاضالب  و  سطحی  های 
منطقه ۲۲ از نظر وضعیت فاضالب یک عقب 
افتادگی جدی دارد، بر همین اساس بنا شد 
۴ نقطه مدنظر برای ایستگاه های تصفیه در 
اختیار وزارت نیرو قرار داده شود که اولین 
۲ سال  از  بعد  تا  دادیم  تحویل  را  مجموعه 
تصفیه خانه ها در این ۴ نقطه شکل بگیرد؛ 
فضاهای  برای  مصرفی  آب  میزان  مجموعه 
سبز شهری موضوع دیگر در این تفاهم بود 
که با افق ۲۱۰ میلیون لیتر در روز، در حال 
حاضر بخشی از آبیاری از طریق بازچرخانی 
آب انجام و قرار شد در سال های آتی کل آب 
فاضالب  آب های  پساب  از  را  سبز  فضاهای 

داشته باشیم.
آبهای  شبکه  کیلومتر   ۷۰۰ به  تهران  نیاز 

سطحی
با وزارت نیرو  وی سرفصل بعدی در تفاهم 
آبهای سطحی  به  ناظر  مشترک  کارهای  را 
 ۷۰۰ به  نیاز  تهران  داد:  توضیح  و  برشمرد 
کیلومتر شبکه آبهای سطحی دارد که ۵۳۰ 
نیاز  اجرا شده و ۱۷۰ کیلومتر  کیلومتر آن 
به توسعه داریم که طبق برنامه باید تا سال 
۱۴۲۰ تکمیل شود ولی ما بنا داریم این کار 

را ظرف ۶ سال انجام و با وزارت نیرو تعامل 
جدی داشته باشیم؛ همچنین قرار شد میزان 
وزارت  را  دهیم  می  انجام  که  انرژی  تولید 
هشت  در  مثال  کند،  خریداری  ما  از  نیرو 
نقاط  طریق  از  که  ای  فرامنطقه  مجموعه 
بخش  در  شد  خواهد  ایجاد  زباله  تفکیک 
ما  از  نیرو  وزارت  انرژی  تولید  و  ها  هاضم 
خریداری کند و یک درآمد پایدار شهری را 
برای تهران فراهم کنیم؛ عالوه بر این در رود 
دره فرحزاد اعمال قانون از طریق وزارت نیرو 
خطوط  برای  طراحی  و  آن  پاکسازی  برای 
آزادسازی  و  زمین  زیر  به  انرژی  انتقال 
برای  قوی  فشار  خطوط  این  زیر  فضاهای 
از  درگیر  مناطق  در  شهری  توسعه  امکان 

دیگر تفاهمات با وزارت نیرو است.  
با  بعدی  نامه  تفاهم  اینکه  بیان  با  زاکانی 
نیروهای مسلح امضا شد، گفت: بخش عمده 
ای از زمین هایی که از دوران قبل در شهرها 
بوده متعلق به نیروهای مسلح است و قانون 
نیازمند  شهر  از  خارج  به  پادگانها  انتقال 
مراوده و تعامل است و در این راستا پیرامون 
پادگان هایی مانند ۰۶، جی، دوشان تپه و 
بنا  بنابراین  هستیم،  تفاهم  نیازمند  کوهک 
شد در قالب یک تفاهم و چارچوب مشخص 
آن  کنار  در  و  بگیریم  پی  را  موضوع  این 
می  انجام  نهاد  این   که  سازهایی  و  ساخت 
تفاهم  مورد  و  دنبال  شهرداری  با  نیز  دهد 
قرار بگیرد و نهایتا تفاهم نامه کلی با ستاد 
از  گره  تا  شد  امضا  مسلح  نیروهای  کل 

مشکالت شهر باز کنیم.
کلنگ زنی ۶ هزار واحد مسکونی خرداد ماه

تفاهم  بنیاد مسکن  با  افزود:  تهران  شهردار 
کردیم که ۱۰ هزار واحد مسکونی را بسازد؛ 
کلنگ  واحد  هزار   ۴ فرسوده  های  بافت  در 
زنی شد و ۶ هزار واحد نیز خرداد ماه کلنگ 
زنی می شود، همچنین سطح اول تفاهم با 
که  است  امالکی  به  ناظر  مستضعفان  بنیاد 
باید  و  است  طرفین  نظر  و  تعارض  مورد 
مسائل و معضالتی که از قبل باقی مانده را 
حل و فصل کنیم و سطح دوم تفاهم ناظر به 
بهره مندی از ظرفیت ها برای ساخت و ساز 

و توسعه شهر تهران است. 
وی ادامه داد: تفاهم با ستاد اجرایی فرمان 
از  تا  داریم  کار  دستور  در  نیز  را  )ره(  امام 
این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده کنیم؛ 
بنابراین سطح اول ناظر به ایجاد قرارگاه ها 
و سطح دوم کار مشارکتی مربوط به تفاهم 
نامه ها است و در صورت اجرایی شدن آنها 
شد؛  خواهد  باز  تهران  از  بزرگی  های  گره 
به  ناظر  نیز  مشارکتی  مدیریت  سوم  سطح 
مردمی  های  مجموعه  مشارکت  و  همکاری 
مجموعه  با  مشارکت  عنوان  تحت  که  است 
می  دنبال  را  جدی  کار  شهر  در  فعالین 
کنیم تا با ایجاد یک خدمت شایسته زمینه 
را  تهران  در  تحول  برای  مردم  مشارکت 

فراهم کنیم.

شهردار تهران در صحن علنی شورا: مشکالت تهرانی ها را در یک برنامه ۱۰ ساله 
رفع می کنیم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
مدیریت  کارگروه  تشکیل  خواستار 
جامع آب و خاک استان خوزستان در 

ستاد ملی مدیریت گرد و غبار شد.
جلسه  سومین  در  سالجقه  علی 
ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی 
مدیریت پدیده گرد و غبار که پیش 
برگزار  اردیبهشت(   ۴( روز  ظهر  از 
همسایه  کشورهای  با  رایزنی  شد، 
به ویژه عراق و سوریه برای مدیریت 
کرد  توصیف  ضروری  را  ریزگردها 
شرایط  از  جدای  ما  کشور  گفت:  و 
اقلیمی، همیشه در تراز آستانه ها قرار 
دارد بنابراین گاهی اوقات می بایست 
اضطراری  شرایط  در  را  تصمیماتی 
اتخاذ و اجرا کرد که الزاما با طرح های 

جامع سازگاری ندارند.
مدیریت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
صحیح منابع آب و خاک در استان 

خوزستان، خواستار تشکیل کارگروه 
مدیریت جامع آب و خاک این استان 
در ستاد ملی مدیریت گرد و غبار شد 
و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
را محور تشکیل این کارگروه دانست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه های 
کانون های  تثبیت  برای  نیمه تمام 
گفت:  خوزستان  استان  در  ریزگرد 
می بایست بحث اعتبارات و زمانبندی 
مانده  زمین  بر  پروژه های  تکمیل 
به سرعت در ستاد ملی مدیریت گرد 

و غبار مصوب شود.
از  را  حفاظتی  کشاورزی  سالجقه، 
غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله  راه های 
و  کرد  عنوان  خوزستان  استان  در 
جهاد  وزارت  مسووالن  حتما  گفت: 
کشاورزی می بایست گزارش اقدامات 
کشاورزی  زمینه  در  شده  انجام 

کنند  گزارش  ستاد  به  را  حفاظتی 
چراکه اعتبار آن هم تخصیص یافته 

است.
محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
آب  تامین  لزوم  بر  تاکید  با  زیست 
غبار  و  گرد  تولید  کانون های  برای 
اظهار  خوزستان  شرق  جنوب  در 
کرد: اگرچه در شرایط کم آبی قرار 
داریم اما وزارت نیرو می بایست سه 
سناریوی تامین حق آبه ها در شرایط 
در  را  آبی  کم  و  آبی  میان  پرآبی، 
نظر بگیرد و به همان نسبت، آب را 

تخصیص دهد.
وی در عین حال مسوولیت اجتماعی 
وزارت  به ویژه  وزارتخانه های مختلف 
نفت و راه و شهرسازی در کمک به 
مدیریت پدیده گرد و غبار در کشور 

را یادآوری کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال 
و  بنیان  دانش  تولید  "سال  نام  به 
اشتغال آفرین" از سوی رهبر معظم 
انقالب، تصریح کرد: باید فناوری های 
مدیریت  برای  می توانند  که  نوین 
بهینه آب و خاک موثر باشند، مورد 

توجه قرار بگیرند.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
سالجقه در خصوص استفاده از مالچ 
گفت:  نیز  ریزگردها  تثبیت  برای 
که  جایگزین  مالچ های  که  وقتی  تا 
تایید  مورد  زیستی  محیط  نظر  از 
معرفی  هستند،  استاندارد  سازمان 
و  طبیعی  منابع  سازمان  نشوند، 
آبخیزداری مجبور به استفاده از مالچ 
های نفتی است بنابراین می بایست 
هرچه زودتر و با همکاری شرکت های 

دانش بنیان این کار عملیاتی شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

لزوم تشکیل کارگروه مدیریت 

جامع آب و خاک استان 

خوزستان برای مهار ریزگردها

خبر

ارائه خدمت با کیفیت به ایثارگران با 

سرعت بیشتری انجام می شود

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   
ارائه  در  عدالت  ایجاد  بنیاد  اصلی  رویکرد  اینکه  بیان  با 
ایثارگران  با کیفیت به  ارائه خدمت  خدمات است گفت: قطعاً 
دقت  و  سرعت  با  و  باشد  اولویت  در  باید  آنان  خانواده های  و 

بیشتری انجام شود.
مشترک  نشست  در  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  از  نقل  به 
و  جمهور  رئیس  معاون  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجید بهزادپور رئیس کل 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ضمن بررسی موضوعات 
و مسائل مرتبط با بیمه ایثارگران و خانواده های آنان، تأکید شد 
که رسیدگی به پرونده های بیمه ای این عزیزان که سرمایه های 
بزرگ و ارزشمند کشور هستند، با سرعت و دقت بیشتری انجام 
بیمه ای  قراردادهای  و  مسائل  مشکالت،  دیدار  این  در  شود. 
با  شد  مقرر  و  مطرح  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده های 
همکاری شرکت بیمه دی در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.

اشاره  با  نشست  این  در  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
گفت:  ایثارگران،  درمان  تکمیلی  بیمه  پوشش  مشکالت  به 
متأسفانه بنیاد در شروع به کار دولت، با کسری بودجه مواجه 
بود که این مشکالت برطرف شد و امیدواریم با توجه به کمک 
دولت و مجلس در تصویب بودجه سال جاری مشکالت کاهش 
پوشش  در  که  نواقصی  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون  یابد. 
بیمه درمانی ایثارگران وجود دارد، گفت: ایثارگران ولی نعمتان 
این  حل  برای  توان  تمان  با  باید  و  هستند  اسالمی  جامعه 

مشکالت اقدام کرد.
با حضور فعال همه  باید  ایثارگران  از خانواده شهدا و  حمایت 

دستگاه ها و نهادها باشد
مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صالبت 
و آرامش کنونی ایران مدیون جانفشانی و ایستادگی ایثارگران 
خانواده های  و  ایثارگران  امور  به  رسیدگی  گفت:  است،  عزیز 
آنان از وظایف همه مدیران و مسئوالن کشور است و فعاالن و 
مدیران صنعت بیمه هم موظف هستند که پرونده های بیمه ای 
این عزیزان را با دقت و سرعت بررسی و نسبت به پرداخت حق 

و حقوق قانونی آنان اقدام کنند.
وظیفه  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  فقط  و  است  همگانی  و  عمومی 
نباید در این زمینه فعالیت کند بلکه همه دستگاه ها و نهادها 
باید در این زمینه حضوری فعال تر داشته باشند، گفت: صنعت 
بیمه کشور به ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به همه ایثارگران 
افتخار می کند و حتی به خود می بالیم که برخی از فعاالن این 

صنعت نیز از جامعه ایثارگران کشور هستند.

4

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

مدیریت پشت میزنشینی در دستور کار دولت نیست
 سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
منظر  از  دولت  محاسن  مهمترین  از  یکی  بهداشت 
و  کرد  ذکر  میدان  در  دولتمردان  حضور  را  همگان 
گفت: برای حل مشکالت باید در میدان حضور یافت و 
مدیریت پشت میزنشینی در دستور کار دولت نیست.

مهندس محمد هاشمی با اشاره به ۴۱ سفر استانی 
وزیر بهداشت در طول ۷ ماه گذشته، انجام این سفرها 
وزیر  اللهی  عین  بهرام  دکتر  عزم  دهنده  نشان  را 
کشور  محروم  مناطق  مشکالت  حل  برای  بهداشت 
دانست و گفت: مشکالت حوزه سالمت یکی از میراث 
هایی است که به دولت سیزدهم رسیده و حل آنها، 

نیازمند حضور در صحنه، آشنایی و راهکارهای موثر 
است.

