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سازمان حمایت، قیمت ها را 
کنترل می کند
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برای دفاع از عنوان  قهرمانی است
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استان ها 5

فرماندار جوانرود: دولت سیزدهم به دنبال بهبود معشیت 

مردم است

ــت ســیزدهم  ــه دول ــان اینک ــا بی ــرود ب ــدار جوان  فرمان
ــت،  ــردم اس ــیت م ــود معش ــاح و بهب ــال اص ــه دنب ب
ــه  ــع عادالن گفــت: اجــرای طــرح مردمی ســازی و توزی

یارانه هــا یکــی از  .... 8 2

ــا بیــان اینکــه واردات خــودرو یــک حلقــه از  رئیــس مجلــس ب
زنجیــره ســاماندهی صنعــت خــودرو اســت، تاکیــد کــرد: باید در 
بررســی و تدویــن برنامــه پنــج ســاله هفتــم توســعه بــه صــورت 

اساســی بــه موضــوع خودروســازی کشــور توجــه شــود ....

 رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
گفــت: راه انــدازی معامــات اوراق ســلف 
کاال  بــورس  کار  دســتور  در  مســکن 
اســت کــه بحث هــای فقهــی آن در 

ــرار دارد. ــی ق ــه پایان مرحل
 “مجیــد عشــقی” در نخســتین همایــش 
ــا  ــورس کاال ب ــای ب ــل از برترین ه تجلی
تاکیــد بــه مســیر روبــه توســعه بــورس 
کاالی ایــران اظهــار کــرد: مســیر فعلــی 
ــای  ــری از ابزاره ــا بهره گی ــورس کاال ب ب
تــداوم  خدمــات  زنجیــره  و  مالــی 
ــام  ــه تم ــز عرض ــا تمرک ــه ب ــد ک می یاب
کاالهــای مورداســتفاده در بســتر بــورس 
کاال شــاهد رضایــت هم زمــان بخــش 
ــا  ــش تقاض ــندگان( و بخ ــه )فروش عرض

ــتیم. ــداران( هس )خری
ــای  ــی از راهبرده ــرد: یک ــد ک وی تاکی
ــادار،  ــورس و اوراق به ــی ســازمان ب اصل
در  محصــوالت  عرضــه  رشــد  بحــث 
ــداران  ــهیل ورود خری ــورس کاال و تس ب

ــت. ــندگان اس و فروش
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
ورود  دنبــال  بــه  اینکــه  اشــاره  بــا 
دارایی هــای جدیــد بــه بــازار مالــی 
ــدازی  ــورس کاال هســتیم، گفــت: راه ان ب
در  مســکن  ســلف  اوراق  معامــات 
کــه  کاالســت  بــورس  کار  دســتور 
بحث هــای فقهــی آن در مرحلــه پایانــی 
بــر آن، توســعه  قــرار دارد و عــاوه 
ــلف  ــاختمانی و س ــح س ــات مصال معام
ــه  ــز در برنام ــی را نی ــای نفت فرآورده ه

ــم. داری
ــاک  ــازار ام ــه در ب ــاره اینک ــا اش وی ب
ــدون  ــفاف ب ــی ش ــتغات، معامات و مس
نیــاز بــه تشــریفات را در بــورس کاال 
اجرایــی خواهیــم کــرد، اظهــار کــرد: بــا 
ــون  ــادی همچ ــات اقتص ــرای اصاح اج
ــا  ــد ت ــا از تولی ــدن قیمت ه ــی ش واقع
ــت  ــت، فرص ــان اس ــه در جری ــع ک توزی
اقتصــاد  تــا  پیش آمــده  بی نظیــری 
کشــور بیــش از گذشــته از بســتر بــورس 

ــرد. ــره بب کاال به
از  یکــی  اینکــه  اشــاره  بــا  عشــقی 
ــیر  ــا در مس ــذاب و راهگش ــای ج ابزاره
ــی  ــات گواه ــورس کاال، معام ــعه ب توس
بــا  افــزود:  اســت،  کاالیــی  ســپرده 
ــت  ــر معافی ــی ب ــس مبن ــه مجل مصوب
معامــات  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات 
گواهــی ســپرده کاالیــی و عملیاتــی 
ــاهد  ــال ش ــت، امس ــن معافی ــدن ای ش
ــی،  ــپرده کاالی ــی س ــازار گواه ــق ب رون
بــه  ورود کاالهــای جدیــد و کمــک 
ــورس کاال  ــی در ب ــات خرده فروش معام

ــود. ــم ب خواهی
ــث  ــت: بح ــورس گف ــازمان ب ــس س ریی
تســهیات اعتبــاری به عنــوان یکــی 
از ابزارهــای تامیــن مالــی در بــورس 
ــوع  ــن موض ــز ای ــون نی ــه در قان کاال ک
می توانــد  امســال  پیش بینــی شــده، 
کمــک بزرگــی بــه زنجیــره تامیــن 

ــد. ــی کن مال
ــوع  ــرد: موض ــح ک ــن تصری وی همچنی

واگــذاری مجوزهــای معــادن در بــورس 
کاال نیــز در قوانیــن پیش بینــی شــده و 
ــورس  ــز در دســتور کار ب ــن اتفــاق نی ای
کاال اســت و می توانــد بــه شــفافیت 
مطلــوب در ایــن حــوزه کمــک شــایانی 

کنــد.
ــک  ــه کم ــا ب ــری بازاره ــی پذی پیش بین

ــی ــای مال ابزاره
از  اســتفاده  عشــقی،  گفتــه  بــه 
قراردادهــای آتــی، آپشــن و معامــات 
قیمــت  بینــی  پیــش  امــکان  ســلف، 
کاالهــای اساســی همچــون گنــدم را 
مصــرف  و  تولیدکننــدگان  اختیــار  در 
توصیــه  و  می دهــد  قــرار  کننــدگان 
می شــود از ایــن ظرفیــت نیــز بــرای 
تعــادل بخشــی بــه بازارهــا اســتفاده 

شــود.
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی

بــا اشــاره اینکــه ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار آمادگــی دارد خدمــات متنــوع 
و متفاوتــی را بــه مجموعــه اقتصــادی 
کشــور ارایــه کنــد، تصریــح کــرد: شــرایط 
ــه از  ــت ک ــبی اس ــت مناس ــی فرص کنون
ــم  ــه بگیری ــی فاصل ــای غیررقابت قیمت ه
ــه و  ــا عرض ــط ب ــازوکارهای مرتب ــا س و ب
تقاضــا کــه تجلــی آن در بورس کاالســت، 
چالش هــای پیــش روی اقتصــاد را از ســر 

ــم. راه برداری
ــه و  ــازوکار عرض ــت: س ــان گف وی در پای
ــه  ــر آنک ــاوه ب ــورس کاال ع ــا در ب تقاض
مســتقیم  دخالت هــای  کاهــش  بــه 
سیاســت گذاران در اقتصــاد و بــازار منجــر 
ــا،  ــادل بازاره ــه تع ــت ب ــود در نهای می ش
ــری  ــا و جلوگی ــدن قیمت ه ــه ش منصفان
و  تولیدکننــده  حــق  در  اجحــاف  از 

می انجامــد. مصرف کننــده 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد؛

راه اندازی معامالت اوراق سلف مسکن در دستور کار بورس کاال
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فرمان رئیس  جمهور برای برکناری 

مانع تراشان حل مشکل مسکن

قائم مقام وزیر صمت : 

در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد؛



سیاسی
خبر

معاون رئیس جمهور: دولت سیزدهم توان خود را 

برای رفع مشکل اشتغال مضاعف کرده است

 معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: 
دولت سیزدهم، با کمک به بخش های تولید، توان خود را در مسیر 

اشتغالزایی مضاعف کرده است.
 صولت مرتضوی  در حاشیه بازدید از طرحهای صنعتی غرب استان 
سمنان در گرمسار به خبرنگاران افزود: کارفرمایان اکنون عزم جزم 
برای رونق تولید دارند و دولت سیزدهم نیز برای رفع مشکل اشتغال 
کشور توان خود را مضاعف کرده است زیرا حل مشکل اشتغال با تولید 

و از راه فعال کردن چرخ اقتصاد حل می شود.   
وی با اشاره به فعال کردن طرحهای صنعتی و غیرصنعتی در استان 
در سفر سال  استان  این  به  رئیس جمهور  مصوبات سفر  از  سمنان 
گذشته، گفت: این رویکرد در صنعت استان سمنان به خوبی محقق 

شده است.
صنعتی  واحد   ۳۸ اکنون  راستان  همین  در  کرد:  تاکید  مرتضوی 
غیرفعال و نیمه فعال، با برداشته شدن موانع، فعال شدند و اشتغال 
از واحدهای  ایجاد کردند و مسایل و مشکالت تعداد دیگری  خوبی 

صنعتی استان سمنان اکنون در حال بررسی است.
به  نیاز  توسعه  برای  که  صنعتی  طرح  چند  از  امروز  کرد:  بیان  وی 
کمک داشتند در استان سمنان بازدید کردم که در حوزه تولید روغن 

خوراکی، صنعت پلی اتیلن و پالستیک فعالیت داشتند.
جمهوری  ریاست  نهاد  سرپرست  و  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون   
در سفر یکروزه به استان سمنان از گرمسار وارد استان شد و مورد 
استقبال سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان قرار گرفت. در ایوانکی 
از کارخانه کیاپالستیک مانا، روغن گلبهار ابریشم و پارسیان پلی اتیلن 

بازدید کرد.
وی در ادامه سفر، ضمن بازدید از سیلوی یکهزارتنی گندم و بزرگراه 
جاده سرخه-  از  آرادان،  ده نمک شهرستان  منطقه  در  حرم  تا  حرم 

سمنان نیز بازدید داشت.

قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس:

واردات خودرو یک حلقه از زنجیره ساماندهی 

صنعت خودرو است

زنجیره  از  حلقه  یک  خودرو  واردات  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
ساماندهی صنعت خودرو است، تاکید کرد: باید در بررسی و تدوین 
برنامه پنج ساله هفتم توسعه به صورت اساسی به موضوع خودروسازی 

کشور توجه شود.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای  محمدباقر 
هماهنگی مجلس که با حضور روسای کمیسیون ها و اعضای هیئت 
رئیسه مجلس برگزار شد، ضمن اشاره به تأیید نهایی مصوبه مجلس 
در خصوص واردات مدیریت شده خودرو در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، گفت: با اصالح ماده ۴ و ۱۱ این طرح، موضوع مورد اختالف 
میان مجلس و مجمع تشخیص برطرف و این قانون تأیید و نهایی شد.

وی تاکید کرد: در عین حال ما در بحث خودرو نیازمند یک قانون 
مشخص و روشنی هستیم و باید در بررسی و تدوین برنامه پنج ساله 
هفتم توسعه به صورت اساسی به موضوع خودروسازی کشور توجه 

شود.
قالیباف تصریح کرد: تعیین تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات 
خودرو در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت یک 
است،  زنجیره خودرو  از  حلقه  یک  موضوع  این  و  بود  سیاستگذاری 
ولی بحث های اصلی مربوط به خودرو هنوز باقی مانده که باید مورد 

بررسی قرار گیرد.

جوکار: سفر مقامات خارجی به کشور،نشان دهنده 

دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است

 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس گفت: سفر مقامات 
فعال  دیپلماسی  دهنده  نشان  کشور  به  مختلف  سطوح  در  خارجی 
دولت سیزدهم است.محمد صالح جوکار   اظهار کرد: سفر مقامات از 
کشورهای گوناگون در سطوح مختلف به کشور نشان دهنده دیپلماسی 
فعال دولت سیزدهم است. رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
جمهوری  ساختن  منزوی  بر  همواره  دشمن  تالش  افزود:  اسالمی 
اسالمی ایران بوده اما سفر مقامات ارشد خارجی به ایران نشان دهنده 
شکست توطئه دشمنان علیه کشور و نظام است.جوکار بیان کرد: این 
سفرها نشان آن است که با وجود همه توطئه ها و فضاسازی ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران،کشور در کانون توجه سیاستمداران کشورهای 

مختلف قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های موجود 
برای صادرات کاالهای تولید شده در  را  در بخش دیپلماسی زمینه 
داخل فراهم آوریم. نماینده مردم یزد در مجلس گفت: دیپلماسی فعال 
در حوزه اقتصادی می تواند ما را به شکوفایی در این حوزه از طریق 

صادرات کاالهای تولید شده در داخل برساند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیمی 
مسأله  صرف  خانوار  سبد  هزینه  از 
در  واقعی  جهش  می شود،  مسکن 
ساخت مسکن را از اولویت های دولت 
دانست و از استانداران و مدیران بانکی 
و سازمان های مسئول خواست تا برای 

حل این موضوع اقدام کنند.
در  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
مسکن  شورای عالی  جلسه  سومین 
مردم  مسکن  مشکل  اینکه  بیان  با 
نمی شود،  حل  جلسه  و  حرف  با 
خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید 
اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد؛ 
و  دانشگاهی  کشاورز،  کارگر،  چون 
حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ 
درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را 

به مسکن اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه ساخت دست کم یک 
میلیون واحد مسکونی در سال و رفع 
نیاز  هم  زمینه  این  در  مردم  دغدغه 
هم  و  دولت  وعده  هم  جامعه،  جدی 
تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و 
اهداف  تحقق  برای  الزم  ظرفیت های 
نهضت ملی مسکن کامال فراهم است 
اما این ظرفیت ها باید به شکل صحیح 

مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون 
جهش ساخت مسکن همه دستگاه ها 
در  همکاری  به  موظف  را  نهادها  و 
ملی  نهضت  اهداف  تحقق  زمینه 
افزود: در  ساخت مسکن کرده است، 
حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در 
زمینه اجرای این قانون انجام شده که 

الزم بوده اما کافی نیست.
شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  وی 
و  راه  وزیر  سوی  از  جلسه  این  در 
پیشرفت  میزان  درباره  شهرسازی 
اجرای قانون جهش ساخت مسکن و 
میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین 
شده برای دستگاه های مختلف، اظهار 
بدنه  روزها  این  آنکه  با وجود  داشت: 
قانون  اجرای  درگیر  شدت  به  دولت 
مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها 
است، اما بنا به درخواست وزیر راه و 
موضوع  اهمیت  به  نظر  و  شهرسازی 
برای  جلسه  این  بنده،  برای  مسکن 
مشکالت  فصل  و  حل  و  بررسی 
پیش روی اجرای قانون جهش ساخت 