وزیر  استانی  سفرهای  از  نیمی  داشت:  اظهار  وی 
هیات  اعضای  و  جمهور  رییس  همراه  به  بهداشت 
حل  برای  خیری  منشا  سفرها  این  که  بوده  دولت 
مشکالت حوزه های مختلف و از جمله حوزه سالمت 

بوده است.  
نیمه  پروژه   ۲۲۰ کشور  سراسر  در  افزود:  هاشمی  
بهداشتی  تمام  نیمه  پروژه  هزاران  و  بهداشتی  تمام 
همچنین  و  آنها  اتمام  که  دارد  وجود  دانشجویی  و 
تقویت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرامین  تحقق 

نظام شبکه بهداشت کشور، نیازمند حل مشکالت این 
پروژه ها است.  

و  بهداشت  وزیر  استانی  سفرهای  تمام  افزود:  وی 
و  شده  انجام  هفته  آخر  تعطیل  روزهای  در  دولت، 
به  غیرتعطیل  روزهای  در  بهداشت  وزیر  شود.  می 
با جدیت، پیگیر حل مشکالت و معضالت  شدت و 
منابع، مدیریت کرونا،  تامین  از جمله  نظام سالمت 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز و امورات جاری وزارت 
بهداشت است و همین تالشهای مجدانه و پیگیریهای 
کرده  وزیر جهادی شهره  به  را  وی  ناپذیر  خستگی 

است.
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اخبار

شهردار تبریز: پروژه های نیمه تمام ترافیکی 

تبریز تا پایان سال تکمیل می شوند

اصلی  پروژه  اینکه چند  به  اشاره  با  تبریز   شهردار 
دالیل  به  که  اجراست  حال  در  شهر  این  ترافیکی 
مختلف به مشکل برخورد کرده و زمان بر شده اند، 
تا  می دهیم  انجام  را  خود  تالش  تمام  کرد:  اعالم 

پروژه های نیمه تمام تا پایان سال به اتمام برسد.
یعقوب هوشیار  در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح 
گفت:  تبریز،  ارتش  خیابان  در  واقع  فالحی  شهید 
شرایط به وجود آمده در پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهید فالحی موجب شده است در اولین روزهای 
کاری و در بازدید از پروژه ها به این نتیجه برسیم که 
پیمانکار مربوطه توان الزم برای اتمام پروژه در مدت 
زمان مورد نظر شهرداری را ندارد و به لحاظ قانونی 
از پیمانکار مزبور خلع ید شد و سازمان عمران این 

پروژه را ادامه خواهد داد.
در  خود  کاری  روزهای  اولین  از  داد:  ادامه  وی 
جزو  پروژه ها  این  تحلیل  و  بررسی  شهرداری 
اولویت های کاری ما قرار گرفت که نسبت به تعیین 
تکلیف پروژه های نیمه تمام اقدام کنیم تا در کمترین 

فرصت ممکن پروژه را تحویل همشهریان دهیم.
به گفته وی شهرداری تبریز در حال بررسی و تحلیل 
به  آینده  روز   ۱۰ طی  و   است  پروژه  بندی  زمان 
را مشخص  پروژه  این  اتمام  زمان  روزشمار  صورت 

خواهیم کرد.  
نیمه تمام  پروژه های  سایر  کرد:  اضافه  هوشیار 
شهرداری تبریز نیز تحلیل و بررسی خواهند شد و 
به صورت روزشمار زمان اتمام پروژه ها اعالم خواهد 

شد.  
تومان  میلیارد   ۳۸ با  ارتش-آزادی  روگذر  پروژه   
اعتبار از بیش از یک سال اخیر شروع شده است اما 
به دلیل تعلل شورای اسالمی شهر و شهرداری این 
پروژه پیشرفت چندانی نداشته است و چون در یکی 
از مناطق بسیار پرتردد شهری قرار دارد، در طول 
سنگیناین  ترافیگ  تبریزی  شهروندان  روز  شبانه 

تقاطع و سایر معابر اطراف را تحمل می کنند.
آن  بتنی  عرشه  طول  و  متر   ۵۵۵ پل  این  طول 
ای  ذوزنقه  فوالدی  عرشه  با  که  است  ۱۹۰متر 
)صندوقی( و با عرض ۱۶ متر در دست ساخت است.

استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اردبیل با بیان اینکه سند آمایش استان مبنای 

برنامه ریزیهای اقتصاد دانش بنیان در استان 
بر  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  گفت:  است، 

هدف  استان  منطقه ای  ظرفیت های  مبنایی 
گذاری شده است.

از ایجاد و راه اندازی  داود شایقی افزود: هدف 
خالقانه  ایده های  گردآوری  نوآوری،  کارخانه 
کار  و  کسب  یا  استارتاپ  به  آنها  تبدیل  و 
کارخانه های  از  یکی  در  که  است  دانش بنیان 

اردبیل فراهم شده است.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
و  بنیان  دانش  اقتصاد  اینکه  بیان  با  اردبیل 
و  اشتغال  فرصت  جدید،  فناوری های  توسعه 
افزایش سرانه درآمدی مردم اردبیل را فراهم 
می آورد، افزود: به دنبال نامگذاری سال ۱۴۰۱ 
به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در 
استان برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها در تقویت 
گام  در  که  شده  انجام  ای  توسعه  بخش های 
بعدی  گام های  در  و  نوآوری  کارخانه  نخست 
با هدف  استان  نوآوری  و  فناوری  نیز شهرک 
راه اندازی  اردبیل  در  از جوانان خالق  حمایت 

می شود.

وی ادامه داد: عالوه بر مرکز استان قرار است 
تناسب  به  نیز  استان  سایر شهرستان های  در 
بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  آنها  ظرفیت 
هدف گذاری شود که در شمال استان این تحول 
در بخش کشاورزی و مرکز و سایر مناطق نیز 
در حوزه گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

مدنظر قرار گرفته است.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اردبیل گفت: در تحقق برنامه ها و رویکردهای 
اقتصاد دانش بنیان سند آمایش استان می تواند 
مبنای اصلی باشد تا به تناسب ظرفیت های هر 
منطقه طرح های اقتصادی اجرایی و عملیاتی 

شود.
شایقی ادامه داد:  بهبود شاخص های اقتصادی 
استان به ویژه افزایش سرانه درآمدی مردم در 
گرو تمرکز بیشتر در عرصه تولید است که به 
با تقویت  راحتی می توان در سال های آینده 
نظام تولید بر مدار دانش و فناوری های جدید 
در این زمینه به اهداف مورد نظر دست یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

اقتصاد دانش بنیان در اردبیل بر مبنای 
ظرفیت های منطقه  هدف گذاری شده است

اخبار

استاندار کرمانشاه بر ضرورت بهبود 
وضعیت مساجد استان تاکید کرد

 استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت مساجد استان 
مناسب نیست، گفت: نباید مجوز ساخت هیچ مجموعه  
سازه های  اینکه  مگر  شود،  داده  شهرکی  و  مسکونی 

فرهنگی آن از جمله مسجد در نظر گرفته شود.
»بهمن امیری مقدم« در جلسه ساماندهی مساجد استان 
کرمانشاه که با حضور آیت اهلل »محمود محمدی عراقی« 
در سرسرای شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار 
کرد: وضعیت مساجد داخل شهرها و بین شهرهای استان 
شایسته جایگاه و شأن مردم این استان که از گذشته های 

دور میزبان زائران عتبات عالیات بوده اند، نیست.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: نباید مجوز ساخت هیچ 
اینکه  مگر  شود،  داده  شهرکی  و  مسکونی  مجموعه  
گرفته  نظر  در  مسجد  جمله  از  آن  فرهنگی  سازه های 
سپس به  صورت کامل اجرایی شود اما متأسفانه اکنون 

شهرک هایی داریم که هنوز مسجد ندارند.
و  دستورالعمل ها  اجرای  ضرورت  بر  مقدم  امیری 
بخشنامه های قانونی برای بهبود و سامان دهی وضعیت 
مساجد تاکید و عنوان کرد: من در بسیاری از استان های 
استان ها  آن  در  که  مساجدی  کرده ام،  خدمت  کشور 
مشاهده کرده ام بسیار بهتر از مساجد کرمانشاه هستند و 
متأسفانه ما در این زمینه عقب افتادگی های زیادی داریم.

بودن  برنامه  با  و  نگهداری  مقاوم سازی،  بازسازی،  وی 
مساجد را بسیار مهم توصیف کرد و با اشاره به حضور 
اخیر خود در مسجد نواب شهر کرمانشاه گفت: متأسفانه 
این مسجد شکل یک مخروبه به خود گرفته و سازه ای 

نامناسبی پیدا کرده که نیازمند رسیدگی جدی است.
امیری مقدم افزود: نداشتن برنامه در مساجد هم درحالی  
برنامه های  به  نوجوانان  و  جوانان  از  بسیاری  که  است 
محتوایی  تدارک  اما  عالقه مندند  مساجد  و  فرهنگی 
البته  و  شود  نمی  نشده   دیده  آن ها  برای  مناسبی 

پشتیبانی مالی الزم هم از مسجد صورت نمی گیرد.
با بیان این که متأسفانه در کالنشهر  استاندار کرمانشاه 
شرایط  مذهبی  مهم  مناسبت های  زمان  در  کرمانشاه 
فضای  گفت:  نمی شود،  دیده  تدارک  مناسبی  محیطی 
به ویژه  و  ادارات  شهرداری،  توسط  باید  شهر  ظاهری 

مساجد با رویدادهای مهم مذهبی متناسب سازی شود.
استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت یک 
تعداد ۵۱۵  این  از  که  دارد  فعال  مسجد  و ۲۵۰  هزار 

مسجد متعلق به اهل سنت است.

5استان ها

نهضت دستگیری از نیازمندان و 

محرومان در رباط  کریم ادامه دارد

امام جمعه ربا ط کریم گفت: در دو سال گذشته 
، بهترین جلوه های ایثار و از خود گذشتگی ملت 
ایران ، در حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان را 
شاهد بودیم و این نهصت در رباط  کریم ادامه دارد.

در  ترابی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
سپاه  همدلی  و  مواسات  رزمایش  چهاردهمین 
از  دستگیری  به  کریم  رباط  شهرستان  پاسداران 
محرومان و کمک به نیازمندان تاکید کرد و اظهار 
نیکوکاری و مسئولیت در قبال  داشت: احسان و 
آحاد جامعه اسالمی باید در طول سال اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه همیشه باید به فکر فقرا و محرومان 
و  رزمایش  دو سال گذشته مسئله  در  افزود:  بود 
مواسات و کمک های مومنانه که به دستور رهبر 
حکیم انقالب اسالمی شروع شد که شاهد بهترین 
جلوه ایثار و از خود گذشتگی ملت ایران در حمایت 

از نیازمندان و آسیب دیدگان بودیم.
امام جمعه رباط کریم با تاکید بر رفع محرومیت 
رباط کریم  در شهرستان تصریح کرد: شهرستان 
، در سال های اخیر در ارزیابی های استانی ، یکی 
امر کمک  از شهرستان های پیشتاز و پیشرو در 
مرهون  را  مهم  این  که  است  بوده  مومنانه  های 
تالش جهادی مسئولین و خیرین و نیک اندیشان 

هستیم.
 ترابی ابراز داشت: بخش اعظم خدمات رسانی و 
کمک های مومنانه توسط سپاه و بسیج شهرستان 
رباط کریم که مسائل اجرایی قرارگاه را بر عهده 
دارد صورت گرفته است و این کمک ها همچنان 

ادامه دارد.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سپاه 
و بسیج شهرستان رباط کریم ، فرماندار و مدیران 
دستگاه های اجرایی رباط کریم خاطر نشان کرد: 
نیازهای  رفع  برای  تالش  و  فقرا  به  رسیدگی 
محرومین یکی از دستورات اکید اسالم و از نکات 
مورد توجه رهبر انقالب اسالمی است و رفع فقر 
آحاد  مشارکت  با  باید  همواره  اسالمی  درجامعه 

مردم در این مسئله مهم صورت پذیرد.
خبرنگار :  ناهید کریمی

پیش بینی  از  خلخال  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ریواس  محصول  تن  هزار  از  بیش  برداشت 
گیاه  این  رویش  قابل  کوهستانی  مناطق  از 
شهرستان  این  مختلف  مناطق  در  خوراکی 

خبر داد.
محمد شادخاطر  افزود: بارندگی های مناسب 
اوایل  و  گذشته  سال  ماه  اسفند  و  بهمن 
محصول  فراوانی  موجب  امسال  ماه  فروردین 
ریواس در مناطق کوهستانی شده و پیش بینی 
از  ریواس  تن  هزار  از  بیش  امسال  می شود 
مناطق قابل رویش این گیاه در مناطق مختلف 
مصرف  بازار  روانه  و  برداشت  شهرستان  این 
شده  برداشت  ریواس  با  مقایسه  در  که  شود 

سال قبل ۵۰۰ تن افزایش خواهد داشت .
وی اظهار کرد: ریواس به عنوان یک گیاه خودرو 
قابلیت رشد در بیشتر مناطق کوهستانی این 
تا  امر سبب شده  این  و  داشته  را  شهرستان 
خلخال به یکی از قطب های تولید ریواس در 