مسکن برگزار شد.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
جدیت  با  باید  جلسه  این  تصمیمات 
داد:  ادامه  شود،  اجرایی  و  پیگیری 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسئوالن 
استانداران، بانک مرکزی و بانک های 
عامل و همه دستگاه های مسئول در 
مسکن،  ساخت  جهش  قانون  اجرای 
ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن 
قرار  خود  اصلی  اولویت های  جزو  را 
دهند و تالش کنند دغدغه خانوارها 
حد  تا  مسکن  هزینه های  زمینه  در 

قابل قبولی رفع شود.
برنامه  اینکه  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
 ۴ ساخت  برای  سیزدهم  دولت 
میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت 
است،  دولت  اجزای  همه  اهتمام  و 
تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل 
به این وعده شوند که از روحیه انقالبی 
و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که 
به هر دلیل نمی توانند یا خدای ناکرده 
نمی خواهند این برنامه عملیاتی شود، 
قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده 

و باید کنار گذاشته شوند.
وی ادامه داد: عقب ماندگی های اجرای 
اعتباری  خط  تحقق  زمینه  در  طرح 
مسکن،  ملی  صندوق  منابع  تامین 
زمین  مالیاتی حوزه  درآمدهای  واریز 
واگذاری  صندوق،  این  به  مسکن  و 
از  طرح  اجرای  مستعد  زمین های 
و  راه  وزارت  به  دستگاه ها  سوی 
تسریع  استانداری ها،  و  شهرسازی 
از  از جمله  در صدور مجوزهای الزم 
خدمات  تمهید  شهرداری ها،  سوی 

شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و 
عقب ماندگی دیگر در کوتاه ترین زمان 

باید رفع شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه ها 
و اداراتی که زمین در اختیار دارند در 
شهرسازی  و  راه  وزارت  با  هماهنگی 
ساخت  برای  آنها  از  می توانند 
نام  ثبت  کارمندان  نیاز  مورد  مسکن 
افزود:  بگیرند،   بهره  خودشان  کرده 
هماهنگی کامل دستگاه های مسئول 
ساخت  جهش  قانون  اجرای  در 
این  هم  بنده  و  دارد  مسکن ضرورت 
آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود 
برای  را  مسکن  شورای عالی  جلسات 
رفع مشکالت و موانع اجرای سریع تر 

نهضت ملی مسکن برگزار کنم.
استانداران  همچنین  رئیسی  آیت اهلل 
اراضی  ماه  یک  ظرف  کرد  موظف  را 
در اختیار دستگاه ها را تعیین تکلیف 
نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و 

شهرسازی اعالم نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه 
دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار 
واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را 
در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی 
از  بهره گیری  و  اسالمی  و  ایرانی 
انبوه سازی مسکن  روش های صنعتی 
صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی 
اشتغال  تحقق  جدی  عرصه های  از 
مسکن  ساخت  بخش  دانش بنیان، 
اصلی  پیشران های  از  یکی  عنوان  به 

اقتصاد کشور است.
آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: امروز 
دنیا  در  تجریبات خوبی که  بر  عالوه 

در زمینه صنعتی سازی مسکن وجود 
دارد، در داخل کشور نیز شرکت های 
صنعتی سازی  زمینه  در  پیش رو 
ساختمان و به کارگیری دستاوردهای 
از  باید  که  هستند  فعال  دانش بنیان 
این توانمندی ها و تجارب برای رونق 
استفاده  مسکن،  پیشران  صنعت 
ایجاد  دانش بنیان،  دستاوردهای  از 
و  ساخت  هزینه  کاهش  اشتغال، 
ارتقای شاخص های کیفی بهره گرفته 

شود.
جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
»رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی 
را  مسکن  ملی  نهضت  سخنانی  در 
طرحی فراوزارتخانه ای توصیف کرد و 
برنامه ساخت ۴ میلیون واحد  گفت: 
مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت 
نیز  آن  نتایج  و  اجرا  روند  که  است 
کامال شفاف و قابل بررسی و ارزیابی 

است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی 
مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیالت 
و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات 
و  زمین  حوزه های  در  شده  مطرح 
تسهیالت بررسی و به تصویب رسید و 
تصمیم گیری درباره پیشنهادات بخش 

مصالح به جلسه بعدی موکول شد.
بر اساس این گزارش، با دستور رئیس  
ملی  نهضت  واحد  هزار  جمهور ۱۱۸ 
جمله  از  جدید  شهر   ۲۱ در  مسکن 
استان  در  پردیس  و  پرند  شهرهای 
استان   در  ایوانکی  همچنین  و  تهران 
ویدئوکنفرانس  طریق  از  سمنان 

کلنگ زنی شد.

در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد؛

فرمان رئیس  جمهور برای برکناری مانع تراشان حل مشکل مسکن

خبر

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد؛

تقویت ظرفیت های حمل ونقل به منظور توسعه 

روابط دوجانبه و چندجانبه با عمان

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با رییس اجرایی شرکت 
بر تقویت ظرفیت های حمل ونقل دو کشور  کشتیرانی سلطنت عمان 

تاکید کرد.
به  نقل  از سازمان توسعه تجارت ایران، نشست تجاری ایران و عمان با 
حضور »علیرضا پیمان پاک« و هیات همراه و رییس اتاق بازرگانی عمان 

و بخش خصوصی این کشور در اتاق بازرگانی مسقط برگزار شد.
پیمان پاک در این دیدار با اشاره به جایگاه راهُبردی ایران و سلطنت 

عمان بر امکان صادرات مجدد و ترانزیت بین دو کشور تاکید کرد.
پیمان پاک ضمن با تشکر از زحمات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، 
ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی دو کشور محوریت این فعالیت ها رو 

بر عهده گرفته و برنامه ریزی مناسب را در دستور کار قرار دهد.
با  بازرگانی عمان نیز در این نشست  اتاق  »رضا صالح جمعه« رییس 
اشاره به افزایش مبادالت دو کشور گفت: با وجود با مشکالت بانکی و 
حمل ونقل، تالش دو طرف برای افزایش روابط تجاری ادامه پیدا خواهد 

کرد.
کشتیرانی  شرکت  اجرایی  رئیس  با  پیمان پاک  دیدار  در  همچنین 
به ویژه  مشترک  همکاری های  خصوص  در  طرف  دو  عمان،  سلطنت 
فعال کردن  و همچنین  تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی  زمینه  در 
و  دوجانبه  روابط  توسعه  به منظور  کشور  دو  حمل ونقل  ظرفیت های 
چندجانبه و به ویژه ترانزیت کاال میان کشورهای منطقه تاکید کردند.

حجم مبادالت تجاری بین ایران و عمان در سال ۱۴۰۰ با یک میلیارد 
و ۳۳۶ میلیون دالر رکورد تازه ای را به ثبت رساند و رشد ۵۳ درصدی 
ایران  رییس جمهوری  آستانه سفر  قبل داشت. در  به سال  نسبت  را 
به عمان، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در راس هیاتی بلندپایه تجاری، بازاریابی متشکل از ۳۰ 
شرکت خصوصی، نمایندگان سازمان بنادر و صندوق ضمانت صادرات 
روز دوشنبه وارد این کشور شد و مورد استقبال مقامات عمانی از جمله 
مدیرکل تجارت وزارت صنایع، بازرگانی و توسعه سرمایه گذاری سلطنت 
ایران در مسقط قرار  عمان و همچنین علی نجفی خوشرودی، سفیر 

گرفت.

قطر به دنبال توسعه روابط اقتصادی با 
ایران است

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: قطر 
در طول سال های اخیر، روابط ارزشمندی با ایران داشته است و همواره به دنبال 
توسعه روابط اقتصادی با ایران است.جلیل رحیمی جهان آبادی  درباره سفر امیر 
ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان  به آیت اهلل سید  ایران و دیدار  به  قطر 
گفت: کشور قطر از جمله کشورهایی است که روابط حسنه ای در چهار دهه اخیر 
با جمهوری اسالمی ایران داشته است. حتی در ایام پر تنش روابط ما با برخی از 
کشورهای منطقه، قطر تالش کرده که سیاست منصفانه و برادرانه ای را با جمهوری 

اسالمی ایران اتخاذ کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: ایران 
ارزشمندی   روابط  این سال ها  در  واردات هم  و  و صادرات  نفتی  در حوزه  قطر  و 
داشته اند و این روابط رو به توسعه است.وی با اشاره به روابط دو کشور در حوزه گاز 
عنوان کرد: سه کشور ایران،  روسیه و قطر موسس اوپک گازی هستند و همکاری 
باشد. داشته  گاز  قیمت جهانی  بر  زیادی  بسیار  تاثیر  می تواند  گاز  در حوزه  آنها 

نماینده مردم تربت جام و باخرز با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور به قطر گفت: 
آقای رییسی در سفر گذشته خود برخی از موارد همکاری دو کشور را بررسی کردند 
و متقابال سفر امیر قطر هم پاسخی است به سفر رییس جمهور ما و هم تالشی برای 
بهبود روابط دوجانبه و سطح تعامالت است.رحیمی جهان آبادی درباره برخی دیگر 
از اهداف سفر امیر قطر به ایران اظهار داشت: بررسی مشکالت فرهنگی اتباع ایران 
در قطر و همچنین برخی از اتباع این کشور در ایران، سرمایه گذاری قطر در ایران به 
ویژه در حوزه های گردشگری و بررسی مسائل کشورهای یمن و افغانستان از جمله 
مسائلی است که قطر تالش کرده دراین حوزه ها روابط خود را با ایران گسترش دهد.

به  مذاکرات هسته ای  در  قطر  میانجیگری  نقش  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
عنوان دیگر هدف حضور امیر قطر در ایران گفت: بسیاری از کشورهای منطقه از 
سیاست های غربی ها به ویژه آمریکا در منطقه خلیج فارس نگران هستند و تالش 
می کنند این مشکل را به نحوی حل کنند. از جمله به دلیل اشتباهات و دیدگاه های 
نادرستی که آمریکایی ها در پرونده هسته ای ایران دارند، کشور قطر تالش می کند 
دیدگاه های ایران را به طرف آمریکایی و دیدگاه های آنها را به جمهوری اسالمی 
به عنوان یک میانجی منتقل کند تا این مشکل را به نحوی به سرانجام برساند.

وی تاکید کرد: درحوزه میانجیگری، جمهوری اسالمی ایران از وساطت کشورهای 
نظیر عمان، عراق،  قطر برای تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا، ایران و عربستان 
و ایران و برخی از کشورهای اروپایی، استقبال می کند. چرا که رویکرد ایران ایجاد 
فضای مثبت و آرام در منطقه است.رحیمی جهان آبادی ادامه داد: سیاست جمهوری 
خارجی  کشورهای  دخالت  بدون  منطقه  کشورهای  که  است  این  ایران،  اسالمی 
به منطقه  بزرگ  را دنبال کنند و تنش های کشورهای  برنامه های خود  و  مسائل 
خلیج فارس منتقل نشود.وی در خصوص تاثیر این میانجی گری در روابط دوجانبه 
گفت: این موضوع به دیدگاه واقع گرایانه طرف غربی بستگی دارد. اگر طرف غربی و 
اروپایی واقعیت های خلیج فارس و خاورمیانه را بپذیرند به قدر مسلم تصمیم های 
عاقالنه تری خواهند گرفت.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی، از 

کشورهای شاخص خاورمیانه است و غرب باید این واقعیت را قبول کند.
با خروج  به آسیب دوجانبه که  آمریکا و جهان است که  نفع  به  تاکید کرد:  وی 
این موضوع  برای  ایران  پایان دهند، جمهوری اسالمی  برجام آغاز شد،  از  آمریکا 

تالش می کند.
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استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
گفت:نهاد  جمهوری  ریاست 
در  مهمی  نقش  عمومی  کتابخانه های 
حوزه دانش بنیان و زمینه سازی برای 

اقتصاد دانش بنیان دارند. 
آیین  در  خیاطیان   محمدصادق 
افتتاحیه همایش بین المللی طراحی و 
توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ 
شهر  در  تجربه ها  و  الگوها  ایده ها، 
اقتصاد  اصلی  رکن  کرد:  اظهار  شیراز 
توانمند،با  انسانی  نیروی  بنیان  دانش 
دانش و صاحب نوآوری است که نهاد 
و  پلتفرمی  صورت  به  چه  کتابخانه ها 
انسانی  نیروی  نظر  از  و چه  ساختاری 
زمینه  این  در  بسزایی  نقش  می تواند 

داشته باشد.
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
از  ثروت  تولید  جمهور  ریاست 
برای  کلی  تعریف  عنوان  به  را  دانش 
دانش بنیان عنوان کرد و ادامه داد: نهاد 
در  مهمی  نقش  عمومی  کتابخانه های 
حوزه دانش بنیان و زمینه سازی برای 

اقتصاد دانش بنیان دارند. 
وی گفت: کتاب زیربنای تمدن بشری 
است و اگر این جمله را مبنا قرار بدهیم 
اهمیت  و  کتاب  جایگاه  به  می توانیم 
کتاب پی ببریم و در دوران علم، تعقل، 
فرهنگ و تکنولوژی، اهمیت و جایگاه 

کتاب بیش از گذشته درک کنیم.