استان اردبیل تبدیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برداشت ریواس 
در خلخال ابتدا از مناطق نیمه گرمسیری این 
با  و  آغاز  خورش رستم  بخش  در  شهرستان 
گرم شدن تدریجی هوا برداشت آن در مناطق 
سردسیری ادامه پیدا می کند که زمان برداشت 
محصول برخی اوقات ۲ ماه و یا بیشتر طول 

می کشد .
مناطق  در  ریواس  کرد:  اظهار  شادخاطر 
کوهستانی و ارتفاعات قابلیت رویش داشته و 
به  خودرو  دسترسی  عدم  بدلیل  آن  برداشت 
منطق رویش آن معموال با پای پیاده و توسط 

افراد مجرب انجام می شود.
ریواس  گفت:  خلخال  کشاورزی  جهاد  مدیر 
است  ساله  چند  گیاهی  و  سرد  فصل  سبزی 
که در برابر سرمای سخت زمستان و خشکی 
تابستان مقاوم است و به منظور شکستن خواب 
جوانه ها و تحریک رشد گیاه به درجه حرارت 

کمتر از چهار درجه سانتی گراد نیاز دارد.
وی ادامه داد: برای بدست آوردن رشد رویشی 

مناسب، ریواس میانگین درجه حرارت  کمتر 
به  است،  ضروری  سانتیگراد  درجه   ۲۱ از 
و  مناطق سردسیر  در  گیاه  این  دلیل  همین 
در  نمی تواند  و  می یابد  پرورش  کوهستانی 
مناطق گرمسیری رشد مناسبی داشته باشد 

هرچند استثناهایی در این زمینه وجود دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خلخال با بیان اینکه تا 
کنون هیچ گونه اقدامی برای راه اندازی مرکز 
بخش  سوی  از  خلخال  در  گیاه  این  پرورش 
نگرفته است، گفت: ریواس  خصوصی صورت 
رشد  کوهستانی  مناطق  در  خودرو  بصورت 
پرورش  به  نسبت  مناطق  برخی  در  و  کرده 
آن اقدام می شود، اما در بعضی از کشورهای 
در  آن  کاشت  به  نسبت  آمریکا  و  اروپایی 
شرایط کنترل شده اقدام شده است و رقم های 
مختلفی از ریواس در دسترس تولید کنندگان 

قرار دارد.
علوم  دانشکده  تغذیه  کارشناسان  گفته  به 
انواع  از  سرشار  ریواس  خلخال،  پزشکی 

ویتامین های مورد نیاز بدن بوده و از خواص 
به هضم  و کمک  است  برخوردار  نیز  درمانی 
غذا و درمان دستگاه گوارشی از جمله خواص 
محصول  ریواس  است.  محصول  این  درمانی 
کوهستانی  مناطق  در  رویش  قابل  خوراکی 
نوع   ۲ با  غالبا  و  بوده  صخره ای  و  ،سنگی 
محصول خوراکی خام و یا ریواس خورشتی در 
بازار مصرف یافت می شود که ریواس خلخال از 

نوع خوراکی خام می باشد.
و  سنگی  مناطق  در  ریواس  رویش  لحاظ  به 
صخره های برداشت این محصول کاری سخت 
و طاقت فرسا است که معموال جوانان باتجربه 
مناطق  در  محصول  این  برداشت  به  اقدام 

مختلف روستایی خلخال می کنند.
برداشت محصول ریواس خلخال از نیمه دوم 
خلخال  گرمسیری  مناطق  در  ماه  فروردین 
آغاز و تا نیمه های خرداد ماه و دست کم به 
مدت دو  ماه در مناطق معتدل و سردسیر این 

شهرستان ادامه می یابد.

تولید ریواس در خلخال دو برابر شد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان 
نام  به  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  رهبری 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی 
رهبر معظم انقالب، گفت: یکی از مشکالت 
ارتباط قوی  نبود  بنیان،  ما در حوزه دانش 
و  مسائل  همچنین  و  صنعت  با  دانشگاه 
مشکالت جامعه است که باید به روش علمی 

آنها را حل کنیم.
رازی؛  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل   به 
»آیت اهلل محمود محمدی عراقی« در جمع 
اعظم)ص(  پیامبر  حسینیه  در  دانشگاهیان 
دانشگاه رازی کرمانشاه در پاسخ به سواالت 
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه پیرامون 
کیفیت پایین و قیمت باالی خودرو در کشور؛ 
افزود: مشکالت صنعت خودرو و مونتاژ یک 
زخم هفتاد ساله و ناشی از سه دلیل است؛ 
دولتی  دوم؛  داخلی،  و  انحصار خارجی  یک 

برای  چیز  هیچ  که  چرا  صنعت؛  این  بودن 
آن  بودن  دولتی  از  بدتر  اقتصاد  و  صنعت 
نیست و مورد سوم ارتباط ضعیف دانشگاه و 
صنعت است که مقام معظم رهبری در مورد 

حوزه دانش بنیان بسیار تأکید دارند.
به  را  دنیا  در  خودرو  صنعت  پیشرفت  وی 
دلیل ارتباط قوی دانشگاه و صنعت دانست 
تولیدات علمی در کشور  و گفت: متأسفانه 
ما بیشتر از آن که به درد مشکالت جامعه 
در  که  می  شود  مقاالتی  به  تبدیل  بخورد، 
خارج از کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و تا زمانی که این مشکل وجود دارد نباید 
انتظار پیشرفت در صنعت خودرو را داشته 
باشیم هرچند در مواردی هم پیشرفت های 

خوبی هم داشته ایم. 
از مراکز دانشگاهی و آموزشی  باید  اشتغال 

بیرون بیایید

آیت اهلل محمدی عراقی با بیان اینکه حقیقتاً 
دانشگاه ها و آموزش و پرورش با توجه به نیاز 
کشور نیرو تربیت نمی کنند، گفت: متأسفانه 
دنبال  به  تنها  دانشگاهی  آموختگان  دانش 
از  یکی  که  حالی  در  هستند  دولتی  شغل 
دالیل پیشرفت کشورهای توسعه  یافته، رونق 

بخش خصوصی آنها است.
های  رشته  دانشجویان  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی، افزود: این دانشجویان و دانشگاه 
ها بهتر است پایان نامه ها خود را در راستای 
کشاورزی  بخش  مسائل  و  مشکالت  حل 
کشور انتخاب کنند که منجر به اشتغالزایی 

خود آنها نیز شود.
حل  کرد:  تاکید  عراقی  محمدی  آیت اهلل 
دانشگاه  ارتباط  بستر  از  جامعه  مشکالت 
فرآیندهای  و  است  پذیر  امکان  صنعت  با 
آموزشی در دانشگاه ها از حیطه کاربردی باید 

به سمت »مسأله محوری« پیش برود.
مجلس  در  کرمانشاه  استان  مردم  نماینده 
خواستار  ادامه  در  رهبری  خبرگان 
توسط  اجتماعی  معضالت  آسیب شناسی 
دانشگاهیان  از  همچنین  و  شد  دانشگاه 
خواست به حوزه های مختلف مانند پیشرفت 
تقویت  ویژه  به  گردشگری  حوزه  توسعه  و 
رویدادهای  بر  تمرکز  با  مذهبی  گردشگری 

مهم مذهبی روی آورند.
آیت اهلل عراقی همچنین با اشاره به پتانسیل 
های ارتباطی مانند راه آهن و مرز مشترک 

دانشگاهیان  از  عراق  کشور  با  کرمانشاه 
خواست بر رونق رسته های شغلی و تحول 

در اقتصاد استان کمک کنند.
 دانشگاه رازی فعالیت خود را از بهمن ماه سال 
۱۳۵۱ با عنوان »دانشکده علوم کرمانشاهان« 
به ریاست مرحوم دکتر »عبدالعلی گویا« آغاز 
کرد و در سال تحصیلی ۱۳۵۲ - ۱۳۵۱ برای 
اولین بار پذیرای ۲۰۰ دانشجو در رشته های 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضی شد.  
»دانشگاه  به   ۱۳۵۳ سال  در  مرکز  این 
رازی« تغییر نام یافت و در ادامه با تاسیس 
»دانشکده پزشکی کرمانشاه«، »تربیت دبیر 
ایالم«  دامپروری  »دانشکده  و  سنندج« 

توسعه یافت.  
پیروزی  از  پس  عالی  آموزش  گسترش  با 
استقالل  دانشکده ها  این  اسالمی،  انقالب 
پزشکی  علوم  »دانشگاه  عناوین  با  و  یافته 
کرمانشاه«، »دانشگاه کردستان« و »دانشگاه 
ایالم« به فعالیت خود ادامه دادند.  دانشگاه 
هم  استان،  معین  دانشگاه  عنوان  به  رازی 
پردیس   ۲ دانشکده،   ۱۷ داشتن  با  اینک 
وسیع طاقبستان و کشاورزی و منابع طبیعی 
از ۴۶۵ عضو هیات علمی و  از وجود بیش 
برد و بیش  بهره می  ۴۸۷ کارمند پرتالش 
آموزشی  از ۱۱ هزار  دانشجو در ۵۷ گروه 
ارشد،  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در 
دکترای عمومی و دکترای تخصصی مشغول 

به تحصیل هستند.

مشکالت کشور باید به روش علمی و از طریق ارتباط بین 
دانشگاه و صنعت حل شود

معاون بهره برداری آبفا کرمانشاه:

مدیریت فشار شبکه آب در پنج شهر استان 
کرمانشاه اجرا می شود

 معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
کرمانشاه از اجرای برنامه مدیریت فشار شبکه آب در پنج 
از هدررفت چشمگیر  به منظور جلوگیری  استان  شهر 

آب خبر داد.
»یوسف اسماعیل« گفت: صحنه، هرسین، کنگاور، سنقر 
و کلیایی و تازه آباد شهرهایی هستند که به صورت نمونه 
مطالعاتی برای اجرای برنامه مدیریت فشار شبکه آب در 

نظر گرفته شده است.
منظور  به  فشارسنجی شبکه آب  برنامه  داد:  ادامه  وی 
حوادث،  تعداد  کاهش  آب،  توزیع  شبکه  فشار  تعدیل 
جلوگیری از هدررفت آب و تهیه نقشه ازبیلت شبکه در 

بستر GlS، در حال اجراست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با نصب میانگین ۱۳ دستگاه 
فلومتر التراسونیک بر روی شبکه های آب رسانی شهرها 
مخازن  خروجی  در  پرتابل  دبی سنج  دستگاه  نصب  و 
ذخیره آب آنها جهت محاسبه دبی خروجی مخازن ، با 
شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه از هدررفت چشمگیر 

آب در هر شهر جلوگیری به عمل آمد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
بهار  در  آسمانی  نزوالت  کاهش  به  اشاره  با  کرمانشاه 
امسال افزود: با توجه به شرایط موجود شناسایی عوامل 
مناسب  الگوی  ارائه  و  آب  بی رویه  بر مصرف  تاثیرگذار 

مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.
طبق اعالم سازمان هواشناسی کرمانشاه، میانگین بارش 
به سال  نسبت  استان  زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  های سال 
زراعی قبل ۱۵ درصد و نسبت به دوره بلند مدت ۳۷ 

درصد کاهش داشته است.
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ورزشی
خبر

 انتقاد قهرمان المپیک از پخش نشدن 

جام جهانی تیراندازی در رسانه ملی

 دارنده مدال طالی تیراندازی بازی های المپیک توکیو 
گفت: تیراندازی یکی از پر مدال ترین رشته ها در بازی های 
المپیک و آسیایی است اما برخی شبکه های  صدا و سیما 
رقابت های  تیراندازی،  جهانی  جام  زنده  پخش  جای  به 
تکراری از برخی رشته های کم مخاطب را پخش می کنند.

جواد فروغی با انتقاد از پخش نشدن جام جهانی تیراندازی 
در برزیل از صدا و سیما اظهار داشت: این سوال مطرح 
می شود، که اگر صدا و سیما زمانی برای پخش مسابقات 
مهمی چون جام های جهانی که ورزشکاران ایرانی در آن 
حضور دارند، ندارد چطور فرصت کافی برای  پخش زنده 
مرحله مقدماتی تا فینال مسابقات اروپایی رشته های کم 

مخاطب را دارد.
به اهمیت پوشش خبری  با اشاره  تیرانداز دهلرانی  این 
همدلی  و  حمایت  افزود:  ورزشی  مختلف  رشته های 
رسانه ها برای ورزشکاران ضروری است و نباید به دلیل 
به  بروند که  تنها زمانی سراغ ورزشکار  قهرمان دوستی 
موفقیتی دست یافته است تا از وی حمایت کرده و خبر و 
گزارش از این پیروزی منتشر کنند. خوب است رسانه ها 
را  موارد  و  باشند  ورزشکاران  کنار  در  شرایطی  هر  در 
بدون جانبداری مطرح و تحلیل کنند. در چنین شرایطی 
خروجی و نتایج بهتری نیز در رشته های مختلف ورزشی 
را شاهد خواهیم بود و به طور قطع این به نفع ورززش 

کشور است. 
از عملکردم در برزیل راضی نیستم 

فروغی اضافه کرد: در جام جهانی تیراندازی برزیل ۱۸۰ 
رقابت ها  سطح  و  کردند  شرکت  کشور   ۲۸ از  تیرانداز 
رکوردهای  اما  بود،  پایین تر  جهانی  مسابقات  به  نسبت 
بسیار خوبی در آن ثبت شد که حکایت از برگزاری رقابت 

در سطحی قابل قبولی بود.
این پرستار مدال آور تیراندازی کشورمان ادامه داد: تعداد 
کمی از تیراندازان قاره آسیا در جام جهانی برزیل حضور 
آمریکایی  کشورهای  از  خوبی  ورزشکاران  اما  داشتند، 
ورزشکاران  آنان  میان  در  و  داشتد  حضور  اروپایی  و 
عملکرد  خوشبختانه  و  می شد  دیده  زیادی  صاحب نام 
ایرانی نیز در بخش زنان و مردان قابل دفاع  تیراندازان 

است.

مدیرعامل پاس: ساختار حرفه ای در 

آکادمی باشگاه ایجاد می شود

خبر

مدیر رم: نتایج استراتژی ما را 
تعیین نمی کنند
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تیاگو پینتو، مدیر رم تاکید کرد استراتژی آن ها به نتایج 
این تیم در سری آ و لیگ کنفرانس ارتباطی ندارد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، تیاگو پینتو، مدیر تیم فوتبال 
رم در ارزیابی این تیم در فصل جاری گفت: مربی باید 
اروپا  ایتالیایی در  تیم  تنها  ما  نه من ولی  بزند  حرف 
هستیم، بنابراین فشارهای بیش تری نسبت به سایرین 

روی ماست. 
از تیاگو پینتو در مورد چگونگی برنامه ریزی مورینیو 
برای تقویت بیش تر تیم رم برای فصل آینده پرسیده 
شد که او در پاسخ گفت: ما می دانیم که مهم ترین چیز 
این است که فصل را در اوج به پایان برسانیم، زیرا همه 
چیز هنوز در جریان است، ما می توانیم فصل آینده در 
و  باشیم  کنفرانس  لیگ  یا  اروپا  لیگ  قهرمانان،  لیگ 
سهمیه این رقابت ها را به دست بیاوریم. باید تالش 
کنیم در تمام بازی هایی که می توانیم از جمله در لیگ 
کنفرانس پیروز شویم. استراتژی ما از روز اول مشخص 
مانند  مربی ای  وقتی  کرد.  نخواهد  تغییری  و  بوده 
مورینیو را به خدمت گرفتیم، به خوبی می دانستیم که 
سهم او فقط در زمین بازی نخواهد بود. ما در هر زمینه 
رابطه قوی با مالکان باشگاه داریم و من می بینم که رم 

هر روز پیشرفت می کند.
هیچ شکی  من  گفت:  های خود  ادامه صحبت  در  او 
از رم خواهیم داشت که  ندارم که فصل آینده تیمی 
را  داریم  االن  که  تیمی  به  نسبت  بیش تری  آمادگی 
به نمایش خواهد گذاشت. اکنون همه ما از ایده های 
مورینیو بسیار بیش تر آگاه هستیم و من مطمئن هستم 

که خیلی بیش تر پیشرفت خواهیم کرد.

ملی پوش والیبال ایران گفت: آقای عطایی من را 
به والیبال آورد و ۳ سال زیر نظر او کار کردم و 

این مربی توانایی فنی بسیار باالیی دارد.
وضعیت  آخرین  خصوص  در  صالحی   میثم 
مصدومیتش اظهار داشت: پس از عمل جراحی 
که داشتم خیلی تمرین کردم و خدا می داند که 
در  گذاشتم.  سر  پشت  را  تمرینات سختی  چه 
حال حاضر تالش می کنم هر چه زودتر به شرایط 
خوبی برسم تا بتوانم به تیم ملی کشورم کمک 
کنم. قرار است چند روز دیگر به ایتالیا بروم و 
یک برنامه جدید تمرینی بگیرم تا ان شاءاهلل تا ۲ 

ماه آینده دست به توپ شوم.
دچار  رقابت ها  کدام  در  اینکه  مورد  در  وی 

مصدومیت شد، گفت: مصدومیت من از المپیک 
شروع شد و دستم در یکی از بازی ها قفل کرد. 
نمی دانستم مصدومیتم تا این حد جدی است و 
در بازی های بعدی تیم ملی هم با همین وضعیت 

بازی کردم.
ملی پوش والیبال ایران درباره اینکه چقدر به تیم 
ملی که تغییرات زیادی در ترکیب آن رخ داده 
امیدوار است، تصریح کرد: دلم روشن است که 
تیم ملی نتیجه خواهد گرفت و دل مردم را شاد 
خواهد کرد. بازیکنان باانگیزه ای در ترکیب تیم 
بازیکنان  این  می کنم  فکر  و  دارند  حضور  ملی 

بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.
صالحی در مورد عملکرد بهروز عطایی به عنوان 

سرمربی تیم ملی والیبال، عنوان کرد: آقا بهروز 
من را به والیبال آورد و ۳ سال زیر نظر او کار 
کردم و این مربی توانایی فنی بسیار باالیی دارد 
و روی نظم و انضباط هم خیلی حساس است. 
این  با  توانستیم  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در 
مربی عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم و تیم 
ژاپن که ما را در المپیک مغلوب کرده بود را در 
کشورش شکست دهیم. وی در خصوص اینکه 
چرا تیم ملی والیبال در المپیک توکیو عملکرد 
اگر  می کنم  فکر  داشت:  اظهار  نداشت،  خوبی 
نمی دادیم  شکست  اول  بازی  در  را  لهستان  ما 
اما وقتی  از گروه مان صعود کنیم؛  می توانستیم 
فینال  کردیم  تصور  دادیم  شکست  را  لهستان 
المپیک را پیروز شدیم و به قهرمانی این رقابت ها 
دست پیدا کردیم. صالحی در پاسخ به این سوال 
که در فصل آینده در کدام تیم باشگاهی بازی 
خواهد کرد، گفت: فعال مشخص نیست در فصل 
آینده در ایران بازی می کنم یا در خارج از کشور. 
اگر مصدومیت کتفم به طور کامل برطرف شود 

دوست دارم لژیونر شوم.
ملی پوش والیبال ایران در مورد تجربه تلخی که 
این  من  کرد:  تصریح  داشت،  لهستان  لیگ  در 
مسئله را تجربه تلخ نمی دانم؛ شاید حکمتی در 
آن بود. سطح لیگ والیبال لهستان باال است و 
بودم.  رفته  لیگ  این  به  پیشرفت  برای  من هم 
تالش می کنم یک بار دیگر لژیونر شوم تا بتوانم 

به تیم ملی کشورم بیشتر کمک کنم.

صالحی: عطایی من را به والیبال آورد

مدیرعامل باشگاه پاس همدان گفت: ساختار 
این  پایه  سنی  رده های  آکادمی  در  حرفه ای 
باشگاه ایجاد می شود تا بتوانیم پشتوانه سازی 
بسیار مطلوبی را در پرورش بازیکنان مستعد 

داشته باشیم.
عوامل  جمع  در  منصور   عابری  حمیدرضا   
اجرایی باشگاه پاس با تاکید بر ایجاد ساختار 
حرفه ای در آکادمی فوتبال پایه ، افزود: کمیته 
آکادمی  برنامه های  پیرامون  گیری  تصمیم 
تشکیل شده و شرح وظایف مشخص است و 
به زودی مدیر آکادمی و مدرسه فوتبال پاس 

نیز معرفی می شوند.
وی اظهار داشت: نظارت بر فعالیت آکادمی، 
پشتیبانی و مدیریت در رده های سنی پایه را 
بهترین خدمات  اینکه  داشت ضمن  خواهیم 
استخر،  قبیل  از  آکادمی  عضو  بازیکنان  به 
سالن بدنسازی، دوره های تئوری – آموزشی- 
کنار  در  را  والدین  توجیهی  و  روانشناسی 

برنامه های فنی ارایه خواهیم داد.
وی شناسایی و پرورش استعدادهای نخبه را 
هدف اصلی آکادمی فوتبال پاس به ویژه در 
کرد  عنوان  باشگاه  )تابستان(  فصلی  مدرسه 
و گفت: بهترین مربیان را برای آکادمی پاس 

استخدام می کنیم.
وی با اشاره به اینکه به زودی مراحل ثبت نام 
در آکادمی باشگاه پاس اطالع رسانی می شود، 
مدرسه  در  نوآموزان  فعالیت  کنار  در  گفت: 
فوتبال و نیز تشکیل رده های سنی پایه، روند 
تحصیلی بازیکنان با نمرات باال نیز مورد توجه 

است.
پاس  باشگاه  داشت:  اظهار  منصور  عابری 

جایگاه بسیار مهمی در پر کردن اوقات فراغت 
و درصدد  داشت  نوجوانان خواهد  و  کودکان 
هستیم شرایط فعالیت مرکز آموزش فوتبال 
پاس برای کودکان و نوجوانان سنین ۶ تا ۱۶ 

سال باشد.
وی افزود: مدرسه فوتبال باشگاه پاس با هدف 
آموزش فوتبال به کودکان و نوجوانان تاسیس 
با  فراغت  اوقات  کردن  پر  ضمن  تا  می شود 
و  توسعه  به  فوتبال  علمی  و  پایه ای  آموزش 
گسترش ورزش فوتبال در کشور کمک کنند و 
رویکرد این مدرسه شناسایی هدفمند و کشف 
استعدادهای برتر در سنین پایین برای حضور 

در رده های سنی باالتر و تیمهای باشگاهی و 
ملی و پرورش نسل آتی فوتبال است.

مدیرعامل پاس در خصوص بازسازی عمرانی 
در  گفت:  نیز  باشگاه  اقامتی   – اداری  سایت 
اقامتی باشگاه  اداری و  سال های اخیر سایت 
گرفتیم  تصمیم  و  بود  نکرده  تغییری  پاس 
امکانات جدید را درشان و جایگاه پاس ایجاد 

کنیم.
وی اضافه کرد: تیمی که به دنبال کسب نتایج 
مطلوب با هدف صعود است باید ابتدا امکانات 
مناسب را در خود ایجاد کند و ما نیز برای رفاه 
اعضای تیم و برخورداری از بهترین تجهیزات و 

امکانات، این تغییرات را ایجاد کردیم.
ساختار  در  تغییرات  منصور،  عابری  گفته  به 
سایت اداری – اقامتی باشگاه و نونوار کردن 
بسزایی  تاثیر  تیم  اعضای  روحیه  در  امکانات 
اقامتگاهی  صاحب  پاس  حاال  و  است  داشته 
شده که همتراز با امکانات یک هتل می باشد.

داشتن  حال  هر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
امکانات حرفه ای و ایده آل برازنده نام بزرگ 
پاس است و معتقدم برای رسیدن به جایگاه 

اصلی تیم باید ابتدا ابزار الزم مهیا شود.
تیم فوتبال پاس همدان در رقابت های لیگ 

دسته ۲ حضور دارد.

فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی   
و ملی  تیم  از تالش  اینکه  بیان  با 
آسیا  قهرمانی  پوشان در مسابقات 
گفت:  داشتم  رضایت  مغولستان 
المپیک  در  مدال  کسب  ما  هدف 

۲۰۲۴ پاریس خواهد بود.
ملی  تیم  ورود  بدو  در  بنا  محمد 
کشتی فرنگی از مسابقات قهرمانی 
کرد:  اظهار  کشورمان  به  آسیا 
تجربگی  بی  شد،  حاصل  شرایطی 
بعضی از نفرات، قدرت بعضی نفرات 
گرفتن  کشتی  بد  یا  وزن  آن  در 
قاسمی  جمله  از  نفرات  از  برخی 
منجزی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که 
برای وی یک مدال طال را در نظر 
نایب  که  شد  باعث  بودیم  گرفته 

قهرمان این رقابتها شویم.
تمامی  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستم  راضی  گیران  کشتی 
بودند.  تیم  یک  نفرات  همه  گفت: 
بار به  برای نخستین  نفرات  برخی 
می شدند  اعزام  خارجی  مسابقات 
که  تیمی  این  با  مجموع  در  ولی 
که  کرد  نمی  فکر  فردی  هیچ 

قهرمان شود توانست ۴ مدال طال، 
یک نقره و ۲ برنز را کسب کند.

فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
هدفگذاری  و  ریزی  برنامه  ابتدا  از 
ما برای المپیک پاریس بود خاطر 
اصلی  گذاری  هدف  کرد:  نشان 
جهانی  مسابقات  مسیر  این  در  ما 
آسیایی  بازی های  و  صربستان 
تیم  آسیایی  پیش  است. سه سال 
ایران جایگاه اول را کسب کرد و در 
کشتی  تیم  پیاپی  سال  چهارمین 
قهرمانی  های  رقابت  در  فرنگی 

که  زمانی  شد.  قهرمان  نایب  آسیا 
اول شدیم چه اتفاقی افتاده که هم 
اکنون دوم شدیم، بلکه هدف اصلی 
نخستین  در  است.  دیگر  جایی  ما 
اینکه  به  توجه  با  توانستیم  سال 
ببریم  باال  را  گیران  کشتی  انگیزه 
چین  در  اصلی  نفرات  بیشتر  از 

استفاده کردم و تیم قهرمان شد.
در  بعد  های  سال  داد:  ادامه  بنا 
از  تلفیقی  قزاقستان  و  هندوستان 
نیروی  و  کردیم  استفاده  جوانان 
جهانی  و  المپیک  برای  را  اصلی 

استفاده کرده ایم. هم اینک کشتی 
ندارد  ستاره  یا  ستاره  عدم  فرنگی 
بکه تیم ملی یک ستاره بزرگ است 
و همه گرد آن هستند. برای بنده 
کشتی گیری همانند مختاری، علی 
نوربخش، قاسمی منجزی و گرایی 
بلکه همه تالش می  یکی هستند 
کنند تا ما بهترین نتیجه را بگیریم.

تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت 
های قهرمانی آسیا توانست با چهار 
مدال طال، یک نقره و ۲ برنز جایگاه 

نایب قهرمانی را بدست آورد.

بنا: هدف گذاری کشتی فرنگی کسب مدال در المپیک ۲۰۲۴ 

پاریس؛ کسب نتیجه در اوالن باتور مطلوب بود

پیامی  طی  جوانان  و  ورزش  وزیر 
در  ایران  آزادکاران  درخشش 
کسب  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
را  رقابت ها  این  قهرمانی  عنوان 

تبریک گفت.
است:  آمده  پیام  این  متن  در 
درخشش کشتی گیران آزادکار ایران 
به  که  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در 
برگزار  مغولستان  کشور  میزبانی 
جوانان  ارزش های  دیگر  یکبار  شد 
به  کهن  قاره  در  را  ایرانی  مستعد 

اثبات رساند.
این قهرمانی غرورآفرین 
خوشحالی  باعث  که 
شده  ایران  بزرگ  ملت 
مدیریتی،  کادر  به  را 
آزادکاران  و  فنی  کادر 
به  و  کشورمان  غیور 
و  آنها  خانواده های 
مردم  به  همچنین 
کشورمان  پرافتخار 

تبریک می گویم.(

پیام تبریک وزیر ورزش درپی قهرمانی کشتی گیران آزادکار در مسابقات قهرمانی آسیا
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 سرمربی سابق والیبال نشسته ایران 
افتخاری  و  ثابت  عضو  عنوان  به 
انتخاب  رشته  این  جهانی  سازمان 

شد.
 در نامه بری کورنر رییس سازمان 
در  است:  آمده  پاراوالیبال  جهانی 
آقای  شایان  کمک های  راستای 
نشسته  والیبال  به  رضایی  هادی 
در حوزه های مربی گری بین المللی، 
آموزشی  دوره های  برگزاری 
متخصص  افراد  تربیت  و  مربیگری 

هیات  گذشته،  سالیان   طول  در 
رییسه فدراسیون جهانی پاراوالیبال 
عضویت دائم افتخاری این فدراسیون 

را به ایشان اهدا نمود.
هادی رضایی از چهره های ماندگار 
و  ایران  والیبال  شده  شناخته  و 
جهان است که توانسته با تیم ملی 
والیبال نشسته ایران ۷ مدال طال و 
۲ نقره پارالمپیک را کسب کند. وی 
به  ایران  اعزامی  کاروان  سرپرست 

پارالمپیک توکیو نیز بود.

رضایی عضو ثابت فدراسیون جهانی والیبال نشسته شد
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هنری
گزارش

معاون وزارت میراث فرهنگی: از هر ظرفیتی 

برای رفع موانع سرمایه گذاران بهره گرفته شود

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  استان ها  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون   
صنایع دستی گفت: می بایست از تمام ظرفیت خود برای جذب سرمایه گذار و رفع 

بروکراسی های اداری جهت تسهیل کار سرمایه گذاران بهره بگیریم.
جواد واحدی روز سه شنبه در آیین معارفه مدیرکل میراث فرهنگی فارس در شیراز،  
شاخص سازی و اشتغال آفرینی و دانش بنیان کردن حوزه گردشگری و صنایع دستی 
را از  اهداف این وزارت خانه دانست و عنوان کرد: شعار سال باید در حوزه گردشگری 
و صنایع دستی متبلور شود. در حوزه زیرساختی هم امسال مجلس کمک شایانی 
برای ایجاد زیرساخت هتل و گردشگری کرد. حتی این پیشنهاد داده شد که اگر 
برخی وزارتخانه ها نتوانستند تسهیالت را در حوزه خود جذب کنند این تسهیالت 

به حوزه گردشگری تزریق شود تا حوزه گردشگری فعال تر شود.
واحدی تأکید کرد: در حوزه زیرساختی هر میزان وام یا تسهیالت که قرار است در 
اختیار سرمایه گذار گذاشته شود، به وزارت خانه اعالم می شود. چراکه نگاه وزیر 

میراث فرهنگی به استانها  نگاه ویژه ای است.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  استان ها  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
صنایع دستی با بیان اینکه کرونا ضربه سنگینی به حوزه گردشگری وارد کرد، گفت: 
بیماری شاهد رونق گردشگری در کشور و  بهتر شدن شرایط  با  بتوانیم  امیدواریم 

استان فارس باشیم.
این مقام مسوول در  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به 
اینکه استان فارس استانی برجسته  در همه امور است و  مسووالن استان فارس از 
طریق گردشگری می توانند موجب تحول استان شوند ادامه داد:  مسئولین استانی و 
کشوری باید از ظرفیت استان فارس در حوزه گردشگری بهره ببرند و زمینه تقویت 

حوزه گردشگری و حتی گردشگری مذهبی را فراهم کنند.
وی افزود: با توجه به قدمت استان فارس در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و 
برخورداری این استان از بیش از سه هزار اثر تاریخی می توانیم گام های بلندی در 

حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برداریم.
واحدی با اعتقاد به اینکه استان فارس می توان نماد برای سایر استان ها باشد، گفت: 
با برنامه ریزی مدون و منسجم می توانیم استان های دیگر را تشویق و ترغیب کنیم تا 

این استان ها هم مانند فارس به معرفی و تقویت جاذبه های فارس بپردازند. 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  استان ها  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
حوزه  در  باالیی  ظرفیت های  از  فارس  استان  خوشبختانه  داد:  ادامه  صنایع دستی 
سرمایه گذاری برخوردار است و کشورهای حاشیه خلیج فارس عالقه بسیاری برای 
سرمایه گذاری در استان فارس  دارند. وی اضافه کرد: سرمایه گذاران متعددی در این 
استان سرمایه گذاری کرده اند و گام های مؤثری در این عرصه برداشته شده است. 
می بایست از تمام پتانسیل خود برای جذب سرمایه گذار و رفع بروکراسی های اداری 
تمام  میراث  وزارت  گفت:  واحدی  بگیریم.  بهره  سرمایه گذاران  کار  تسهیل  جهت 
اختیارات را احصا کرده است و از زمانی که تفویض اختیار به مدیران کل داده شده 
به نظر می رسد که قطار توسعه گردشگری راه افتاده است که امید است  سرعت این 

قطار در استان فارس بیشتر باشد.
وی بر اهمیت تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: حوزه 
از  استفاده  و  رسانی  اطالع  بحث  هم  آن  و  داشت  مغفول  ظرفیت  یک  گردشگری 

ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها بود.
واحدی در رابطه با انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: گزینه های متعددی 
خوبی  تخصص  برخی  و  شد  بررسی  فارس  فرهنگی  میراث  مدیرکل  انتصاب  برای 
داشتند اما در حوزه اجرا ضعیف بودند. انتخاب مدیرکل بر اساس شناخت، تخصص, 

داشتن احاطه مدیریتی بر سازمان و میزان تعامالت فرد صورت گرفت. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  عنوان  به  نژاد  محسن  موید  سید  مراسم  این  در 
دستی و گردشگری فارس معرفی شد.  محسن نژاد پیش از این معاون گردشگری 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بود و در ماه های اخیر نیز 

سرپرستی این اداره کل را برعهده داشت.

کشف بزرگترین شهر زیرزمینی جهان

در  نفر،  هزار   ۷۰ تا   ۶۰ ظرفیت  با  جهان  زیرزمینی  شهر  بزرگترین   
نیوز،  آرت  از  نقل  ترکیه کشف شد.به   استان های جنوبی کشور  از  یکی 
به  ترکیه  در  حفاری  و  اکتشاف  عملیات  یک  جریان  در  باستان شناسان 
است. در جهان  زیرزمینی  بزرگترین شهر  معتقدند  که  برخوردند  چیزی 

جنوبی  استان  در  واقع  میدیات  شهر  در  پیش تر  که  غاری  در  محققان 
یک  به  که  کردند  پیدا  گذرگاه هایی  بود،  شده  کشف  ترکیه  در  ماردین 
می رسد.  عبادت گاه ها  و  غله  انبارهای  آب،  چاه های  از  متشکل  مجتمع 
قدمت تمام آن چه در این مجتمع کشف شده است به قرون دوم و سوم 
میالدی برمی گردد.گانی ترکان )Gani Tarkan(، مدیر موزه ماردین، در 
این باره گفت: شهر میدیات برای یک هزار و ۹۰۰ سال بدون وقفه مورد 
استفاده قرار گرفته است. این شهر در ابتدا به عنوان جایی برای فرار کردن 
و پنهان شدن ساخته شد. همانطور که می دانید، مسیحیت در قرن دوم 

میالدی دین رسمی نبود.
شهرهای  در  می گرویدند  مسیحیت  دین  به  که  خانواده هایی  افزود  وی 
زیرزمینی پناه می گرفتند تا از گزند مقامات در امان بمانند. احتماال شهر 
ساخته  هدف  همین  برای  که  بوده  فضاهایی  از  یکی  میدیات  زیرزمینی 

شدند.
شهر  شده اند.  کشف  ترکیه  در  مشابهی  زیرزمینی  شهرهای  تاکنون 
این شهرهاست که شامل  از  یکی  آناتولی شرقی  در  کاپادوکیا  زیرزمینی 
۲۰۰ کلنی باستانی است. این کلنی ها در قرن هفتم و هشتم میالدی در 
سنگ های آتشفشانی نرم موجود در منطقه کنده شده بودند. تاریخ دانان 
با هجوم  پناهگاه ساکنان منطقه در مواجهه  ابتدا  این غارها در  معتقدند 
اقلیت مسیحی  به مخفیگاه   قرن چهاردهم میالدی  و در  بودند  بیگانگان 
جامعه در مواجهه به نیروهای اشغالگر عثمانی تبدیل شدند. این شهرها تا 
سال ۱۹۲۳ که پایان جنگ های ترکیه و یونان بود هم هنوز کامال متروکه 
و خالی از سکنه نشدند و در سال ۱۹۶۳ و پس از این که یک مرد اتاقی 

مخفی در پشت دیوار خانه اش پیدا کرد، دوباره کشف شدند.  
معروف ترین شهر زیرزمینی در کاپادوکیا مجتمع چندطبقه درینکویو است 
که ۶۱ متر زیرزمین ساخته شد. این شهر ظرفیت اسکان حدود ۲۰ هزار 
نفر به اضافه احشام را داشت. شراب خانه ها، اصطبل ها، کلیساهای کوچک و 
یک مدرسه دینی در گذرگاه هایی که درینکویو را به دیگر کلنی های مشابه 
وصل می کرد، کشف شدند.البته شهر زیرزمینی تازه کشف شده میدیات 
دستکم  شهر  این  برسد.  نظر  به  کوچک  بسیار  درینکویو  می شود  باعث 

ظرفیت اسکان ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر را داشته است.