خیاطیان افزود: اهمیت و جایگاه کتاب 
رغم  علی  و  نیست  پوشیده  کسی  بر 
عرصه  در  بشری  پیشرفت های  تمام 
اشاعه  و  رسانی  اطالع  و  تکنولوژی 
علم و دانش به نظر می رسد که کتاب 

همچنان از جایگاه واالیی بهره می برد.
وی گفت: هرچند که نوآوری را باید در 
اشاعه علمی ترویج کرد و بسط داد اما 
اهمیت کتاب و نسخ مکتوب همچنان 
این  نمی توان  و  دارند  ویژه ای  جایگاه 

جایگاه را خدشه دار کرد.
او ادامه داد: کتاب وسیله و ابزار خوب 
و  دانش  انتقال  برای  ارزشمندی  و 
گسترش بینش ها و ارائه مفاهیم است. 
از  بسیاری  کرد:  بیان  خیاطیان 
جامعه شناسان معتقدند که اقوام و مللی 
که با مطالعه مأنوس بوده اند و کتاب و 
کتابخوانی برای آنها اولویت داشته است 
توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از 

خود به جای بگذارند.
وی به نقش نهاد کتابخانه های عمومی 
نهاد  جایگاه  گفت:  و  کرد  اشاره 
عنوان  به  نیز  عمومی  کتابخانه های 
پیشران عرصه اشاعه علم و ترویج علم 
دارد و از پیشینه طوالنی در کشور بهره 

می برد بر کسی پوشیده نیست.
همواره  ایران  کشور  افزود:  خیاطیان 
در عرصه اشاعه و تولید دانش پیشتاز 
که  هستیم  شاهد  امروز  و  است  بوده 

نهاد کتابخانه های عمومی در ترویج و 
توسعه علمی نقش بسزایی داشته است.

نوآوری هایی که  از  بسیاری  وی گفت: 
ترویج  و  علم  اشاعه  عرصه  در  امروز 
دل  از  داریم  نیاز  کتابخوانی  و  کتاب 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیرون 

می آید. 
از  بهره گیری  ضرورت  به  خیاطیان 
عرصه  در  نوآوری  و  جدید  ابزارهای 
از  بایستی  گفت:  کتابخوانی  و  کتاب 
برگزاری  و  نخبگان  جذب  نوآوری، 
شبکه های  از  استفاده  و  رویدادها 
و  توزیع  محتوا،  تولید  در  نخبگانی 
ببریم  بهره  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج 
را  کتابخوانی  و  کتاب  توسعه  مسیر  و 

دنبال کنیم.
نرم افزارها،  اگرچه  داشت:  بیان  وی 
می توانند  تکنولوژی ها  و  سخت افزارها 
کتابخوانی  و  کتاب  توسعه  مسیر  در 
نقش مهمی ایفا کنند اما نباید از نیروی 
انسانی صاحب تجربه و فعال این حوزه 

غفلت کرد.
نیروهای  از  استفاده  لزوم  بر  خیاطیان 
در  انگیزه  با  و  متخصص  مجرب، 
کرد  تأکید  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه 
در  که  فردی  و  کتابدار  فرد  گفت:  و 
کتاب  ترویج  برای  مخاطبین  معرض 
جایگاه  از  می گیرد  قرار  کتابخوانی  و 

ویژه ای برخوردار است. 

در  فعال  نیروهای  توانمندسازی  وی 
دانست  ضروری  را  کتابخوانی  حوزه 
نقش  همایش  این  گفت:برگزاری  و 

کلیدی در ترویج و اشاعه علم دارد. 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهور گفت: از ابزارهای جدید 
غافل نشویم. اگر موضوع کتاب را یک 
کردن  برطرف  و  بدانیم  اجتماعی  امر 
و  حاکمیتی  وظیفه  را   اجتماعی  نیاز 
ابزارهای  قطعا  کنیم،  قلمداد  مردمی 
رفع  برای  مناسبی  پاسخگوی  نوآوری 

نیازهای کشور هستند.
وی ادامه داد: ذات و فطرت مردم این 
دارند  عالقه  کتابخوانی  به  که  است 
باید  به کتابخوانی  آنها  برای جذب  اما 
زمینه ها فراهم شود ابزارهای جدید به 

کار گرفته شود. 
خیاطیان عنوان کرد: در تولید محتوای 
کتاب برای کودک و استفاده از ابزارهای 
جدید برای ترویج و تشویق کودکان به 

کتابخوانی عقب هستیم.
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهور گفتمان دولت سیزدهم 
با  کرد:  اعالم  است،  مردمی  گفتمانی 
استفاده از شبکه نخبگانی در دانشگاه ها 
خیرین  و  مردم  ظرفیت  از  استفاده  و 
کتاب  فرهنگ  ترویج  مسیر  می توانیم 
و کتابخوانی را با شتاب بیشتری پیش 

ببریم.

نهاد کتابخانه های عمومی زمینه ساز پیشرفت اقتصاد 

دانش بنیان است
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اقتصاد
اخبار

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

سوخت نیروگاه ها در سال گذشته به 
بهترین شکل ممکن تامین شد

تامین  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرعامل شرکت   
ارزیابی  به موقع و مطلوب  را  نیروگاه ها در سال گذشته  سوخت 
کرد و گفت: معموالً در شش ماهه اول ذخیره سازی انجام می شود 
رخ  سال  دوم  نیمه  در  نیروگاه ها  سوخت  تامین  در  مشکلی  تا 

ندهد.
 »کرامت ویس کرمی« در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
شرکت  وظیفه  اینکه  بیان  با  پتروشیمی،  و  پاالیش  گاز،  نفت، 
تامین  کرد:  بیان  است،  نیروگاه ها  مخازن  تامین سوخت  پخش 
رنگ  پر  با حضور  که  است  و حساسی  کلیدی  مهم،  مورد  برق 
مجموعه وزارت نفت و سازمان های مرتبط نقطه عطفی بود که 

مجموعه وزارت نفت در سال گذشته به نحو مطلوبی انجام داد.
انجام  برنامه ریزی های  براساس  امسال  داد:  ادامه  ویس کرمی 
این در فصل سرما  از  اتفاقی خوبی رخ داد که پیش  شده یک 
انجام می شد که تشکیل جلسات آن در نیمه اول سال است که 
در  اول  ماهه  در شش  مقرر شد  و  برگزار  امسال  اردیبهشت ماه 
هر ماه یک جلسه با هماهنگی وزارت نفت و وزارت نیرو برگزار 
شود. باید از هم اکنون به فکر ذخیره سوخت مایع نفت گاز و 

نفت کوره باشیم.
می رود،  باال  خانگی  گاز  مصرف  زمستان  در  اینکه  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: با توجه به پیک مصرف اولویت شرکت ملی گاز تامین 
گاز خانگی است و باید تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع عمده 

بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد.
ویس کرمی تامین سوخت مصرف کنندگان عمده به ویژه صنایع 
سیمان در نیمه دوم سال را یکی از دیگر از اولویت های کاری این 
شرکت برشمرد و افزود: با هماهنگی با وزارت صمت و شرکت 
ملی گاز شرایط خوبی ایجاد و تامین سوخت مایع این صنایع نیز 

به موقع انجام شد.
تعداد جایگاه های کل کشور  به  از سخنان خود  بخشی  در  وی 
و ۲۰۰ جایگاه سوخت  و گفت: در کل کشور چهار  اشاره کرد 
مایع و دو هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سی ان جی فعالیت دارند که 
کار تامین سوخت خودروهای سبک و سنگین را انجام می دهند 
برای اینکه بتوانیم خدمات خوبی در توزیع سوخت انجام دهیم 
حق العمل سالیانه جایگاه داران جایگزین کارمزد شد که در این 
سازمان  و  برنامه وبودجه  با  پی درپی  و  متعدد  جلسات  زمینه 
برنامه ریزی  معاونت  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  حمایت 

وزارت نفت و انجمن صنفی جایگاه ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع خوشبختانه شرایطی 
ایجاد شد و روز گذشته توانستیم توافقی با سازمان برنامه بودجه 
و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که خدمات 
توزیع سوخت را هم بایستی مورد حمایت قرار دهند انجام شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد: 
پیش نویس تدوین و تنظیم میزان افزایش حق العمل در هر دو 
حوزه سوخت مایع و سی ان جی در محل سازمان برنامه وبودجه 
به نتیجه رسید که باید در کمیسیون تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ 
پرداخت  تا  شود  صادر  دولت  هیئت  در  نهایت  در  و  مصوب 

حق العمل جایگاه داران در سال ۱۴۰۱ انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه 
نخواهد  مواجه  کاال  کمبود  با  بازار 
عمده  دالیل  از  یکی  گفت:  شد، 
افزایش قیمت روغن، افزایش شدید 
قیمت جهانی روغن و پایه های این 

محصول است.
نقش  مورد  در  مفتح   محمدصادق 
اصالح  در  صمت  وزارت  وظایف  و 
سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به کاالهای اساسی، اظهار کرد: بحث 
با  تا فروش  اولیه تولید  تأمین مواد 
با  اما  است  کشاورزی  جهاد  وزارت 
توجه به اینکه بحث توزیع و اصناف 
تحت کنترل وزارت صمت است، ما 
به عنوان وزارتخانه همکار در حال 
کشاورزی  جهاد  وزارت  با  همکاری 
کاالها  مناسب  توزیع  زمینه  در 

هستیم.
تأمین بازار، در رأس برنامه هاست

امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم 
طبیعی  صورت  به  افزود:  بازرگانی 
خریدهای  با  نخست  روزهای  در 
مواجه  مردم  سوی  از  هیجانی 
و  تولید  اما کل شبکه  بود  خواهیم 
توزیع بسیج شده اند تا بازار را کامل 
نداشته  کمبودی  و  کنند  تغذیه 
باشیم؛ بنابراین تأمین کامل بازار در 
رأس برنامه ریزی های ما قرار دارد.

بازار با کمبود مواجه نخواهد شد
نشان  هم  تجربه  داد:  ادامه  وی 
خرید  مدت  یک  از  بعد  که  داده 
رو  سنگینی  رکود  با  بازار  هیجانی، 
که  کاالهایی  زیرا  می شود  رو  به 
مصرف  مدتی  یک  برای  خرند  می 
می کنند و دیگر برای خرید به بازار 
مراجعه نمی کنند. بنابراین بر اساس 
توزیع  و  تولید  نظام  قبل،  تجربیات 
کار  ساعته   ۲۴ که  هستند  بسیج 
باید گفت  رابطه  در همین  و  کنند 
اولیه  مواد  در  کمبودی  هیچ  که 
در  مشکلی  نیز  آن  به تبع  و  نداریم 
تولید و عرضه وجود نخواهد داشت.

حمل  وضعیت  مورد  در  مفتح 
حمل  وضعیت  قاعدتاً  گفت:  بار، 
وزارت  اما  نیست  مشکل  بی  بار 
انجام  حال  در  کشاورزی  جهاد 
بهبود  برای  الزم  هماهنگی های 
حاضر  حال  در  زیرا  است  فرایند 

مسافر  و  بار  جایی  به  جا  فصل  در 
رصد  حال  در  دائم  البته  هستیم. 
وجود  به  خاصی  مشکل  تا  هستیم 

نیاید.
افزایش ۱۰ برابری نظارت ها

بر  نظارت ها  وضعیت  مورد  در  وی 
گذشته  هفته  شنبه  از  افزود:  بازار، 
دستور  در  ویژه  نظارتی  طرح  یک 
کار قرار گرفت و بازرسی ها از سوی 
وزارت  صمت،  وزارت  تعزیرات، 
و  اصناف  اتاق  کشاورزی،  جهاد 
افزایش  برابر   ۱۰ به  روز  در  بسیج 
در  مشترک  گشت های  و  یافت 
این  هم  کماکان  است.  انجام  حال 
متخلفان  با  و  دارد  ادامه  بازرسی ها 
خواهد  برخورد  ضوابط  طبق 
تعزیرات  سازمان  همچنین  شد. 
بیشتری گرفت  اختیارات  حکومتی 
افزایش  شدت  به  برخوردها  و 
یافت و دست تعزیرات برای اعمال 

جریمه های سنگین باز است.
تخلفات را به ۱۲۴ گزارش دهید

روی  ما  البته  کرد:  تاکید  مفتح 
باز  ویژه  حساب  مردم  گزارشات 
در  راستا  همین  در  که  ایم  کرده 
جدی  بازنگری  یک   ۱۲۴ سامانه 
ارتباطی  بسترهای  و  صورت گرفته 
توسعه  و  یافته  افزایش  شدت  به 
امکانات این سامانه انجام شده است 
گذشته  از  تر  راحت  مردم  عامه  تا 
همچنین  دهند.  اطالع  را  تخلفات 
رسیدگی به شکایات هم به صورت 

ویژه انجام می شود.

سازمان حمایت، قیمت ها را کنترل 
می کند

امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم 
از  صیانت  اینکه  بیان  با  بازرگانی 
است،  دولت  محوری  برنامه  تولید 
ادامه داد: یک روال جدیدی نیست 
با  و سازمان حمایت در طول سال 
وضعیت  مورد  در  تولیدکنندگان 
جلسه  برگزاری  حال  در  قیمت ها 
نهاد  یک  حمایت  سازمان  و  است 
قیمت گذاری ملی بوده و اگر واحد 
افزایش  درخواست  ای  تولیدی 
مستندات  باشد،  داشته  قیمت 
قیمت های  و  می شود  بررسی 
این  می کنند.  اعمال  را  متناسب 
سود  گرفتن  نظر  در  با  هم  موارد 
تولیدکننده است زیرا نباید تولید به 

مشکل بخورد.
کلی  طور  به  کرد:  تصریح  مفتح 
داریم؛  کاال  گروه  دو  که  گفت  باید 
یک گروه کاالیی که مصرف کننده 
همین اقالمی است که تغییر قیمت 
هم  دیگر  گروه  یک  و  کرده  پیدا 
شکالت  و  شیرینی  مثل  کاالهایی 
افزایش  دلیل  به  که  است   … و 
قیمت مواد اولیه مثل روغن به طور 
طبیعی افزایش قیمت پیدا می کنند 
نظارت  با  هم  اقدام  این  البته  که 
سازمان حمایت انجام می شود و به 

صورت خودسر نیست.
قیمت،  درج  طرح  اهداف  از  یکی 

کنترل گرانی های بی رویه بود
امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم 

درج  طرح  به  اشاره  با  بازرگانی 
همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف 
این  اهداف  از  یکی  گفت:  کننده، 
برای  زیرساخت  کردن  فراهم  طرح 
گرانی  یعنی  مرحله  همین  از  عبور 
قیمت  که  بود  کاالها  رویه  بی 
را  کننده  مصرف  قیمت  و  کارخانه 
محاسبه کنیم به گونه ای که در آن 
هیچ گونه سواستفاده و زیاده خواهی 
نباشد که هم اکنون در بخش زیادی 
از گروه های کاالیی که مورد مصرف 
کنترل  تحت  خانوارهاست  روزانه 
زیاده  اگر  و  بوده  حمایت  سازمان 
آن  با  گیرد،  صورت  آن  در  خواهی 