گفت:  »پدرساالر«،  سریال  بازیگر 
کارگردان های خوب ما معلوم نیست 
کم  کارگردان های  و  هستند  کجا 
شده اند؛  میدان دار  امروز  تجربه 
و  است  ضعیف  هم  بودجه ها 
آوردن  برای  کنندگان  تهیه  دست 
کارگردانان و نویسندگان قوی بسته 

است
فیلم  بازیگر  جعفری  محمود 
در  روزها  این  که  قدغن  سینمایی 
حال اکران است، اظهار داشت: زمانی 
که مشغول کار در سریال پالک ۱۳ 
برای  فرحبخش  حسین  آقای  بودم 
تماس  من  با  قدغن  فیلم  در  نقشی 
که  قرار شد  و  کردیم  توافق  گرفت. 
برای این نقش به کاشان برویم و در 
راه آهنگی را برای من پخش کرد و 
گفت شعر را حفظ کن چرا که نقشی 
کمانچه  که  داری  قدغن  فیلم  در 

می زند و این ملودی را می خواند.
بود  معروف  ترانه ای  داد:  ادامه  وی 
کردیم.  تمرین  را  آن  کاشان  تا  که 
و  نبودم  بلد  را  کمانچه  نواختن  من 
که  بود  کسی  فیلمبرداری  زمان  در 
و من حرکات دست  می زد  کمانچه 

او را تکرار کردم.
طلسم  سینمایی  فیلم  بازیگر 
تصریح   )۱۳۶۵ فرهنگ  )داریوش 
حسین  با  سال ها  برای  کرد: 
فرح بخش کار نکرده بودم؛ به قدری 
دست و دلباز بودند و خدماتی که به 
بازیگران ارائه می دادند برایم حیرت 
انگیز بود که باور نمی کردم یک تهیه 
بازیگران  به  اندازه  این  به  تا  کننده 
از  یکی  این  و  باشد  داشته  توجه 

خاطرات خوب من شد.
فیلم  در  خود  نقش  توضیح  در  وی 
سینمایی قدغن یادآور شد: نقش من 
در فیلم قدغن پدری است که اعتیاد 
می خواند  است.  موسیقی  اهل  دارد. 
چند  که  دارد  دختری  و  می نوازد  و 
رقابت  هم  با  که  دارد  خواستگار 

دارند.
و  سینما  فیلم نامه های  ضعف 

تلویزیون حیرت انگیز است
درخونگاه  سینمایی  فیلم  بازیگر 
اظهار   )۱۳۹۶ اسعدی  )سیاوش 
فیلم  از  پس  مدت  این  داشت: 
سینمایی درخونگاه به دلیل کارهای 
سریالی مشغله ام زیاد بود و به همین 
نکرده  بازی  سینمایی  فیلم  دلیل 
فیلم های  مدت  این  در  البته  ام. 
شده  پیشنهاد  من  به  سینمایی 
کافی  زمان  عدم  دلیل  به  اما  است 
نتوانسته ام حضور پیدا کنم. در فیلم 
نقش  که  این  دلیل  به  هم  غدقن 
آن  در  داشت  را الزم  کوتاهی  زمان 

حضور پیدا کردم.
است  این  حقیقت  کرد:  تاکید  وی 
که  فیلمنامه هایی  و  نوشته ها  که 
دارد  وجود  تلویزیون  و  سینما  در 
هرگز من را راضی نکرده است، این 
نوشته ها به قدری ضعیف هستند که 
انگیز است؛ در حالی که در  حیرت 
خوب  نویسندگان  خودمان  مملکت 
زیاد داریم که کم کار هستند و شاید 
به آنها برای نوشتن رجوع نمی شود.

جعفری گفت: در همه آثاری که در 
بازی کرده ام تالش  اخیر  چند سال 
کردم تا با اندک استعدادی که دارم 
نقشم را درست کنم وگرنه نوشته ها 
همین  به  هستند.  ضعیف  بسیار 
دلیل بینندگان هم افت کرده است.

سریالی  قبل  سال ها  داد:  ادامه  وی 
داشتیم که هنوز  را  پدرساالر  مانند 
می کند  پخش  تلویزیون  وقتی  هم 
کم  سریال ها  امروز  اما  دارد  بیننده 
و  نوشته ها  که  چرا  می شوند  دیده 

فیلمنامه ها بسیار ضعیف هستند.
)اکبر  پدرساالر  سریال  بازیگر 
خواجویی ۱۳۷۲-۷۳( اظهار داشت: 
کارگردان های خوب ما معلوم نیست 
کم  کارگردان های  و  هستند  کجا 
شده اند؛  میدان دار  امروز  تجربه 
و  است  ضعیف  هم  بودجه ها 
آوردن  برای  کنندگان  تهیه  دست 
کارگردانان و نویسندگان قوی بسته 
است. ضمن این که کرونا هم در دو 
سال اخیر تولیدات ما را ضعیف کرد.

 ۷۰ و   ۶۰ دهه  افزود:  وی 
دستیاری  دوران  ما  کارگردان های 
اما  بودند  گذرانده  را  دو  و  یک 
را  مراحل  این  کارگردانان  امروز 
تله  فیلم،  یک  بالفاصه  نگذرانده اند؛ 
فیلم یا فیلم کوتاه می سازند و شروع 
به کار می کنند؛ یعنی تجربه شان را 

به  می دهند  انجام  حرفه ای  کار  در 
یاد  کنند،  دستیاری  که  این  جای 
بگیرند و بعد کار کنند. این مشکل 
اساسی ماست و البته که بسیاری از 
بازیگران هم این گونه هستند و دوره 

بازیگری را نمی گذرانند.
جعفری خاطرنشان کرد: در دوران ما 
دانشگاهی بود که می رفتیم و درس 
بازیگری و کارگردانی را می خواندیم 
در  بسیاری  که  می بینیم  امروز  اما 
می  را  کوتاه  دوره ای  آموزشگاه ها 
با  که  رابطه ای  اساس  بر  و  گذرانند 
تهیه کنندگان و یا کارگردانان دارند 
بازی  مشغول  و  می گیرند  را  نقشی 

می شوند.
شبه  یک  افراد  این  کرد:  تاکید  وی 
همه  و  می شوند  کارگردان  و  بازیگر 
اینها باعث می شود که کارها ضعیف 
است  مخاطب  در  ما  مشکل  باشند. 
ما  سینمای  یا  سریال ها  وقتی 
مخاطب ندارد یک جای کار می لنگد 
تولیدات  که  می دهد  نشان  این  و 
را  مخاطب  برای  را  کافی  جذابیات 

ندارد.
بازیگر سریال روزی روزگاری )امراهلل 
کرد:  تاکید   )۷۱-۱۳۷۰ احمدجور 
این  دلیل  به  خانگی  های  شبکه  در 
می کند  تالش  گذار  سرمایه  که 
سرمایه اش بازگردد آثار می سازد که 
مخاطب داشته باشد و بتوانند فروش 
طریق  از  چون  تلویزیون  اما  کند 
حساسیتی  ندارد،  فروشی  تولیدات 

هم در این زمینه ندارد.
را  نقش  باید  من  کرد:  تصریح  وی 
و  کنم  بازی  تا  باشم  داشته  دوست 
کوچک و بزرگی آن مهم نیست. در 
این سال ها همه نوع نقش )کمدی و 
جدی و تلخ و شیرین( را بازی کرده 
ام ولی آن چیزی که برایم مهم است 

این است که نقشی را که بازی نکرده 
ام را بازی کنم.

نسل ما نسلی است که تقدسی برای 
صحنه قائل بودند

با  دختری  سینمایی  فیلم  بازیگر 
)رسول صدرعاملی  کتای  کفش های 
۱۳۷۷( در پاسخ به این پرسش که 
چه عقیده ای نسبت به حواشی اخیر 
و بیانیه زنان در مورد خشونت علیه 
در  حقیقتا  داشت:  اظهار  دارد،  زنان 
این رابطه ها نبوده ام و اطالعی از آن 
را  موضوع  این  که  اواخر  این  ندارم. 

شنیدم تعجب کردم.
وی ادامه داد: شاید کسانی مشکالتی 
با آنها  داشته اند ولی کسانی که من 
نبوده اند.  چنین  بوده ام،  رابطه  در 
البته این که من ندیده ام مالک بودن 
یا نبودن آن نیست، شاید بوده است.

نسلی  ما  نسل  شد:  یادآور  جعفری 
قائل  صحنه  برای  تقدسی  که  است 
صحنه  زورخانه  گود  مانند  و  بودند 
به  و  می رفتند  باال  و  می بوسیدند  را 
و  پاکی  ما  و حرفه  کار  دلیل  همین 
نسل  این  شاگرد  ما  داشت،  راستی 
بودیم و پیشکسوتان ما این را به ما 
که  هم  دیگر  دلیل  بودند؛  داده  یاد 
شاهد چنین موضوعاتی نبودم شاید 
این بوده که من در سنی هستیم که 
کسی اجازه بروز چنین رفتارهایی را 
جلوی ما به خود نمی دهد و به نوعی 
برخوردهایی  چنین  ما  احترام  به 
خاطرنشان  وی  است.  نداشته  وجود 
مشخص  تکلیفش  جدید  نسل  کرد: 
اساس  بر  او  که  نمی دانید  و  نیست 
تحصیل  یا  می کند؟  بازی  رابطه 
کرده است؟ ولی با اطمینان می توان 
به  تئاتر  از  که  بچه هایی  که  بگویم 
آدم های  می آیند  سینما  و  تلویزیون 

شرافتمندی هستند.

 محمود جعفری: کارگردان های خوب ما 
معلوم نیست کجا هستند

گزارش

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
عفاف و حجاب از دغدغه های اصلی 

جامعه ایمانی است

و  عفاف  موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
حجاب، یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایمانی ما است، گفت: باید 
تالش کنیم پوشاک را مناسب، ارزان و فراوان در اختیار مردم قرار 

دهیم.
 محمدمهدی اسماعیلی  برای دومین بار با حضور در بیست ونهمین 
رویداد  این  دیگر  بخش  چند  از  کریم  قرآن  المللی  بین  نمایشگاه 

بازدید و در جریان روند فعالیت آنها قرار گرفت.
در این بازدید که علیرضا معاف معاون قرآن و عترت معاون وزیر و 
و  فرهنگ  وزیر  قرآن  المللی  بین  نمایشگاه  نهمین  و  بیست  رییس 
ارشاد اسالمی را همراهی می کرد ، اسماعیلی بطور چهره به چهره و 

صمیمانه با غرفه داران و فعاالن قرآنی به گفت وگو پرداخت.
بخش های  از  بازدید  حاشیه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
»عفاف و حجاب« و »نشر مکتوب« در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
جایگاه قرآن و آموزه های این کتاب آسمانی و نقش بی بدیل آن 
به عنوان چراغ راه هدایت آحاد مردم تاکید کرد : موضوع عفاف و 
حجاب، یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایمانی ما است. باید تالش 

کنیم پوشاک را مناسب، ارزان و فراوان در اختیار مردم قرار دهیم.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی ما این است که بتوانیم 
حجاب،  و  عفاف  پوشش  دهیم.  گسترش  و  حمایت  را  موضوع  این 
و  دارد  پیوند  دینی  علقه های  و  دینی  مسائل  با  که  است  مساله ای 
ماه مبارک رمضان که بهار معنویت است می تواند مردم جامعه را به 

سمت قرآن و عترت رهنمون سازد.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار »قرآن کتاب 
امید و آرامش« از ۲۷ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی امام 

خمینی )ره( در حال برگزاری است.
این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳:۳۰ پذیرای عالقه مندان 

و بازدیدکنندگان از این رویداد بزرگ قرآنی و معنوی است.

تور گردشگری بین المللی پاریس تا 

پرسپولیس وارد ایران شد

موتورسواران تور گردشگری بین المللی »پاریس تا پرسپولیس« با 
و گردشگری  تاریخی  از جاذبه های طبیعی،  ایران  به خاک  ورود 

کشور بازدید  خواهند کرد.
دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  از  نقل  به 
تا  پاریس  بین المللی  تور گردشگری  گردشگران شرکت کننده در 
پرسپولیس ۲۰ نفر از کشورهای فرانسه، سوییس و هلند هستند 
که با ۱۶ دستگاه موتورسیکلت سنگین و سه دستگاه خودرو دو 
و  کرده  آغاز  را  خود  سفر  فرانسه  در  پاریس  شهر  از  دیفرانسیل 
جمعه دوم اردیبهشت  سال ۱۴۰۱ از طریق مرز ماکو وارد استان 

آذربایجان غربی شده اند.
راستای  در  و  ایران هراسی  با  مقابله  هدف  با  گردشگری  تور  این 
معرفی فرهنگ، تمدن، آثار و جاذبه های تاریخی و گردشگری ایران 
به   را  کشورمان  اتومبیل رانی،  و  جهان گردی  کانون  هماهنگی  با 
عنوان یکی از مقاصد امن و زیبای گردشگری خود انتخاب کرده اند 

تا سفیر امنیت، فرهنگ و تمدن ایران اسالمی باشند.
این گردشگران موتورسوار طی ۲۱ روز حضور در ایران با عبور از 
شهرهای کندوان، تبریز، سقز، کرمانشاه، گلپایگان، اصفهان و یاسوج 
از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهرها بازدید خواهند کرد.

در ادامه به مدت چهار روز در شهر شیراز اقامت خواهند داشت و 
پس از بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهر در مسیر 
بازگشت از شهرهای اصفهان، اراک، قزوین و استان گیالن عبور و 

ایران را از طریق مرز آستارا به مقصد فرانسه ترک خواهند کرد.

فیلم شاهین به هفته بین المللی فیلم 

آسیا راه یافت

از  دوره  سومین  به  طهرانی  ساالر  کارگردانی  به  »شاهین«  فیلم 
جشنواره »هفته بین المللی فیلم آسیا« در کشور چین دعوت شد.

به نقل از روابط عمومی فیلم شاهین، فیلم »شاهین« به کارگردانی 
ساالر طهرانی، نویسندگی مهران رنجبر و تهیه کنندگی مشترک آرش 
سجادی حسینی و علی گلبهاران در شانزدهمین حضور بین المللی 
خود، به سومین دوره از جشنواره »هفته بین المللی فیلم آسیا« در 

کشور چین دعوت شد.
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»کارلوس کوشتانهوس« سفیر پرتغال، 
ضمن بازدید از بنیاد سینمایی فارابی 
جوادی«،  »سیدمهدی  دکتر  با 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 

دیدار و گفت وگو کرد.
به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، در این دیدار که ۶ اردیبهشت 
جوادی  سیدمهدی  شد،  برگزار  ماه 
فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
ضمن خیرمقدم به سفیر پرتغال گفت: 
نظر به مناسبات خوب ایران و پرتغال 
در ابعاد فرهنگی و سیاسی، گسترش 
دیپلماسی سینمایی با این کشور برای 

ما از اهمیت برخوردار است.
ایران  همکاری های  درباره  جوادی 
برگزاری  بر  عالوه  گفت:  پرتغال  و 
تابستان  در  مشترک  فیلم  هفته های 
امسال درصدد هستیم تا برای تولید 

کنیم.  برنامه ریزی  نیز  مشترک 
و  سیاسی  حوزه های  در  ما  مناسبات 
خوبی  مناسبات  پرتغال  با  فرهنگی 
است و نظر به اشتراکات فرهنگی دو 
کشور، تولید مشترک کاری شدنی و 
سال  در  امیدواریم  است.  تأمل  قابل 
تولید  فرآیند  حداقل  بتوانیم  جدید 
یک فیلم مشترک با کشور پرتغال را 

آغاز کنیم.
با  همچنین  جوادی  مهدی  سید 
گنجینه های  و  غنی  ادبیات  به  اشاره 
شاخص  نویسندگان  و  پرتغال  ادبی 
آنتونش  لوبو  آنتونیو  نظیر  این کشور 
از  یکی  افزود:  ساراماگو  ژوزه  و 
کشور  با  فارابی  همکاری  برنامه های 
فیلمنامه  کارگاه  برگزاری  پرتغال 
نویسی مشترک است که می تواند پایه 
آورد،  فراهم  نیز  را  مشترک  تولیدات 

کارگاهی که در آن درباره موضوعات 
مشترک  سوژه های  و  فرهنگی 
سینمایی بحث و گفتگو شود و منجر 
از  برآمده  فیلمنامه هایی  تولید  به 

اشتراکات مردم ایران و پرتغال باشد.
او با اشاره به عالقه سفیر به موضوعات 
فرهنگی و سینما و همچنین شناخت 
فرهنگی  مدیر  و  ایشان  خوب همسر 
ایران،  سینمای  از  پرتغال  سفارت 
فرصت خوبی  این عالقه مندی  گفت: 
ایجاد  فرهنگی  روابط  توسعه  برای  را 
می کند و ما در بنیاد سینمایی فارابی 
آماده هر نوع همکاری در زمینه سینما 
امیدوارم  و  هستیم  پرتغال  کشور  با 
شاهد اتفاقات خوب و مؤثری در این 

زمینه باشیم.
و  پرتغال  سفیر  از  همچنین  جوادی 
اعضای این سفارتخانه برای حضور در 

جشنواره های فیلم فجر و فیلم کودک 
و نوجوان دعوت بعمل آورد.

»کارلوس کوشتانهوس« سفیر پرتغال 
نیز در این دیدار گفت: خیلی دوست 
پرتغال  و  ایران  سینمای  بین  داریم 
رابطه دوجانبه برقرار شود. برای ما غیر 
بسیار  فرهنگ  سیاسی،  مناسبات  از 
اهمیت دارد و بدون فرهنگ نمی توان 
کشورها  با  محکمی  و  خوب  رابطه 

داشته باشیم.
سفیر پرتغال در ادامه گفت: در بخش 
فرهنگ، انتشارات برایمان بسیار مهم 
است اما متأسفانه نویسندگانی در دوره 
معاصر داریم که کتاب هایشان منتشر 
که  مرگشان،  از  بعد  تا  است  نشده 
یکی از شاعران پرتغال عالقه بسیاری 
به صورت  نیز  به خیام دارد و کتابی 

رباعیات خیام منتشر کرده است.

گسترش دیپلماسی سینما و توسعه روابط 
فرهنگی ایران و پرتغال
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گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون   
توجه  نیازمند  آور  زیان  و  مشاغل سخت 
ویژه به سالمت هستند ولی در این سال 
ها آنگونه که باید به سالمتی این مشاغل 

نپرداخته ایم.
 دکتر کمال حیدری با بیان این مطلب در 
وبینار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه 
ای، گفت: البته نسبت به سنوات گذشته 
کارهای خوبی در زمینه ایمنی و سالمت 
کارگران انجام شده ولی هنوز از برنامه ها 

عقب هستیم.
کارگر عمری زحمت می  افزود: یک  وی 
کشد تا در دوران فراغت از کار استراحت 
پس  تمام  که  شاهدیم  گاهی  ولی  کند 

اندازش را باید هزینه درمان کند.
معاون بهداشت با اشاره به این که جامعه 
بسیار   ۱۹ کووید  اپیدمی  در  کارگری 
موجب  که  داد  نشان  همراهی  و  همدلی 
انجام کارهای بزرگی شد، بیان کرد: سال 
رهبر  سوی  از  اشتغالزایی  شعار  که   ۹۸
بود  مصادف  شد،  مطرح  انقالب  معظم 
خوشبختانه  ولی  کشور  به  کرونا  ورود  با 

اقتصاد کشور در حوزه کارگری به خاطر 
کمترین  عزیزان  این  همراهی  و  همدلی 

آسیب را دید.
بسته کار سالم باید نهادینه شود

در  بازنگری  با  داد:  ادامه  حیدری  دکتر 
های  چارچوب  ها،  مشی  خط  ها،  برنامه 
نظارتی و اصالح بسته های خدمتی باید 
این  در  که  شود  نهادینه  سالم  کار  بسته 
راستا حمایت دولتمردان بسیار مهم است.

اگر  آور  زیان  مشاغل  در  شد:  یادآور  وی 
حمایت الزم برای ایجاد سیستم ایمن در 
محیط کار صورت گیرد هم کارفرما و هم 

کارگر از آن سود می برند.  
معاون بهداشت با اعالم این که محیط کار 
سالم باید مطالبه کارگر باشد، گفت: وزارت 
هم  با  باید  ولی  نیست  ذینفع  بهداشت 
افزایی و همکاری دینفعان سالمت جامعه 

کارگری و مشاغل سخت را فراهم کند.  
وی به تمام ذینفعان مشاغل توصیه کرد به 
دنبال افق های بلندتر و منافع اصلی باشند 
زیرا منافع آنها نیز در این جهت بهتر تامین 

می شود.

مشاغل سخت و زیان آور نیازمند 

توجه ویژه به سالمت هستند

بانک  رؤسای  و  شعب  امور  مدیر  دیدار 
ملی شهرستانهای رباط کریم و بهارستان  
رباط  فرماندار شهرستان  امید احمدی  با 

کریم برگزار شد.
ملی  بانک  شعب  امور  رئیس  صادقی   
بهمراه وکیلی واحمد خانی  رییس بانک 
امید احمدی  با دکتر  ملی شعبه وحدت 
و  دیدار  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 

گفت و گو کردند.
در این دیدار صادقی سرپرست امور شعب 
بانک ملی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
مطلوب و موثر بانک ملی ایران به خصوص 
در بخش های پرداخت تسهیالت، پرداخت 

تسهیالت اشتغالزائی و غیره اظهار داشت: 
بانک ملی ایران  در ارائه خدمات بانکی، 
کاهش مطالبات معوق و همچنین یاری 
رساندن به طرح های نیمه تمام وحمایت 
از شرکتهای دانش بنیان آمادگی دارد تا 
با حمایت از سرمایه گذاران رونق کسب و 

کار را در شهرستان تقویت کند. 
در  فرماندار  احمدی  امید  دیدار  این  در 
گفتگو مدیران بانک ملی خواستار تعامل 
بیشتر و بهتر بانک ملی در جهت فراهم 
سازی زمینه های سرمایه گذاری و ارائه 
تسهیالت در حوزه بانکی برای خدمات به 

این شهرستان شد.

دیدار مدیر امور شعب بانک ملی شهرستانهای 

رباط کریم و بهارستان  با فرماندار رباط کریم خبر

تحقیقات و پژوهش کشاورزی در بین 
کشاورزان مغفول مانده است

نوشتار

بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر   
به  دانش  نفوذ  ضریب  اینکه 
با  باید  را  کشاورزی  عرصه های 
سرعت  با  و  نوآوری  و  خالقیت 
گفت:  داد،  افزایش  بیشتری 
کشاورزی  پژوهش  و  تحقیقات 
در بین کشاورزان ایرانی مغفول 

و مظلوم مانده است.
در  نژاد«  ساداتی  جواد  »سید 
و  رئیس  با  مشترک  نشست 
تحقیقات،  سازمان  معاونین 
کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
پژوهشی  معاونان  و  روسا  و 
در  که  تحقیقاتی  موسسات 
برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
شد، افزود: در مجموعه سازمان 
انجام  فراوانی  اقدامات  تات 
تا  شود  سعی  باید  اما  می شود 
واقعی  جایگاه  به  سازمان  این 

خود بازگردد.
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزیر 
اقتدار  در  ایران  اکنون   داشت: 
جایگاه  بهترین  کشاورزی 
را  آسیا  غرب  جنوب  کشاورزی 
توسط  ایران  جایگاه  اما  دارد، 

ترکیه اشغال شده است.
امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی 
و  محققان  برای   ۱۴۰۱ سال 
باشد،  خوبی  سال  کشاورزان 
تحقیقات،  سازمان  کرد:  تصریح 
آموزش و ترویج کشاورزی نقش 
سال  شعار  تحقق  در  مهمی 
۱۴۰۱ دارد و باید کاری کنیم تا 
پایان سال، مقام معظم رهبری 
در صحبت سال ۱۴۰۲ به اینکه 
فرق  دیگر  های  سال  با  امسال 

دارد اشاره کنند.
نگاه  به  اشاره  با  نژاد  ساداتی 
به  رهبری  معظم  مقام  ویژه 
تصریح  کشاورزی  جهاد  وزارت 
وزارت  حیثیت  از  باید  کرد: 
دفاع  نحوی  به  کشاورزی  جهاد 
باقی  با  آن  تفاوت  که  کنیم 

وزارتخانه ها مشخص باشد.
مدیران  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
تحقیقات  سازمان  روسای  و 
و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
افرادی  را  آن  وابسته  موسسات 
و  دانست  توانمند  و  دانا  عالم، 
بخش  رابطه  باید  کرد:  اظهار 

تحقیقات با کشاورزان نزدیک تر 
روش های  با  کشاورزی  و  شود 
نخواهد  جایی  به  کالسیک 
بخش  در  بنابراین  رسید، 
به  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 

نوآوری نیاز داریم.
کرد:  خاطرنشان  نژاد  ساداتی 
برای ارتباط مستقیم کشاورزان 
جهاد  وزیر  با  تولیدکنندگان  و 
جدید  شاخص  یک  کشاورزی 
طور  به  وزیر  تا  کنید  تعیین 
را  کشاورزان  صدای  مستقیم 

بشنود.
افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
ضعف ارتباط بخش تحقیقات با 
کشاورزان را باید با یک روش و 
سازوکار جدید و نوآوری برطرف 

کرد.
باید  اینکه  بیان  با  وی 
بشکنیم  را  گذشته  ساختارهای 
تصریح  شویم  وارد  مزرعه  به  و 
به  فناوری  و  کرد: رسوخ دانش 
عرصه تولید باید شتاب بیشتری 
بخش  دانشمندان  از  و  گیرد 
و  دانش  تولید  برای  کشاورزی 

استفاده  کشاورزان  روش  تغییر 
شود.

اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ساداتی 
سازمان  در  طرحی  هیچ  برای 
نداریم،  مالی  محدودیت  تات 
عنوان کرد: برای اقدامات انجام 
ترویجی  روش های  باید  شده 
جدیدی ابداع کرد که کشاورزان 
و تولیدکنندگان بعد از محققین 

ادامه دهنده راه آن ها باشند.
ادامه  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تولید  با  می توانند  داد: محققان 
در  و  تولید  میزان  قراردادی، 
نتیجه سود کشاورزان را افزایش 
واحد  درآمد  اضافه  از  و  دهند 
نوین  روش های  با  که  تولیدی 
محققین به دست آمده منتفع و 
حتی در سود کشاورزان شریک 

شوند.
اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ساداتی 
داریم،  نیاز  ترویج  نهضت  به  ما 
گفت: ترویج باید انقالب کند و 
به یک نوآوری  فوق العاده و یک 
در حوزه خصوصی  عجیب  عزم 
دالیل  از  یکی  دارد،  نیاز  سازی 
واقعی  جایگاه  در  تات  اینکه 
پایین  سرعت  نیست،  خود 
بنابراین  است،  ترویج  حرکت 
باید سرعت ورود دانش به مزارع 

افزایش یابد.
فاصله  باید  کرد:  تاکید  وی 
با کشاورز  متوسط  بین کشاورز 

پیشرو به حداقل برسد.
خاطرنشان  وزارت  عالی  مقام 
موسسات  با  ارتباط  باید  کرد: 
کنیم،  رابیشتر  المللی  بین 
دنیا  در  بذر  حوزه  در  چراکه 
و  دارد  وجود  زیادی  پیشرفت 
عقب  غافله  از  کنیم  سعی  باید 

نمانیم.