برخورد می شود.
یکی از دالیل گرانی روغن، افزایش 

نرخ های جهانی است
اظهار  روغن،  گرانی  مورد  در  وی 
افزایش  عمده  دالیل  از  یکی  کرد: 
قیمت  شدید  افزایش  روغن،  قیمت 
جهانی روغن و پایه های این محصول 
است. اما باید توجه کرد که کمبودی 
 ۲۴ کارخناجات  و  داشت  نخواهیم 

ساعت در حال تولید هستند.
کاالبرگ در حال طراحی است

کاالبرگ  طراحی  مورد  در  مفتح 
کاالبرگ  کرد:  اظهار  الکترونیک، 
هنوز  و  است  طراحی  حال  در 
این  نکته  اما  است  نشده  قطعی 
بنام  جدیدی  سخت افزار  که  است 
بلکه  نمی شود،  ایجاد  کاالبرگ 
مانند  موجود  زیرساخت های  از 
کارت های بانکی استفاده خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت : سازمان 
حمایت، قیمت ها را کنترل می کند

گزارش

مخبر  در بازدید از »  مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴  «  :

نان نباید گران شود

 معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه با متخلفان اجرای طرح توزیع عادالنه 
باید به شدت برخورد شود، گفت: سوءاستفاده از شرابط موجود و تخلف در  یارانه 
زمانی که تحول بزرگ اقتصادی در کشور در جریان است، به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. »محمد مخبر« در بازدید از »مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴« وزارت صمت 
که با همراهی »سیدرضا فاطمی  امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، با 
واحدهای  از  مردمی  پیگیری شکایات  و  ثبت  روند  از  مربوطه  مسئوالن  توضیحات 

صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی )سیمبا( ُمّطلع شد. 
نفر  از ۳۲۰  بیش  و  تهران  اپراتور در  با ۴۰  وزارت صمت  پاسخگویی ۱۲۴  سامانه 
از اصناف  در سطح کشور، در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی 
متخلف در زمینه های گرانفروشی، کم فروشی و احتکار است که پس از اجرای طرح 
سریعترین  در  مردم  شکایات  به  رسیدگی  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی 
زمان ممکن رسیدگی و بررسی می شود.این سامانه در حال حاضر با افزایش ساعات 
کاری و فعالیت خود، به طور میانگین روزانه ۴۵ هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی 
را ثبت و پیگیری کرده است.معاون اول رئیس جمهور سپس با حضور در اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی »امین حسین رحیمی« وزیر دادگستری 
از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت وگو با قضات و رؤسای شعب 

این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده های متخلفان صنفی قرار گرفت. 
تعزیرات حکومتی  با رؤسای شعب سازمان  بازدیدها در نشستی  این  از  مخبر پس 
با قدردانی از زحمات و تالش های انجام شده همه دستگاه ها در روزهای گذشته و 
به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: اجرای این 
طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این 
اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.

وی با تأکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی 
دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک 
الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می شد 
که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود 
یارانه به  ازای آن  از بودجه دولت حذف شود و در  ارز ترجیحی  تا در سال جاری 

مردم اختصاص یابد. 
معاون اول رئیس  جمهور خاطرنشان کرد: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل 
می شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و 

مصرف کنندگان هستند، انتقال می یابد. 
مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می شود، به 
برخی مشکالت پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت ها و چگونگی توزیع 
کاالهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید 

با متخلفان با شدت برخورد کرد.
وی افزود: گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می شود چون در جریان یک 
و  کاالها  در  قیمت  اختالف  طبیعی  طور  به  که  کشور  در  اقتصادی  بزرگ  تحول 
نگرانی هایی برای مردم بوجود می آید، عده ای از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند 

که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. 
برخورد با متخلفان باید بازدارنده باشد

با متخلف طوری برخورد کرد که  باید  اینکه  بر  با تأکید  معاون اول رئیس جمهور 
تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان 

بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه ها مؤثر واقع شود.
روزهای  در  تا  خواست  حکومتی  تعزیرات  سازمان  شعب  رؤسای  به  خطاب  مخبر 
آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش 

و انضباط بر بازار حاکم شود. 
وی ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می دهد و معموال تخلفات 

به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می شود. 
مخبر با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش بینی 
شده تأکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی 
رسیدگی  شعب  و  حکومتی  تعزیرات  سازمان  اختیار  در  باالتری  امکانات  تا  داشت 
به پرونده ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی ها در دولت و جلسه 
سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات 

متخلفان مصوب شد. 
معاون اول رئیس جمهور گفت: قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر 
تالش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان 

در سریعترین زمان ممکن عمل کنند.
هدف  اینکه  بر  تأکید  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  بازدیدها  این  حاشیه  در  مخبر 
اجرای  با  کرد:  تصریح  است،  یارانه  توزیع  در  عدالت  مردمی سازی،  طرح  اجرای  از 
این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از 

مهم ترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود. 
یارانه های  واریز  برای  اقدامات دولت  برنامه و  به  اشاره  با  اول رئیس جمهور  معاون 
جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی 
و تا یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و 
معوقات به حساب وی واریز می شود. وی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و 
تحول بزرگی، کمبودها و اختالالتی ایجاد می شود و ما تأکید داریم با حداقل تبعات 

این کار انجام شود.
قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و 
تخم مرغ  پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می شود 
نیز  تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور  و علت آن فراوانی است و همچنین 
حالت عادی پیدا می کند. مخبر با اشاره به برخی مشکالت و مسایل پیش آمده در 
خصوص وضعیت نان در کشور تأکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل 
تحمل نیست چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده 
است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این صورت تخلف انجام شده 
است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت 
و  حکومتی  تعزیرات  سازمان  کرد:  تصریح  نان  به ویژه  اساسی  کاالهای  قیمت های 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و 
توزیع نان رسیدگی کنند. وی تأگید کرد: با متخلفان به شدت برخورد می شود و مایه 
تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر 

مردم است، عده ای به دنبال سوء استفاده و تخلفات صنفی هستند. 
مخبر با بیان اینکه دولت به دلیل همکاری بی نظیر  در این تحول عظیم اقتصادی، 
مدیون مردم است، گفت: تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور 
و  کنندگان  سوءاستفاده  متخلف،  عده ای  از  می شود.  رسیدگی  و  بررسی  دقت   به 
گران فروشان به ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و طوری با این 
اقدامات خود پشیمان  از  و  باشد  بازدارنده  برخورد می شود که حتماً  گروه محدود 
افزایش  برای  قوا  رئیس جمهور همچنین درخصوص مصوبه سران  اول  شوند.معاون 
افزایش چند برابری جریمه های پیش بینی  اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و 
شده تأکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی الزم را برای برخورد با متخلفان به خصوص 
از ظرفیت سران قوا استفاده  لذا  اقتصادی دولت را نداشت؛  در اجرای طرح بزرگ 

کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.

تقویت سبد خدمات بانک مسکن با »سپرده ممتاز نهضت«

 عضو هیات مدیره بانک از اجرای طرح سپرده سرمایه گذاری ممتاز 
بانک مسکن  در   “ نهضت  ممتاز  “ سپرده   به طرح  موسوم  ماهه   6

خبر داد.
 علی عسکری عضو هیات مدیره بانک گفت: بانک مسکن برای تنوع 
افتتاح  به  اقدام  بخشی هر چه بیشتر سبد خدماتی خود به تازگی 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه ممتاز، موسوم به طرح 

“ سپرده  ممتاز نهضت “ کرده است.
وی اظهار داشت: مهلت زمان افتتاح این حساب سه ماه و تا تاریخ 
برای  نرخ سود آن  و  ۲۰ مردادماه سال جاری در نظر گرفته شده 

اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۵ درصد است.
عضو هیات مدیره بانک افزود: در این سپرده همانندسایر سپرده های 
ممتاز بانک مسکن؛ عالوه بر سود پرداختی و بر اساس مانده متوسط 
موجودی ، هر ماهه اوراق ممتاز خرید و ساخت مسکن به مشتریان 
این  می توانند  نهضت«  ممتاز  »سپرده  دارندگان  و  گیرد  می  تعلق 

اوراق را از طریق کارگزاری های فرابورس به فروش برسانند.
افتتاح حساب  این مقام مسوول اضافه کرد: حداقل موجودی برای 
میلیون   ۵۰ حقیقی  اشخاص  برای   “ نهضت  ممتاز  سپرده    “ طرح 
تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است. در ضمن 
ضریب تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 

در این طرح ۳۰ درصد درنظرگرفته شده است.
از  مشتریان  استقبال  به  اشاره  با  داشت:  اظهار  پایان  در  عسکری 
طرح های سپرده ممتاز نظیر» طرح یلدا«،طرح جدید »سپرده ممتاز 

نهضت« به سبد محصوالتی بانک مسکن افزوده شده است.
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وزارت  خودرو  صنایع  دفتر  مدیرکل   
با  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو، 
شاهد  خودرو،  عرضه  افزایش  ضمن 
شفاف سازی معامالت و تغییر ریل گذاری 

در صنعت خودروسازی خواهیم بود.
در حالی به زودی نخستین فروش خودرو 
انجام می شود  فروش  یکپارچه  سامانه  در 
به  و  رئیس جمهور  فرمان  اساس  بر  که 
عرضه  در  شفافیت  کردن  حاکم  منظور 

خودرو ایجاد شده است.
سامانه  در  است  قرار  اساس،  این  بر 
همه  شفاف  عرضه  شاهد  یکپارچه 
خودروسازان دولتی و خصوصی باشیم و 
همه محصوالت چه از بخش خصوصی و 
عرضه  سامانه  این  در  دولتی  بخش  چه 

شود.
به  خودرو  که  است  این  حاکم  سازوکار 
هدف  این  و  برسد  واقعی  مصرف کننده 
ایجاد سامانه یکپارچه است. یعنی انتقال 
اکنون  که  سامانه ای  به  فروش ها  همه 
فرآیند عرضه در آن  اما  دارد،  نیز وجود 
شفاف است انجام می شود، به این معنی 
و  جانبی  بازار  در  نتواند  خودروساز  که 
به  را  خودرو  شناسنامه،  بدون  بازارهای 

قیمت های باالتری بفروشد.

شد  خواهد  باعث  سامانه  این  همچنین 
به شائبه ای که در خصوص شفاف نبودن 
در حوزه عرضه خودروسازها وجود دارد، 

دامن زده نشود.
»عبداهلل توکلی الهیجانی« مدیرکل دفتر 
صنایع خودرو وزارت صمت  بیان داشت: 
به صورت  خودروسازان  گذشته  در 
موارد  برخی  در  و  جداگانه  قطره چکانی، 
خود  محصوالت  عرضه  به  غیرشفاف 
فرصت طلب  دالل  عده ای  می پرداختند، 
کارت های  ارائه  همچون  راه هایی  از  نیز 
و  می شدند  گود  وارد  مختلف  ملی 
یعنی  می کردند؛  تصاحب  را  خودروها 
طبقه  پشتیبان  که  بود  نحوی  به  عرضه 

سوداگر بود.
توکلی الهیجانی ادامه داد: با تدابیر وزارت 
صمت، این نواقص برطرف شد، به طوری 
که میزان خودروهای ناقص در از ابتدای 
به   ۱۴۰۰ سال  به  نسبت   ۱۴۰۱ سال 
تعداد  و  یافته  کاهش  درصد   ۵۰ میزان 
درصد   ۸۰ تا  نیز  خودروسازان  معوقات 
در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در 
سال ۱۴۰۰  با کاهش همراه شده است.

بر دولتی ها،  وی اضافه کرد: اکنون عالوه 
قالب  در  نیز  خصوصی  خودروسازان 
خودروها  عرضه  به  یکپارچه  سامانه 

عرضه  مجموع  در  و  پرداخت  خواهند 
خواهد  گذشته  دفعات  از  بیشتر  بسیار 

شد.
تغییر ریل  اکنون شاهد  وی تصریح کرد: 
سیاستگذاری در وزارت صمت درخصوص 
در  که  به طوری  هستیم،  خودرو  صنعت 
می شود  واقعی  تولید  آمار  نخست  وهله 
تجاری  که  تولیداتی  گذشته،  برخالف  و 
ارائه  تولید  آمار  عنوان  به  نمی شوند 

نمی شود.
وزارت  خودرو  صنایع  دفتر  مدیرکل 
افت  مساله  همین  ادامه داد:  صمت 
کیفی تولیدات و در ادامه سبب تحمیل 
هزینه های مالی و سربار به خودروسازان 
خودروسازان  پیش  از  بیش  بدهکاری  و 
اما  به دنبال داشت؛  را  تامین  به زنجیره 
اکنون عرضه خودرو به بازار تسریع شده 

است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد:

افزایش عرضه خودرو و تغییر ریل گذاری در صنعت 
خودروسازی با اقدامات تحولی وزارت صمت



اجتماعی
خبر

جامعه انتظار آزمون و خطا از 
مدیریت شهری ندارد

 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با 
بیان اینکه جامعه انتظار آزمون و خطا از مدیریت 
استفاده  با  عمومی ها  روابط  گفت:  ندارد  شهری 
و  انتظارات  از  افکارسنجی  و  ارتباطی  ابزارهای  از 
شهرنشین  جمعیت  درصد   ۷۴ از  بیش  نیازهای 
کشور آگاه شده و فاصله میان آنها و سیاستگذاری ها 

را کاهش دهند.
 مهدی جمالی نژاد   افزود: روابط عمومی ها که حلقه 
ارتباطی میان شهرداری ها، شوراها و افکار عمومی 
محسوب می شوند، باید از طریق ابزارهای ارتباطی 
و روش های جدید افکارسنجی در فضای شبکه ای و 
رسانه ای امروز که کاربران متعددی در آن مشغول 
فعالیت هستند از انتظارات و نیازهای بیش از ۷۴ 
درصد جمعیت شهرنشین کشور آگاه شده و فاصله 
را  ها  سیاستگذاری  و  ها  برنامه ریزی  و  آنها  میان 
کاهش دهند و موفقیت و اثرگذاری در این فضای 
جدید و پرتالطم قطعا نیازمند گفتمان و راهبردهای 

جدیدی است.
بنیان  دانش  عمومی های  روابط  کرد:  تصریح  وی 
تسهیل  با  و  تهدیدها  و  فرصت ها  شناسایی  ضمن 
پاسخگو  فرایند  مخاطبان،  و  سازمان  بین  ارتباط 
افکار  و  قبال شهروندان  در  مدیریت شهری  کردن 

عمومی را بیش از پیش تسریع می کنند.
دنیای  که  امروز  دنیای  در  داد:  ادامه  نژاد  جمالی 
عنوان  به  عمومی ها  روابط  است،  جایگاه  ارتباطات 
سازی  آگاه  امور  در  تأثیرگذار  مهم  ارکان  از  یکی 
مطالبات  و  انتظارت  به  پاسخگویی  امیدآفرینی،  و 
اطالع  برای  مناسب  فضایی  کردن  فراهم  مردمی، 
و  مردم  بین  اثربخش  ارتباطات  و  شفاف  رسانی 
سازمان ها و ایجاد سرمایه اجتماعی در زمینه فعالیت 
های صورت گرفته، انکارناپذیر است و روز ارتباطات 
و روابط عمومی زمان مناسبی برای ارزیابی برنامه ها 
و اقدامات گذشته و ترسیم و تبیین افق ها و چشم 

اندازهای جدید کار و خدمت برای آینده است.

سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه فرهنگ 
کاهش تولید پسماند در کشور نهادینه شود، 
های  زیرساخت  تقویت  با  فرهنگ  این  گفت: 
فرهنگی توسط همه دستگاه ها به خصوص صدا 

و سیما یک تکلیف باشد.
کارگروه  یکمین  و  سی  در  سالجقه  علی   
ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان 
برگزار  مرتبط  های  سازمان  و  ها  وزارتخانه 
از  یکی  پسماند  مدیریت  کارگروه  افزود:  شد، 
به  امیدوارم  و  است  پذیر  تاثیر  های  کارگروه 
معاون  از  بپردازد،  کشور  پسماند  مسائل  حل 
علمی و فناوری ریاست جمهوری خواسته ایم 
تمامی کاالهایی که مهر دانش بنیان دارند را به 
ما اعالم کند تا دستگاه ها را به استفاده از آن 
ها مکلف کنیم، از امروز برای شروع هر کاری از 
پروژه های دانش بنیان استفاده و کارهایی که 
نیمه کاره هستند با استفاده از ظرفیت دانش 

بنیان داخلی مدیریت کنید.
وی به بازدیدی که از نیروگاه زباله سوز ساری 
سوز  زباله  نیروگاه  گفت:  و  کرد  اشاره  داشت 
ساری قرار بود در ۲۲ بهمن سال گذشته افتتاح 
 ۲ است  قرار  حال  نیفتاد  اتفاق  این  اما  شود 
نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر در دهه فجر 

امسال با تمام ظرفیت به بهره برداری برسد.
پسماند  تولید  در  همیشه  را  مردم  افزود:  وی 
مقصر ندانیم، استانداری ها، ادارات کل محیط 
فاضالب،  و  آب  ها، شرکت  زیست، شهرداری 
را در  تکالیف شان  باید  وزارت کشور  پسماند 
به  ما  انجام دهند خود  به درستی  این بخش 
عنوان مسئوالن دستگاه های اجرایی مقصریم 

و باید در این زمینه پاسخگو باشیم.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: امیدوارم در 
سیزدهم  دولت  چهارساله  بندی  زمان  برنامه 
پایان  مشکالت پسماند کشور حل شود و در 
استان  در  پسماند  معضالت  شاهد  دولت  این 
های شمالی نباشیم، به منظور حفاظت بهینه 
از عرصه های منابع طبیعی استان های شمالی 

جهاد  وزارت  خصوص  به  ها  دستگاه  تکالیف 
کشاورزی باید مشخص شود.

سالجقه به حوضه آبخیز مشرف به تاالب انزلی 
اشاره کرد و گفت: سالمت حوضه آبخیز مشرف 
به تاالب انزلی باید با یک برنامه جامع پیگیری 
شود و اگر سالمت حوضه آبخیز رعایت شود 
مطمئنا مشکالت پایین دست این حوضه حل 
خواهد شد، تاالب انزلی در حال حاضر محل 
انواع آالینده های خطرناک است که  انباشت 
توسط رودهای منتهی به تاالب وارد آن شده 
و باعث آالیندگی شدید تاالب و ایجاد مناظر 

غیرطبیعی و بوهای مشمئزکننده شده است.
در  اف”  بی  “آر  ظرفیت  از  استفاده  به  وی 
کارخانه های سیمان اشاره کرد و گفت: خیلی 
را  سوخت  در  استفاده  قابلیت  ها  پسماند  از 
کار  این  از  از صنایع سیمان  بسیاری  و  دارند 

استقبال کرده اند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 

اینکه فرهنگ کاهش تولید پسماند در کشور 
برای  نهادینه شود، گفت: فرهنگ سازی  باید 
تولید پسماند توسط همه دستگاه ها  کاهش 
و  باشد  تکلیف  یک  و سیما  به خصوص صدا 
نیاز  آن  فرهنگی  های  زیرساخت  به  توجه 
رویه شوند  تغییر  به  مکلف  ها  است، دستگاه 
و مواد مصرفی و محصوالت قابل استفاده که 
قابلیت بازیافت دارند را در برنامه های جاری 
درصد   ۱۰ حتی  چنانچه  دهند،    قرار  خود 
معضالت  و  مبدا  از  پسماند  تفکیک  بحث  در 
تولید پسماند کم شود رقم قابل مالحظه ای در 

کاهش تولید پسماندها خواهیم داشت.
های  استان  در  که  این  به  اشاره  با  سالجقه 
شمالی زباله ها جایی برای دفن ندارند، تصریح 
کرد: باید با فرهنگ سازی طوری عمل کنیم 
که پسماند قبل از دفن به یک سرمایه تبدیل 
شود و استانداران استان ها به خصوص استان 
گذار  سرمایه  جذب  دنبال  باید  شمالی  های 

باشند.
وی به آیین نامه پالستیک که در هیات دولت 
تصویب شده است اشاره کرد و گفت: با استناد 
به آیین نامه پالستیک همه دستگاه ها برای 
اقدامات  کشور  در  پالستیک  مصرف  کاهش 

موثری انجام داده اند.
صندوق  بالقوه  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
که  هرجا  شد:  یادآور  زیست  محیط  ملی 
از ظرفیت صندوق ملی  توانیم  باشد می  نیاز 
محیط زیست استفاده کنیم چرا که صندوق 
آالینده  رفع  خدمت  در  زیست  محیط  ملی 
کارگروه،  این  در  است.  زیست  محیط  های 
مازندران  و  گیالن  های  استان  استانداران 
عملیاتی  های  برنامه  و  اقدامات  از  گزارشی 
ارائه  استان  در  عادی  پسماندهای  ساماندهی 
نیز  استاندارد  ملی  سازمان  نماینده  و  کردند 
در خصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز در 

بخش مدیریت پسماند توضیحاتی داد.

سالجقه: فرهنگ کاهش تولید پسماند در 
کشور نهادینه شود

خبر

تقدیر شهردار تهران از فعالیت های 
فرهنگی مترو در حوزه سالمت

 شهردار تهران از فعالیت های فرهنگی مترو در حوزه سالمت 
و  فرهنگی  امور  معاونت  سرپرست  به  تقدیرنامه  اهدای  با 
اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تجلیل 

کرد.
شرکت  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  از  نقل  به  
بهره برداری متروی تهران و حومه، علیرضا زاکانی در مراسم 
از  سالمت،  ایثارگران  از  تقدیر  و  سالمت  هفته  اختتامیه 
لوح  اهدای  با  حوزه سالمت  در  مترو  فرهنگی  فعالیت های 
به سید محمد نقیب سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تقدیر کرد.  
در این لوح تقدیر از نقش متروی تهران در ترویج فرهنگ 
و  فرهنگی  مختلف  برنامه های  اجرای  و  سالمت  ارتقای 
سالمت  و  پزشکی  مشاوره  پایگاه های  برپایی  در  اجتماعی 

ویژه مسافران قدردانی شده است.
امور  معاونت  سرپرست  نقیب،  محمد  سید  همچنین 
تهران  متروی  بهره برداری  شرکت  اجتماعی  و  فرهنگی 
نمایشگاه  سومین  و  سی  در  مترو  غرفه  برپایی  از  حومه  و 
بین المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: باتوجه  به کاهش 
خوب  استقبال  و  کرونا  بیماری  به  مربوط  محدودیت های 
ارائه  کنار  در  تهران  متروی  کتاب،  نمایشگاه  برگزاری  از 
خدمات مسافری از لحاظ فرهنگی نیز حضوری فعال در این 
نمایشگاه دارد و برای عالقه مندان به مطالعه و کتاب خوانی 
به خصوص  منتخب  ایستگاه های  در  را  متنوعی  برنامه های 

ایستگاه های منتهی به محل نمایشگاه تدارک دیده است.
وی به برگزاری دومین مسابقه عکاسی در مترو به مناسبت 
مسافران  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
استفاده  با  می توانند  مترو  با  زمان سفر  در  زیرزمینی  شهر 
از تلفن همراه خود از مطالعه کتاب توسط هم سفران خود 
عکس بگیرند و عالوه بر کمک به ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتاب خوانی، از جوایز این مسابقه برخوردار شوند.
نقیب از اجرای مرحله سوم طرح فرهنگی »بخوان« با عنوان 
»بخوان ۳« خبر داد و گفت: منتخبی از کتاب سی نویسنده 
داخل  در  و  طراحی  فرهنگی  کتیبه های  قالب  در  برتر 

قطارهای مترو برای مطالعه مسافران نصب می شود. 
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آگهی مفقودی مدارک خودرو
کارت هوشمند ناوگان کامیون کمپرسی بنز به شماره هوشمند 4147310 

و شماره پالک 21 ایران 249 ع 28مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
هوشمند  شماره  به  فائو  چادری  مسف  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
3066297 و شماره پالک: 68 ایران 669 ع 24 بنام بهروز حسین شاهی 

مفقود گردیده و فاقداعتبار است

آگهی مفقودی سند مالکیت زمین
سند مالکیت قطعی یک قطعه زمین یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک اصلی 138 پالک فرعی 107 قطعه 71 تفکیکی 
تارویردی مفقود  بنام غیبعلی  بهارستان  ثبتی  واقع در نسیم شهر حوزه 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطار ماده اموال منقول ماده 101 اموال منقول
ملی  شماره  به  کزج  آقایی  مرتضی  مرحوم  وراث  به  وسیله  بدین 
4433621463 1 – خانم رها آقایی کزج  2 – خانم هستی آقایی کزج 
ابالغ می شود که باستناد اجراییه صادره از اجرای اسناد رسمی بهارستان 
پروتده اجرائی به کالسه 140100008 در این اداره پالک توقیفی اتومبیل 
به شماره انتظامی 10 ایران 322 ه 55 به مبلغ 1/450/000/000 ریال 
ارزیابی گردید چنانچه به نظریه کارشناس معترض میباشید باواریز مبلغ 
18/900/000 ریال به حساب 0103134800001 کانون کارشناسان 
فیش  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنا  نمایید  واریز  دادگستری 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
واقعی  ابالغ  آدرس  شناسایی  عدم  دلیل  به  پست  مامور  گزارش  طبق 
آئین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  است  نگردیده  میسر 
نامه اجرا مفاد اخطاریه ماده 101 فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید اقدامات قانونی طبق مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – علی رحیمی پردنجانی

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
نظر به اینکه خانم پریسا ساالریه به موجب درخواست وارده به شماره 
خصوص  در  المثنی  درخواست  بر  مبنی   1401/02/06 مورخ   1393
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 14700 متر مربع به شماره 
192 فرعی از 118 اصلی واقع در کیکاور ذیل ثبت 55297 صفحه 38 
تسلیم  و  مالکیت صادر  و سند  ثبت  بهارلو  آقای حسن  بنام  دفتر 229 

 22225 شماره  قطعی  انتقال  سند  برابر  ثبت  مورد  سپس  است  شده 
مورخ  1391/03/10 دفتر خانه 464 تهران به نام خانم پریسا ساالریه 
منتقل شده است که سند مالکیت فوق بعلت اسباب کشی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در همین 
راستا وفق ماده 120 ائین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 
مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود 
بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  

اگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   1394 شماره  به  وارده  درخواست  ساالریه   پریسا  خانم 
اسنادرسمی  دفترخانه  مصدق  استشهادیه  تسلیم  با   1401/02/06
شماره 873 تهران با اعالم اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 14490 / چهارده هزار و چهارصد و نود متر مربع 
حوزه  کیکاور  درقریه  واقع  اصلی  از 118  فرعی  پالک  191  شماره  به 
ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 55298 صفحه 42 دفتر 229 امالک به شماره 
سریال 591982 بنام آقای حسن بهارلو فرزند رضا قلی  ثبت و صادر و 
تسلیم شده است سپس تمامت مورد ثبت برابر سند انتقال قطعی شماره 
22226 مورخ  1391/03/10 دفتر خانه 464 تهران به نام خانم پریسا 
ساالریه فرزند عباس منتقل شده است که سند مالکیت فوق بعلت اسباب 
کشی مفقود گردیده است که که مالک طی درخواست وارده فوق تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای 
ماده 120 ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد  اینصورت  نماید در غیر  دریافت 

نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
نظر به اینکه شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن ناصرین طبق درخواست 
وارده به شماره 19359 مورخ 1400/12/23 با تسلیم استشهادیه مصد 
دفتر خانه اسناد رسمی 62 رباط کریم در خصوص سند مالکیت مقدار سی 

هزارسهم مشاع از چهل و چهار هزار و هشتصد و دو سهم عرصه و اعیان 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت چهار هزار و چهارصد و هشتاد متر 
و بیست دسیمتر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره پالک 7577 فرعی از 
161 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 93 فرعی از اصلی مذکور واقع 
در بازارک جزء حوزه ثبتی رباط کریم که برابر سند انتقال قطعی شماره 
11327 مورخ  91/12/09 دفتر خانه 36 رباط کریم در مالکیت مالک 
متن انبوه سازان مسکن ناصرین ذیل ثبت 112548 صفحه 208 دفتر 
امالک 439 ثبت و سند مالکیت به شماره 099072 د 93 صادر و تسلیم 
شده است اعالم داشته است که  سند فوق بعلت جابجایی وسایل مفقود 
گردیده است لذا تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت پالک مذکور 
را نموده است در همین راستا وفق ماده 120 ائین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار 
اصل  ارائه  ضمن  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این 
سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
در خصوص تقاضای سند المثنی به شماره 3227 مورخ 1401/02/20 
زاده  علی  نور  محمدررضا  آقای  از  بوکالت  سلیمی  علی  سبز  آقای 
ب  مربع  متر   107/5 مساحت  به  ساختمان  یک  ششدانگ  موضوع 
الکترونیک  دفتر  شماره  به   67 قطعه   160 از  فرعی   2502 شماره 
بنام   98 ج   230734 چاپی  شماره  و   139920301022007113
تسلیم شده است  و  مالکیت صادر  و سند  ثبت  زاده  نورعلی  محمدرضا 
نامبرده به علت جابجایی و مفقود شدن سند تقاضای صدور سند المثنی 
مالکیت پالک مذکور را نموده است در همین راستا وفق ماده 120 ائین 
نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه 
و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی 
و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند مالکیت پالک 

مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

گواهی حصر وراثت
گردشکار پس از وصول پرونده کالسه و ثبت آن جلسه حوزه 9 رباط کریم 

شورای حل اختالف شهر جدید پرند در وقت فوق العاده مورخ 93/5/17 
به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و براساس ماده 11 قانون شورای 

حل اختالف به شرح ذیل مبادرت به صدور نظریه مشورتی می نماید.
نظریه مشورتی شورا

مالحظه می شود آقای قربانعلی محمدیان کلی به شماره شناسنامه 944 
با استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه و گواهی 
شماره  به  درخواستی   93  /1  /  11 مورخ   227 شماره  ارث  بر  مالیات 
قانونی  انجام تشریفات  از  و پس  نموده  این شورا  تقدیم  92/ب/387 
و عدم وصول هرگونه  کثیراالنتشار  روزنامه  در  آگهی  نوبت  انتشار یک 
الیحه یا اعتراض یاارائه وصیت نامه سری یا رسمی چنین اشعار داشته 
شناسنامه  شماره  به  لمبر  چینی  ژاله  شهال  مرحومه  شادروان  که  است 
2502 در تاریخ 1392/9/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
1 – نام و نام خانوادگی قربانعلی محمدیان کلی   شماره شناسنامه 944   

تاریخ تولد 1328/7/3  نسبت با متوفی همسر
2 - نام و نام خانوادگی مهران محمدیان کلی   شماره شناسنامه 2688   

تاریخ تولد 1356/5/23  نسبت با متوفی پسر
3 - نام و نام خانوادگی میثم محمدیان کلی   شماره شناسنامه 974   تاریخ 

تولد 1360/12/26  نسبت با متوفی پسر
نام خانوادگی میالد محمدیان کلی   شماره شناسنامه 2569    و  نام   - 4

تاریخ تولد 1364/3/25  نسبت با متوفی پسر
5 - نام و نام خانوادگی الناز محمدیان کلی  شماره شناسنامه 011198419  

تاریخ تولد 1368/4/6  نسبت با متوفی دختر
ضمنا دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که به 
نحو  به  متروکات  از  االرث هرکدام  به نسبت سهم  گیرد  تعلق می  ترکه 

اشاعه و به شرح ذیل تعیین می گردد:
قربانعلی  آقای  االرث  سهم  حقوقی  قانون   94 ماده  در  مفید  مواد  برابر 
محمدیان کلی نصف از کل ماترک متوفی و الباقی ماترک به  نسبت  پسر 

دو برابر دختر ارث می برند .
رای قاضی شورا

شورا با اختیارات حاصله از بند 3 ذیل ماده 11 قانون شورای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و با درنظر گرفتن مقررات مربوط به قانون تصدیق 
انحصار وراثت و با رعایت تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تشکیل 
ادعای  تایید  متضمن  که   15493 شماره  مشورتی  نظریه  و  داده  جلسه 
خواهان می باشد تسلیم و پرونده جهت دور رای نزد قاضی شورا ارسال 
سرپرست  و  دادگستری  ریاست  آمده  بعمل  االرجاع  حسب  و  گردیده 
شوراهای حل اختالف سرانجام در وقت فوق العاده جلسه به تصدی و امضا 
نماید که ورثه  پرونده گواهی می  از مالحظه  کننده ذیل تشکیل و پس 
متوفی منحصر یادشده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی متوفی 

طبق نظریه مشورتی شورا در باال به وراث تعلق می گیرد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و قاضی شورا ی حل اختالف شهرستان 
رباط کریم حوزه پرند



اخبار

معاون استاندار آذربایجان شرقی: 

از لحاظ ذخایر استراتژیک در بهترین 

شرایط ممکن قرار داریم

استاندار آذربایجان  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
استراتژیک  ذخایر  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  شرقی 
داریم، گفت: در هر  قرار  بهترین شرایط ممکن  در 
شهرستانی که نیاز به عرضه کاالهای اساسی باشد 
با معرفی مباشر از سوی فرماندار آماده ایم به اندازه 
کافی و بدون محدودیت کاالهای اساسی عرضه شود.

از طریق تشکیل  محمد کالمی  اظهار کرد: روزانه 
استان  بازار  تنظیم  مشترک  اقدام  کمیته  جلسات 
و  بازار  وضعیت  آخرین  بازار  تنظیم  کارگروه  و 
با  اقالم  قیمت  و  فراوانی  لحاظ  از  اساسی  کاالهای 
حضور مدیران دستگاه های ذی ربط از جمله جهاد 

کشاورزی، صمت و تعزیرات رصد می شود.

کرمانشاه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گفت: گازرسانی به روستاهای سرپل ذهاب با 
محور  چندین  در  اعتبار  تومان  ۱۷۰میلیارد 
شده  تعریف  مختلفی  پیمانکاران  حضور  با 
این  روستاهای  همه  می شود  پیش بینی  و 

شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.
از  بازدید  حاشیه  در  شهبازی«   »سیروس 
روند گازرسانی به روستاهای سرپل ذهاب در 
ایرنا افزود: گاز رسانی  گفت و گو با خبرنگار 
درصد   ۸۰" کالهمال  و  پیران   " محور  به 
پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات گازرسانی به 

محور "بریموند " آغاز شده و در هفته آینده 
حفاری آن آغاز می شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیمانکار روستاهای 
دشت ذهاب شبکه داخلی تعداد ۸۸ روستا را 
به میزان ۵۰ درصد به اتمام رسانده و مسیر 
جدول  برابر  که  باقیمانده  هم  اصلی  خط 

زمانبندی در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: با 
اجرای این پروژه ها بیش از ۹۵درصد مناطق 
از  و  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت  روستایی 
و  همراهی  با  خواهیم   می  شهرستان  مردم 

تسریع  زمینه  مربوطه  پیمانکاران  با  همکاری 
در انجام پروژه های گازرسانی را فراهم نمایند.

تخریب  برای  گاز  داد: شرکت  ادامه  شهبازی 
کشاورزان  به  را  خسارات  سرپا  های  کشت 
پرداخت می کند، لوله های گازرسانی در عمق 
یک و نیم متری کارگذاشته می شوند و هیچ 
گونه مشکلی برای کشت و کار کشاورزان به 
کند  باعث  معارض  وجود  آورد،  نمی  وجود 
شدن روند انجام عملیات و گاهی توقف کامل 
پروژه ها می شود که الزم است مردم در این 

رابطه همکاری نمایند.
سرپرست فرمانداری سرپل ذهاب نیز در این 
ارتباط گفت: خدمات دهی در روستاها یک امر 
انقالب و دولت مردمی  حیاتی  و برای رهبر 
یک اولویت مهم است و با فراهم نمودن بستر و 
امکانات رفاهی در روستاها به طور قطع شاهد 
مهاجرت معکوس در مناطق روستایی خواهیم 

بود.
روستای   ۲۰۸ از  افزود:  بابلی«  »صدراهلل 
شهرستان که ۱۸۵ روستا دارای سکنه هستند 
و تاکنون ۵۷ روستا از نعمت گاز برخوردار شده 

اند.
وی با بیان اینکه پروژه هایی که در دست اقدام 
است ۵۸درصد از مناطق روستایی باقیمانده را 
گازدار خواهد کرد، گفت: همراهی و همکاری 
مردم برای برطرف شدن موانع گازرسانی الزم 

و ضروری است.

ادامه  در  ذهاب  سرپل  فرمانداری  سرپرست 
حوزه  در  خوبی  های  اقدام  و  کارها  گفت: 
گازرسانی به مناطق روستایی شهرستان انجام 
روستاهای  تمام  که  داریم  انتظار  ما  و  شده 

شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.
و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  مردم   نماینده 
گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی نیز اضافه 
کرد: گازرسانی در سرپل ذهاب به میزان ۴۲ 
درصد انجام گرفته و ۵۸ درصد نیز در دست 
اقدام است برخی موانع محلی بر سر راه اتمام 
محصوالت  کاشت  فصل  دلیل  به  ها  پروژه 
ها  پروژه  انجام  مانع  که  وجوددارد  کشاورزی 

می شود.
فهیم  مردم  از  داد:  ادامه  حیدری«  »شهریار 
با  را  الزم  همکاری  داریم  انتظار  شهرستان 
از  تا قبل  انجام دهند  پیمانکاران شرکت گاز 
رسیدن فصل سرما گاز به روستاهای در دست 

اقدام برسد.
 ۱۰۰ قصرشیرین  شهرستان  در  گفت:  وی 
درصد انجام گرفته و در شهرستان گیالن غرب 
نیز ۹۵ درصد انجام شده است، فاز دوم پروژه 
گازرسانی به دهستان ویژه نان در گیالنغرب 
در حال مناقصه است و می توان گفت تا پایان 
سال جاری تمام پروژه های گازرسانی در هرسه 

شهرستان به اتمام خواهد رسید.
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه با ۹۰ هزار تن 

جمعیت، هشت دهستان و ۲۲۶ روستا دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه :

۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به 
روستاهای سرپل ذهاب اختصاص یافت

اخبار

فرماندار: شورای هماهنگی 
روابط عمومی های مراغه احیا می شود

شورای  گفت:  مراغه  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون   
ادارات و بخش خصوصی  هماهنگی روابط  عمومی های 
شهرستان پس از چندین سال تعطیلی با رویکرد جدید 

احیا می شود.
داود اسدیان  همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی در 
جمع کارگزاران روابط عمومی دستگاه های اجرایی مراغه 
اظهار داشت: در جلسه شورای مدیران شهرستان هم به 
تا  کرد  خواهم  تاکید  روابط عمومی ها  جایگاه  و  اهمیت 
روسای ادارات به این حوزه بیش از پیش اهمیت دهند.
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معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و 

پرورش: تمامی مدارس کشور به یک مکان 

ورزشی تجهیز می شود

از  پرورش  و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
ایجاد مکان ورزشی در مدارس کشور در راستای استعدادیابی 

وهدایت دانش آموزان به سمت ورزش های قهرمانی خبر داد
صادق ستاری فرد  در آیین نهضت آغاز ایجاد فضاهای درون 
مدرسه ای اظهار داشت: اجرای عملیاتی و مجاهدانه تحقق سند 
تحول در آموزش وپرورش در دست اجرا است که امیدواریم افق 

روشنی را در آینده نزدیک پیش رو داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش برای دستیابی به سالمت 
دانش آموزان  اظهار کرد:.تمام مدارس کشور در برنامه بلند 
مدت باید به یک مکان ورزشی تجهیز شوند تا حوزه ورزش به 

معنای واقعی در مدارس نهادینه شود.
این مقام مسئول در ادامه گفت: دو هزار و ۱۰۰ فضای ورزشی 
در سازه مدارس در کشور ساخته می شود این فضاهای جدید 
ورزشی بیشتردر مناطق محروم و کم برخوردار ایجاد می شود.