شهرستان  فرماندار  احمدی  امید 
تصفیه  احداث  گفت:  کریم  رباط 
رباط  صنعتی  شهرک های  در  خانه 
کریم جهت حفظ محیط زیست و 
حائز  بسیار  آن  پساب  از  بهره ندی 
در  احمدی  امید   . است  اهمیت 
خانه  تصفیه   ۲ مدول  افتتاح  آیین 
با  که  نصیرآباد  صنعتی  شهرک 
علی  جمهور  رئیس  معاون  حضور 
حفاظت  سازمان  ریاست  سالجقه  
محمدزاده  زیست،مهندس  محیط 
معاون فنی سازمان صنایع کوچک 
وشهرک های صنعتی ایران، صادقی 
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان 
مقام  تاکیدات  و  فرامین  به  تهران، 

و  خودکفایی  در  رهبری  معظم 
تولیدات داخلی اشاره کرد و اظهار 
های  شهرک  مجاورت  داشت: 
آهن  راه  ریل  و  فرودگاه  با  صنعتی 
و  کنندگان  تولید  استقبال  موجب 
کریم  رباط  شهرستان  در  صنایع 
حضور  تسهیل گری  به  است.وی 
صنایع پاک در شهرک های صنعتی 
شهرستان رباط کریم تاکید کرد و 
مهمترین  از  یکی  توسعه  افزود: 
و  تولیدی  واحدهای  مطالبات 
صنعتی  های  شعرک  در  صنعتی 

رباط کریم است.
حضور  به  کریم  رباط  فرماندار 
شهرک  در  مردم  مختلف  قشرهای 

رباط  شهرستان  صنعتی  های 
داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  کریم 
دانشجویان می توانند در حوزه های 
شهرک  تولیدی  و  صنعتی  مختلف 
های صنعتی شهرستان رباط کریم 
و  تحقیق  محکر  و  داشته  حضور 
دهند.احمدی  انجام  را  پژوهش 
خانه  تصفیه  ایجاد  کرد:  تصریح 
صنعتی  های  شهرک  در  فاضالب 
بسیار   زیست  محیط  حفظ  جهت 
از  استفاده  و  است  اهمیت  حائز 
پساب تصفیه خانه در صنایع کمک 

شایانی خواهد کرد.
خود  توسط  مشکالت  رفع  به  وی 
کریم  رباط  شهرستان  در  صنایع 

از  استفاده  گفت:  و  کرد  اشاره 
توانند  می  صنایع  در  پاک  انرژی 
در  انرژی  سایر  کاهش  به  منجر 
برای  برنامه ای  اگر  که  شود  کشور 
خورشیدی  پنل های  ارزان  خرید 
در نظر گرفته شود صنایع استقبال 
خوبی خواهند داشت.فرماندار رباط 
بد  بوی  تشخیص  گفت:  کریم 
کریم  رباط  شهرستان  اطراف  در 
است  مردم  مهم  مطالبات  از  یکی 
حوزه  این  در  تومان  میلیاردها  که 
که  است  تاثیر  بی  و  شده  هزینه 
محیط  سازمان  رییس  امیدواریم 
پیگیری  مشکل  حل  برای  زیست 

عاجلی داشته باشد.

لزوم احداث و راه اندازی تصفیه خانه در 
شهرک های صنعتی رباط کریم

خبر
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تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی بر حل مشکل 

زیرساختی بزرگترین شهرک گلخانه ای ایران
خبر

آب،  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس   
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
حل  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
تامین  جمله  از  زیرساختی  مشکل 
مجتمع  بزرگترین  گاز  و  برق  آب، 
مغان  منطقه  در  کشور  ای  گلخانه 

تاکید کرد.
 محمدجواد عسکری روز چهارشنبه 
در جریان سفر به استان اردبیل و 
بازدید از شهرک گلخانه ای ۱۶۰۰ 
مجتمع  این  گفت:  مغان  هکتاری 
بزرگ تولیدی ظرفیت تامین بخش 
تولید  نیز  و  کشور  نیاز  از  مهمی 

صادرات محور را دارد.
مجتمع  بزرگترین  احداث  وی 
مغان  منطقه  در  کشور  ای  گلخانه 
از  بهینه  استفاده  در  مهم  گامی  را 
حوزه  خاک  و  آب  بخش  ظرفیت 
افزود:  و  دانست  کشور  کشاورزی 
در  اقتصادی  بزرگ  مجتمع  این 
غذایی  و  اقتصادی  امنیت  تامین 
ایفا  اساسی  نقش  تواند  می  کشور 

کند.
و  رئیس  عسکری  محمدجواد 
عباسی  علیرضا  و  اوسطی  پرویز 
کشاورزی  کمیسیون  رئیسان  نائب 
مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس 
ارشد وزارت جهاد کشاورزی جهت 
کشاورزی،  حوزه  مشکالت  بررسی 
وارد  مغان  منطقه  خاک  و  آب 

اردبیل شدند.
با  محصوالت  صادرات  در  مشکلی 

پایه تولید سالم نداریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
بازدید  این  جریان  در  نیز  باغبانی 
صادرات  مشکل  حل  به  اشاره  با 
محصوالت کشاورزی گفت: مشکلی 
در صادرات محصوالت با پایه تولید 

سالم نداریم.

تاکید  با  برومندی  مهدی  محمد 
محصوالت  بازاریابی  ضرورت  بر 
کشاورزی در خارج از کشور افزود: 
هم اکنون هیچ ممنوعیت صادرات 
خارج  به  کشاورزی  محصوالت 
سالمت  مشکل  علت  به  کشور  از 

محصول نداریم.
و  وام  استمهال  به  اشاره  با  وی 
زیرساختی  مشکالت  حل  پیگیری 
واحدهای تولید کشاورزی صادرات 
جهاد  وزارت  کرد:  بیان  محور 
تولید  از  جدی  طور  به  کشاورزی 

صادرات محور حمایت می کند.
مجتمع  اراضی  از  هکتار   ۴۹۸  
گلخانه ای مغان به بخش خصوصی 

واگذار می شود
و  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار 
نیز  یازدهم  در مجلس  اصالندوز  و 
واگذاری  از  بازدید  این  جریان  در 
مجتمع  اراضی  از  هکتار   ۴۹۸
گلخانه ای ۱۶۰۰ هکتاری مغان به 

بخش خصوصی خبر داد.
عباس جهانگیرزاده با اشاره اجرای 
در  ای  گلخانه  تکمیلی  های  طرح 
و مجتمع  این شهرک  اراضی  بقیه 

بزرگ گلخانه ای گفت: این مجتمع 
در زمینه نیاز به گاز و برق مشکل 

جدی دارد.
رئیس  بازدید  به  اشاره  با  وی 
بزرگ  مجتمع  این  از  جمهوری 
تولید در جریان سفر سال گذشته 
افزود: تولید کنندگان فعال در این 
شهرک در زمینه دریافت تسهیالت 
خود  واحد  تکمیل  برای  بانکی 

مشکل دارند که باید حل شود.
در  آباد  پارس  مردم  نماینده 
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس 
 ۵۰۰ نزدیک  واگذاری  وجود  با 
ای  گلخانه  شهرک  این  از  هکتار 
به تولید کنندگان بخش خصوصی 
هم  هکتار   ۳۰۰ های  زیرساخت   ،

تاکنون تامین نشده است.
نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار 
یازدهم  مجلس  در  اصالندوز  و 
تولید  میزان  افزایش  به  اشاره  با 
تاکید  ای  گلخانه  شهرک  این  در 
برای صادرات محصوالت  اگر  کرد: 
تولیدی این مجتمع فکری اساسی 
نشود، همه تولید کنندگان و دولت 
با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

آب،  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 

زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
این  جریان  در  یازدهم  مجلس 
سفر به همراه مدیران ارشد وزارت 
بازدید از  جهاد کشاورزی عالوه بر 
مجتمع گلخانه ای ۱۶۰۰ هکتاری 
مغان، آخرین وضعیت مزارع شرکت 
کشت و صنعت مغان پس از ابطال 
را  خصوصی  بخش  به  واگذاری 

بررسی می کنند.
خداآفرین  سد  پایاب  از  بازدید 
عمران  آبیاری  طرح  در  حضور  و 
آب  انتقال  سیفون  از  بازدید  آباد، 
آفت  کانون  از  بازدید  رود،  دره 
کانال  از  وبازدید  اصالندوز  در  ملخ 
از  سی  قلعه  قیز  سد  و  آب  انتقال 
عالی  هیات  این  های  برنامه  جمله 

کشاورزی در منطقه مغان است.
کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
جهاد  وزارت  ارشد  مدیران  و 
کشاورزی در جریان این سفر طی 
جلسه ای با حضور استاندار اردبیل 
آباد، بیله سوار  و فرمانداران پارس 
زاده  عباس جهانگیر  و  اصالندوز  و 
مجلس،  در  منطقه  مردم  نماینده 
مشکالت بخش آب، خاک و زراعت 

منطقه مغان را بررسی می کنند.

خبر

جلسه فرماندار رباط کریم با مدیران عامل 
تاکسی  نقل  و  رانندگان سازمان حمل  و 
و  کریم  رباط  شهرستان  اتوبوسرانی  و 
شهر پرند در خصوص تعیین کرایه های 
خطوط حمل و نقل در محل فرمانداری 

برگزار شد
 دکتر امید احمدی در این نشست گفت : 
رانندگان تا بیش از مصوبه کمیته تطبیق 

مجاز به افزایش کرایه نیستند و نرخ کرایه 
ها بر اساس تعیین در شهرهای همجوار از 

۲۵ تا ۳۵ درصد خواهد بود
وی در ادامه افزود: سازمان حمل و نقل 
و  امکانات  باید  اتوبوسرانی  و  تاکسیرانی 
خدمات دولتی از قبیل الستیک روغن و 
در  را  رانندگان  به  بالعوض   های  کمک 

دستور کار خود قرار دهند

جلسه مدیران عامل و رانندگان سازمان 

حمل و نقل تاکسی و اتوبوسرانی با فرماندار
خبر

صنعتی  شهرک های  مدیرعامل 
بخش  گفت:  تهران  استان 
تومان  میلیارد   ۱۲۰ خصوصی 
برای احداث مدول سوم تصفیه 
نصیرآباد  صنعتی  شهرک  خانه 
۱۰میلیاردی  گذاری  سرمایه  با 
های  شهرک  اعتبار  محل  از 
ظرفیت  وبا  تهران  صنعتی 
تصفیه پذیری ۱۵۰۰متر مکعب 
گذاری  سرمایه  روزی  شبانه  در 

کرده
شعارسال  تحقق  راستای  در   
اشتغال  بنیان،  دانش  “تولید، 
رئیس  معاون  حضور  آفرین”با 
ریاست  سالجقه   علی  جمهور 
محیط  حفاظت  سازمان 

محمدزاده  زیست،مهندس 
صنایع  سازمان  فنی  معاون 
صنعتی  های  وشهرک  کوچک 
مدیرعامل  صادقی  ایران، 
شهرکهای صنعتی استان تهران، 
شهرستان  فرماندار  احمدی 
مسئوالن  سایر  و  کریم  رباط 
دوم  مدول  رسمی  افتتاح  آیین 
صنعتی  شهرک  خانه  تصفیه 
سعید  گردید.  برگزار  نصیرآباد 
مدول  افتتاح  آیین  در  صادقی 
صنعتی  شهرک  خانه  تصفیه   ۲
این  اینکه  بیان  با  نصیرآباد 
ترین  متراکم  صنعتی  شهرک 
است  کشور  صنعتی  شهرک 
در  نفر  هزار   ۱۱ داشت:  اظهار 

صنعتی  شهرک  مختلف  صنایع 
نصیرآباد مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: ظرفیت تصفیه 
صنعتی  شهرک  در  فاضالب 
مترمکعب  هزار   ۳ به  نصیرآباد 
در طول شبانه روز خواهد رسید 
محیطی  زیست  مشکالت  که 
کند. می  رفع  حوزه  این  د  را 

صنعتی  شهرک  مدیرعامل 
نصیرآباد افزود: با سرمایه گذاری 
۱۲۰ میلیارد تومان مدول های 
شهرک  خانه  تصفیه  سوم  فاز 
است  ساخت  حال  در  صنعتی 
لیتر   ۳۰۰ که  آن  پسآب  از  که 
برثانیه پیش بینی شده است تا 
بهره  مورد  صنعت  و  صنایع  در 

برداری قرار بگیرد.وی بیان کرد: 
تصفیه خانه فاضالب سه شهرک 
چرم  و  قرچک   ، پرند  صنعتی 
شهر در حال ساخت است که به 
زودی وارد مدار می شود.صادقی 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
هکتار   ۱۰۳ مساحت  به  زمین 
صنعتی  شهرک  مجاورت  در 
برای  که  دارد  قرار  نصیرآباد 
کمک  صنعتی  شهرک  توسعه 
شایان محیط زیست را میطلبد 
که مسئولین شهرستان و استان 
اقبال خوبی برای توسعه شهرک 
صنعتی نشان داده اند تا موجب 
و  منطقه  در  تولید  و  پیشرفت 

استان شود.

سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیاردی بخش خصوصی 
در حوزه ساخت تصفیه خانه فاضالب

خبر
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