ستاری فرد با تاکید بر اینکه امکانات باید به سمت مدارس سوق 
داده شود ابراز داشت: ۸۲۹ مجموعه ورزشی آموزش وپرورش 
ورزشی  ظرفیت های  تا  می شود  بازسازی  و  تعمیر  کشور  در 

مدارس حفظ شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
رایگان در  اینکه  مجموعه های ورزشی مدارس کشور  بابیان 
اختیار مردم قرار گرفته است تا دانش آموزان و مردم بیشترین 
بهره را از اماکن ورزشی مدارس ببرند تا بتوانیم دانش آموزان را 
به ورزش کردن سوق دهیم و شاهد تربیت پهلوانان و قهرمانان 

آینده باشیم
به  آموزان  دانش  هدایت  و  استعدادیابی  کرد:  تاکید  وی 
برنامه های  مهم ترین  از  یکی  قهرمانی  ورزش های  سمت 
آموزش وپرورش است که نهضت ایجاد فضاهای جدید ورزشی 

در مدارس کشور نشانگر این برنامه مهم است.
حوزه  در  خوبی  منابع  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ستاری فرد 
تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در کشور تأمین شده است که 
در سند تحول دولت این مهم به عنوان برنامه راهبردی مدارس 

در نظر گرفته شده است.
خبر نگار : ناهید کریمی

فرسودگي مدارس اسالمشهر جان 

دانش آموزان را تهدید مي کند

وزیر آموزش و پرورش گفت: برخي مدارس فرسوده 
و  شده  تبدیل  خطرآفرین  مدارس  به  اسالمشهر 
تهدیدي براي امنیت دانش آموزان به شمار مي رود 
یوسف نوري  در نشست با مسئوالن و مدیران آموزش 
و پرورش شهرستان اسالمشهر اظهار داشت: نگارش 
نهایي سند تحول آموزشي کشور باید با همگرایي و 

به صورت برون سازماني انجام شود
وي با اشاره به تکمیل مدارس دبیرستان اسالمشهر 
پژوهشسراي  تجهیزات  افزود:  امسال  مهرماه  تا 
که پس  است  نوسازي  سازمان  عهده  بر  اسالمشهر 
سریعترین  در  پژوهشسرا  شناسایي  و  جانمایي  از 
زمان تجهیز خواهد شد همچنین  تکمیل خوابگاه 
دانشآموزي رشته تربیت بدني، هنرستانهاي فني و 
درصد   ۲۰ با  استثنایي  مدرسه  تکمیل  و  حرفهاي 

پیشرفت فیزیکي در دستورکار قرار گرفته است
مشکالت  رفع  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حقوقي قلع و قمع مدارس اسالمشهر  گفت: مشکالت 
با  اسالمشهر  مدارس  قمع  و  قلع  قضایي  و  حقوقي 
پیگیري وزارتخانه از طریق دستگاه قضایي بازنگري و 

با جدیت دنبال میشود
در  حرفهاي  و  فني  هنرستان  کمبود  گفت:  وي 
احمدآباد مستوفي اسالمشهر باید با اختصاص زمین 
و حضور خیرین برطرف شود و از ظرفیت واحدهاي 
در  اسالمشهر  در  مستقر  کارخانجات  و  تولیدي 
ساخت مدارس استفاده شود که این شهرستان در 

حوزه تولیدات و صنعت جایگاه خوبي دارد
براي   ۱۷۲ ماده  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
در  تولیدي  واحدهاي  مالیات  کاهش  و  بخشودگي 
امر مدرسه سازي افزود: اقدامات خوبي  انجام گرفته 
است که با کسر مالیات واحدهاي تولیدي در بحث 
و در  برداشت  قدمهاي خوبي  میتوان  مدرسهسازي 

این زمینه از هیچ حمایتي دریغ نخواهیم کرد.
ساز  و  ساخت  داشت:  ابراز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تهران  استان  شهرستانهاي  در  آموزشي  فضاي 
بخشي  که  نیست  دانشآموزي  جمعیت  پاسخگوي 
نقصانهاي  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  اعتبارات  از 

موجود مدارس خیرساز هزینه میشود.
نوري در پایان با بیان اینکه برخي مدارس فرسوده 
اسالمشهر به مدارس خطرآفرین تبدیل شده است 
از  یکي  مدارس  ساخت  و  تجهیز   ، نوسازي  گفت: 
دولتي،  اعتبارات  با   امیدواریم  که  است  ها  اولویت 
کمکهاي خیرین نیک اندیش مدرسه ساز و همچنین 
سایر نهادها بتوانیم هرچه زودتر مشکل این مدارس 

را مرتفع کنیم.
خبرنگار : ناهید کریمی

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از 
تشکیل کاروان های ترویج این وزارتخانه در 
سطح کشور متشکل از محققان، کارشناسان، 
با  افراد  همچنین  و  موضوعی  متخصصان 
هدف  با  کشوری  و  استانی  خبره  و  تجربه 
کمک به آموزش بهره برداری بخش کشاورزی 

خبر داد.
دکتر »علی اکبر مویدی« ؛ افزود: این کاروان 
هر هفته یا ۲ هفته یکبار به یک استان سفر 
می کنند و در سرزمین های کشاورزی، باغی، 
شیالت و دامداری ها  دانش فنی روز را به 
کشاورزی  جهاد  مراکز  مدیران  و  کشاورزان 

شهرستان ها آموزش و منتقل می کنند.
وی با اهمیت ترین بخش کارهای دانش بنیان 
به  علمی  یافته های  انتقال  را  تحقیق  و 
هرچه  انتقال  افزود:  و  دانست  بهره برداران 
از  یکی  کشاورزان  به  روز  دانش  سریعتر 
مهمترین اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 

در سال جاری است.
کشاورزی  ترویج  و  آموزش  موسسه  رییس 
جهاد  وزارت  خطیر  و  مهم  وظایف  از  یکی 
کشاورزی را حراست از امنیت غذایی کشور 

دانست و افزود: در بحث امنیت غذایی باید از 
مرحله تولید تا بازار مصرف براساس دانش و 
علم روز دنیا حرکت کنیم تا به خطر مواجه 

نشود.
مویدی در ادامه جمع آوری یافته های علمی 
کشور  تحقیقاتی   و  دانشگاهی  مراکز  تمام 
انتقال آن به بهره  در بخش های مختلف و 
برداران و کشاورزان را یکی از برنامه های مهم 
افزایش  راستای  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
امنیت غذیی  نهایتا  و  وری محصوالت  بهره 

کشور عنوان کرد.
وی نتیجه انتقال دانش به کشاورزان را تولید 
افزایش  و  کشاورزی  محصوالت  پایداری 
علم  رسوخ  گفت:  و  دانست  آنان  وری  بهره 
و دانش در مزارع منتج به افزایش و پایداری 
محصوالت و فرآوری آنها می شود و در نهایت 
امنیت غذای کشور تامین می گردد که برای 

همه این مراحل برنامه ریزی شده است.
کشاورزی  ترویج  و  آموزش  موسسه  رییس 
با بیان اینکه پژوهش های خیلی خوبی در 
سطح کشور در حوزه کشاورزی انجام شده و 
در دست اقدام است، گفت: پیام مقام معظم 

که  است  این  بنیان  دانش  بحث  در  رهبری 
کشاورزی سنتی را از حال وابستگی به کود 
و نهاده ها به سمت وابستگی به علم و دانش 
پیش ببریم و هرچه سریعتر و بیشتر دانش 
به  زودتر  قطعا  کند؛  پیدا  رسوخ  مزارع  در 

پایداری در تولیدات دست پیدا می کنیم.
اهداف  از  کشاورزان  مشکالت  مساله یابی 
راه اندازی کاروان های آموزشی ترویجی است

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در 
اندازی کاروان  از اهداف مهم راه  ادامه یکی 
های ترویجی وزات جهاد کشاورزی را کمک 
و  کرد  اعالم  وری محصوالت  بهره  ارتقاء  به 
افزود: به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی 
یک نهضت جهادی ترویج را برای شناسایی 
مسائل و مشکالت کشاورزان مناطق مختلف 

کشور راه اندازی کرده است.
دستاورد  و  خروجی  مهمترین  از  یکی  وی 
ترویجی   - آموزشی  های  کاروان  اندازی  راه 
مناطق  کشاورزان  مشکالت  یابی  مساله  را 
برای  ارایه راهکاری فنی و علمی  مختلف و 
پژوهش  کمک  با  افزود:  و  دانست  آنها  حل 
این  در  که  کشاورزی  علمی  مراکز  مروجان 
مشکل  دارند  حضور  ترویجی  های  کاروان 
راهکار  آنها  برای  و  احصا  مناطق  کشاورزان 
اریه می شود، مانند اینکه در منطقه ای مزارع 
گندم خوب محصول نمی دهد، که بررسی و 
آزمایش می شود و رقم گندم متناسب با آن 

محیط به کشاورزان توصیه می گردد.
جهاد  وزات  در  ارشد  مسئول  مقام  این 
کشاورزی در ادامه یکی از مهم ترین جنبه 
سفر کاروان های آموزش و ترویج را همراهی 
مدیران  و  دهیاران  بخشداران،  فرمانداران، 
عنوان  منطقه  هر  کشاورزی  جهاد  مراکز 
کرد و گفت: در این همراهی، تمام مشکالت 
کشاورزی به کارشناسان، متخصصان منطقه 
احصاء می شود و برای حل آنها مراکز علمی 

دست به تحقیقات می زنند.

مویدی در ادامه با بیان اینکه کرمانشاه اولین 
استان کشور است که کاروان های آموزشی - 
ترویجی در آن راه اندازی شده است، گفت: 
 ۱۵ کمک  با  روز   ۶ ظرف  ها  کاروان  این 
کارشناس ملی و ۵۰۰ کارشناس و متخصص 
استانی در ۵۵ مرکز جهاد کشاورزی استان 
در تمام شهرستان ها، سفر و در کنار آموزش 
انتقال آخرین دانش روز، مشکالت  ترویجی 
کشاورزان را مساله یابی و در نهایت به آنها  

راهکار ارایه می دهند.
کرمانشاه قطب کشاورزی غرب کشور

 ۶۵۰ و  میلیون  چهار  کرمانشاه  استان  در   
واحد دامی و بیش از یک هزار و ۳۳۳ واحد 
دامپروری صنعتی شامل ۷۰۰ واحد مرغداری 
گوشتی صنعتی، ۱۷۶ واحد گاوداری شیری، 
۱۸۱ واحد پرواربندی گوساله و ۲۱۹ واحد 

پرواربندی بره فعال است.
در این استان همچنین ۲۴ واحد مرغداری 
تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون صنعتی، 
۹ واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد جوجه 
پنج  زینتی،  پرندگان  مرکز  واحد   ۲ کشی، 
از ۳۰۹ هزار  واحد پرورش شترمرغ و بیش 
بخش  واحدهای  سایر  و  عسل  زنبور  کلنی 

روستایی و عشایری وجود دارد.
تن  هزار  از ۴۵۱  بیش  ساالنه  کرمانشاه  در 
تن  هزار  شامل ۳۳۶  دامی  محصوالت  انواع 
شیرخام، ۳۶ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز، 
۶۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت طیور، ۱۱ هزار 
و ۱۰۰ تن تخم مرغ و چهار هزار و ۸۳ تن 

عسل تولید می شود.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن 
در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ 
دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ 
درصد جمعیت کشور در این استان سکونت 
می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط 
شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی 

می کنند.

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

کاروان های ترویجی باهدف کمک به آموزش 
کشاورزان در کشور راه اندازی شده است
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فرماندار قصرشیرین از برخورد قاطع با 

هر گونه احتکار و گرانفروشی خبر داد

هرگونه  با  قاطع  برخورد  از  قصرشیرین  فرماندار 
احتکار و گران فروشی با سودجویان و متخلفانی که 
قصد اخالل در بازار و توزیع اقالم و کاالهای اساسی 

مردم را دارند، خبر داد.
واحدهای  از  بازدید  حاشیه  در  تاتار«  »مرادعلی   
غذایی،  مواد  و  اقالم  عرضه  فروشگاه های  و  صنفی 
افزود: صیانت از حقوق مردم و نظارت بر عرضه کاال، 
برخورد با متخلفان گران فروشی، تقلب، کم فروشی، 
احتکار، عدم ارایه فاکتور خرید و عدم رعایت مقررات 
صنفی بر عهده دستگاه های نظارتی متشکل از اداره 
صمت، تعزیرات حکومتی، سپاه، تعزیرات حکومتی و 

جهاد کشاورزی است.   
وی اظهار داشت:  نظارت بر واحدهای صنفی سطح 
شهر صورت گرفت و تمام کاالها از نظر موجودی و 
کمبود بررسی و پیگیری شد تا شهرستان با تامین 
مایحتاج اساسی مردم مانند روغن، برنج و قند و شکر 

با مشکل مواجه نشود.

فرماندار جوانرود: دولت سیزدهم به 

دنبال بهبود معشیت مردم است

به  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  جوانرود  فرماندار   
گفت:  است،  مردم  معشیت  بهبود  و  اصالح  دنبال 
یارانه ها  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی  طرح  اجرای 
یکی از ضرورت های کشور، جراحی بزرگ اقتصادی و 

اقدام مثبت و ارزشمند دولت سیزدهم است.
»رستگار یوسفی« روز شنبه در جلسه تنظیم بازار و 
اقدام مشترک شهرستان جوانرود، مردمی سازی نظام 
پرداخت یارانه ها را نمادی از شجاعت دولت سیزدهم 
برشمرد و افزود: سود حاصل از مردمی سازی یارانه ها 

به جیب مصرف کننده می رود.
به دنبال اصالح و  اینکه دولت سیزدهم  بیان  با  وی 
بهبود معشیت مردم است اظهار داشت: توزیع عادالنه 
نیست،  انتخاب  یک  ترجیحی  ارز  اصالح  و  یارانه ها 
بلکه یک ضرورت است و همه در این زمینه مسئول 

هستیم.
زمینه  در  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  جوانرود  فرماندار 
باشند،  نداشته  نگرانی  کافی  نظارت  و  توزیع  تامین، 
گفت: مردمی کردن اقتصاد، توزیع عادالنه یارانه ها 
و بهبود وضعیت معیشت مردم از اهداف جدی دولت 

سیزدهم و مورد تاکید رئیس جمهوری است.
یوسفی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمت باالتر 
از نرخ مصوب کاالهای اعالم شده، پذیرفتنی نیست، 
نیاز  مورد  و  اساسی  کاالهای  کافی  اندازه  به  افزود: 
مردم در شهرستان موجود است و در تامین کاالهای 
توزیع  باید  بنابراین  نیست  مشکلی  هم  پرمصرف 

مناسب و نظارت کافی بر بازارمد نظر باشد. 
قیمت نان تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد داشت

فرماندار جوانرود همچنین در جلسه کار گروه آرد و 
نان شهرستان جوانرود گفت: قیمت نان تا پایان سال 

به هیچ وجه تغییری نخواهد داشت.



ورزشی
خبر

صالحی امیری: تعویق بازی های 

آسیایی آغاز یک راه است

تعویق  اینکه  بیان  با  المپیک  ملی  کمیته  رئیس   
آن،  پایان  نه  است  راه  یک  آغاز  آسیایی  بازی های 
گفت: تنها یک  سال وقفه به وجود آمده و نباید در 

عزم ورزشکاران خللی ایجاد شود.
»سیدرضا صالحی امیری« در حاشیه مراسم اختتامیه 
اظهار  قایقرانی،  فدراسیون  آرام  آب های  برتر  لیگ 
برای  جایی  قایقرانی،  پرشور  نسل  در جمع  داشت: 
سخنرانی نیست. مهمانان عزیزی به احترام قایقرانی 
از احسان حدادی نیز به خاطر  اینجا آماده اند و  به 

حضورش تشکر می کنم.
وی گفت: امروز قایقرانی در مسیر جهش قرار گرفته 
رشته  این  قهرمانان  است.  قایقرانی  آن  از  آینده  و 
می خواهند بر بلندای قله ها بدرخشند. باور دارم نسل 
جدیدی در قایقرانی رویش کرده و با انگیزه و اراده 
قوی، قایقرانی به سه فدراسیون بزرگ ایران تبدیل 

خواهد شد.
صالحی امیری افزود: باور دارم آنچه امروز اتفاق افتاده 
محصول تالش بسیاری است که مسووالن فدراسیون 
در سال های متمادی انجام داده اند. ویژگی قایقرانی 
این است که آمار دختران ورزشکار آن بیشتر از پسران 
است. ضمن اینکه باید قدردان پیشکسوتان باشیم. از 
همه ورزشکاران تقاضا دارم هر کجا پیشکسوتی را 
دیدند، احترام بگذارند. اگر امروز درخت سبز قایقرانی 

می درخشد، به خاطر ریشه هاست.
تعویق  به  واکنش  در  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
بازی های آسیایی گفت: این تعویق، آغاز یک راه است 
نه پایان. وفقه یکساله اتفاق افتاده که طبیعی است و 
نباید در عزم ورزشکاران خللی ایجاد شود. قایقرانی 
ایرانیان  غرور  باعث  و  درخشید  خواهد  هانگژو  در 
خواهد شد. با این عزم و اراده، فرزندان قایقرانی ما در 
المپیک پاریس هم می درخشند. قایقرانی به حمایت 
بیشتری نیاز دارد، چراکه هزینه های ارزی و ریالی 

این ورزش سنگین است.

وویوویچ: هنوز از هندبال ایران شناخت کافی ندارم
خبر

افضل: در فوتسال ایران فقط قهرمانی 

مهم است
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برتر  لیگ  در  گفت:  سپاهان  باشگاه  مدیره  هیات  عضو 
این  غیر  در  به نظرم  است.  قهرمانی  مهم  ایران،  فوتسال 

صورت تیم دوم با دوازدهم فرقی ندارد.
علی افضل در خصوص وضعیت تیم فوتسال سپاهان، اظهار 
باشگاه سپاهان سال گذشته تصمیم به شرکت در  داشت: 
قدرت  با  می خواهیم  نیز  امسال  گرفت.  فوتسال  برتر  لیگ 
وارد مسابقات شویم. سپاهان باشگاه بزرگی است و باید از 

نام آن به خوبی دفاع کنیم. 
به  و  کردیم  تمدید  گذشته  سال  بازیکنان  با  افزود:  وی 
باقر  با  دنبال یک سری بازیکن جدید نیز هستیم. تاکنون 
به  محمدی، محمدحسین درخشانی و مهدی مهدی خانی 

توافق رسیدیم و آن ها را جذب کردیم. 
مسعود  با  مذاکره  مورد  در  سپاهان  فوتسال  تیم  مدیرفنی 
یوسف گفت: با او به توافق رسیده بودیم اما او با تیم امید 
باید این مشکل را خودش حل  گیتی پسند قرارداد دارد و 
کند. ما در این خصوص با گیتی پسند کار نداشتیم و با خود 

بازیکن مذاکره کردیم. 
افضل همچنین در مورد جذب محمدرضا سنگ سفیدی نیز 
تصریح کرد: صحبت های اولیه با او انجام شده و قرار است 

به ما خبر بدهد. 
سنگ سفیدی  با  اخالقی  نظر  از  قبال  اینکه  مورد  در  وی 
مشکل داشته، گفت: در گذشته یک سری مشکالت داشتیم 
اما حاال مشکل حل  او جوان بود  بازی بود.  که در شرایط 

شده و ان شاءاهلل اگر دوست داشت، در خدمت او هستیم.
عضو هیات مدیره باشگاه سپاهان در خصوص احتمال جذب 
بازیکن خارجی نیز عنوان کرد: اگر در پست هایی که بازیکن 
نیاز داریم، نتوانیم بازیکن داخلی جذب کنیم، صد در صد 

به دنبال جذب خارجی ها می رویم. 
تصریح  سپاهان  فوتبال  تیم  امسال  هدف  مورد  در  افضل 
گذشته  سال  است.  بوده  قهرمانی  ما  هدف  همیشه  کرد: 
بازیکنانمان کمی کم تجربه تر بودند اما امسال باتجربه شدند 
و می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. بازیکنان جدیدی 
هم که جذب کردیم، در تیم های بزرگی بودند و هدفشان 

قهرمانی بود. بازیکنانی خواستیم که هدفشان بزرگ باشد.

سرمربی تیم والیبال مردان ایران گفت: امسال به 
دلیل میزبانی، ۲ تیم از ایران در جام باشگاه های 
آسیا حضور دارند و جذب بازیکنان مطرح جهان 
در این تیم ها برای دفاع از عنوان های قهرمانی 

نمایندگان کشورمان در سال های گذشته است.
به  اشاره  با  گویی  و  گفت  در  عطایی  بهروز   
ایرانی  تیم های  اخیر  سال   ۱۲ موفقیت های 
در  کرد:  اظهار  آسیا  باشگاه های  رقابت های  در 
بیشترین  ایرانی  باشگاهی  تیم های  سال ها  این 
موفقیت را در رقابت های باشگاه های مردان آسیا 
به دست آوردند و در بیست ویک دوره گذشته، 

۱۵ قهرمانی داشتند.
وی با بیان این که رقابت های باشگاه های مردان 
آسیا در بسیاری از دوره ها تحت اختیار تیم های 
کردند،  کسب  مدال   ۲۲ و  است  بوده  ایرانی 
ایران  از  تیم   ۲ میزبانی،  دلیل  به  امسال  گفت: 
در این دوره از رقابت ها حضور دارند و این تیم ها 
تالش کردند که بیشترین توان خود را برای این 
مسابقات به کار بگیرند و جذب بازیکنان خارجی 
ایران  از عنوان های  نیز برای دفاع  مطرح جهان 

است.
سرمربی تیم ملی با اشاره به تیم های باشگاهی 

قدرتمند حاضر در این دوره از مسابقات، افزود: 
خارجی  بازیکن  که  سانتوری  قوی  تیم  با  ژاپن 
ملیتی  چند  تیم  و  آمده  رقابت ها  این  به  دارد 
الریان قطر هم از تیم های قدرتمند است. حتی 
تیم تاراز قزاقستان هم تیمی قابل قبول است که 
توانست در روز اول قطر و در روز دوم اربیل را 

شکست دهد.
تجربه  کم  عراقی  تیم های  این که  بیان  با  وی 
مقام  برای  اصلی  جنگ  داد:  ادامه  هستند، 
قهرمانی میان پیکان، شهداب و سانتوری ژاپن 
داریم.  پیش رو  خوبی  بازی های  بود.  خواهد 
برای  خوبی  خروجی  مسابقات  این  امیدوارم 

والیبال ایران داشته باشد.
ستارگان  حضور  به  اشاره  با  پایان  در  عطایی 
مردان  باشگاه های  رقابت های  در  والیبال جهان 
چهره های  این  حضور  کرد:  خاطرنشان  آسیا 
سرشناس والیبال می تواند به بازدید بیشتر بازی ها 
از سوی هواداران در فضای مجازی، تلویزیون و 
داخل سالن کمک کند. امیدوارم نتایج به گونه ای 
باشد که منافع این بازی ها نصیب والیبال شود و 
خروجی خوبی از این مسابقات برای کشورمان به 

یادگار بماند.
قهرمانی  والیبال  بیست ودومین دوره مسابقات   
باشگاه های مردان آسیا ۲۰۲۲ از ۲۴ اردیبهشت 
نفری  هزار   ۱۲ سالن  در  تیم  هشت  حضور  با 

آزادی آغاز شده است.

عطایی: جذب ستارگان دنیای والیبال برای دفاع از عنوان  قهرمانی است

ملی هندبال کشورمان گفت:  تیم   سرمربی 
شناخت  هنوز  و  بودم  ایران  در  کمی  زمان 
با این وجود به  کافی از هندبال ایران ندارم 
جهان  قهرمانی  در  که  هستیم  این  دنبال 

پیشرفت کنیم.
هندبال  ملی  تیم  وویوویچ سرمربی  وسلین   
نشست  اولین  در  دوشنبه  روز  کشورمان 
سواالت  از  داشت:  اظهار  خود  خبری 
خبرنگاران متوجه شدم که چقدر این رشته 
مربی  اینکه  وجود  با  است.  مهم  آن ها  برای 
حرفه ای هستم اما وقتی به ایران آمدم، با این 
حس پا به اینجا نگذاشتم و با دید احساسی 
را  مقابلم  طرف  احساسات  وقتی  آمدم. 
می بینم، طبق آن چیزی که دریافت می کنم، 

با او رفتار می کنم.  
زمان  است که  این  اول  نکته  داد:  ادامه  وی 
کمی در ایران بودم تا واقعیت دقیق هندبال 
لیگ  از  بازی  چند  بگویم.  شما  به  را  ایران 
دیدن  تهران  و  اصفهان  امکانات  از  دیدم.  را 
کردم. خیلی خوشحالم چرا که ایران امکانات 
این  شدم  متوجه  که  چیزی  و  دارد  خوبی 
به  زیادی  عالقه  فدراسیون  رییس  که  است 
من  از  دارد  که  هوشی  با  و  دارد  رشته  این 

برای همکاری دعوت کرده است. 
بازی های  متاسفانه  کرد:  تصریح  وویوویچ 
افتاده  تعویق  به  هانگژو   ۲۰۲۲ آسیایی 
است و اطالع دقیقی از بازی های کشورهای 
برگزار  رقابت ها  این  اگر  و  نداریم  اسالمی 
می شد، می توانستم بگویم هندبال ایران چه 
جایگاهی دارد. اردو شروع شده و از قسمت 
اول اردو بسیار راضی هستم و گروه دوم هم 

امروز شروع به کار می کنند. 
سرمربی هندبال ایران گفت: تنها قولی که از 
این بوده که من تمام تالشم  من خواستند، 
را برای تیم انجام دهم. اولین هدف ما کسب 
مدال در بازی های آسیایی بود و حاال با لغو 
آن هدف بعدی ما حضور خوب در مسابقات 
هدف  یک  چیدن  دنبال  به  است.  جهانی 
خوب هستیم و به دنبال این هستیم که در 

قهرمانی جهان پیشرفت کنیم. 
با لژیونرها در تماسم

ایران  هندبال  لژیونرهای  مورد  در  وویوویچ 
بیان کرد: زمانی که سرمربی اسلوونی بودم، از 
۲۰ بازیکن تیم ملی، ۱۸ بازیکن لژیونر بودند. 
تیم های خوب دیگر نیز در جهان همینطور 

اما  نیستند.  خیلی  ایران  لژیونرهای  است. 
را  آنها  مسابقات  و  هستم  تماس  در  آنها  با 
با  و  خوشحال  واقعا  می کنم.آنها  پیگیری 
از پرچم کشور  انگیزه هستند و می خواهند 
خود دفاع کنند. درهای تیم ملی روی آن ها 

باز است و از آمدن آنها استقبال می کنم. 
خداحافظی  که  لژیونرهایی  مورد  در  وی 
کردند، گفت: کاری به سرمربیان قبلی ندارم 
معیارهای  یکسان هستند.  من  برای  همه  و 
به  و  نمی گیرم  نظر  در  را  قبلی  سرمربیان 

دنبال بازیکنان خوب و آماده هستم. 
در  برای حضور  انگیزه ام  بزرگترین  موفقیت 

ایران
مورد  در  هندبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
کرد:  عنوان  ایران  در  حضور  از  خود  انگیزه 
که  پرسیدند  را  سوال  این  من  از  ها  خیلی 
همه  من  که  چرا  چیست؟  تو  انگیزه  واقعا 
با  حال  به  تا  اما  بردم  هندبال  در  را  چیز 
ایران چیزی را نبردم و این بزرگترین انگیزه 
انتخاب  بین  بودم  معتقد  است. همیشه  من 
دارد  پیروزی  برای  زیادی  شانس  که  تیمی 

را  دوم  تیم  دارد،  کمی  شانس  که  تیمی  و 
خیلی  که  کشوری  در  اگر  می کنم.  انتخاب 
دست  به  چیزی  نداشته،  هندبالی  افتخارات 

آوریم، خیلی دیده می شود.
وویوویچ در پاسخ به این پرسش که هندبال 
دارد،  شباهت  اروپایی  کشور  کدام  با  ایران 
اروپایی  کشورهای  از  کدام  هیچ  به  گفت: 
اما  داریم  مستعدی  بازیکنان  نیستیم.  شبیه 
پیشرفت  بازیکنان  فیزیکی  بخش  در  باید 
صبر  با  باید  نیز  تاکتیکی  بخش  در  کنیم. 

بیشتری بازی کنیم.
از من  بلند مدت  برنامه  به زودی  فدراسیون 

خواهد خواست
وی در مورد جوانگرایی در تیم ملی هندبال 
گفت: این درست نیست که همه چیز را تغییر 
خواهم داد. من حتی می توانم از مربیانم نیز 
متقابل  تنگاتنگ  ارتباط  این  و  بگیرم  یاد 
هندبال  پیشرفت  باعث  موضوع  این  و  است 
ایران می شود. زمانی که به دستیارانم احترام 

بگذارم، آنها نیز به من احترام می گذارند.
مورد  در  هندبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 

المپیک  بازی های  به  ایران  رسیدن  احتمال 
چرا  که  پرسیدند  گفت:  پاریس   ۲۰۲۴
اهداف،  این  برای  است.  کوتاه  من  قرارداد 
است.  ساله   ۶ تا   ۴ برنامه ریزی  یک  به  نیاز 
با شناخت از رییس فدراسیون می دانم که او 
با  دوست دارد قرارداد من را تمدید کند اما 
هوشی که از او شناخت پیدا کردم، می دانم 
با این حال  اما  که قراردادم را کوتاه ببیندد. 
زودی  به  دارم،  که  توانایی هایی  با  دانم  می 
از من می خواهد تا یک برنامه بلند مدت به 

آنها بدهم.
از  خود  خواسته های  مورد  در  وویوویچ 
خوب  رابطه  کرد:  اظهار  هندبال  فدراسیون 
بین من و رییس فدراسیون مهم ترین موضوع 
بهتر  همیشه  می تواند  تمرینی  شرایط  است. 
شود، اما من از مشکالت اقتصادی کشور آگاه 
هستم و با جلساتی که با کمیته ملی المپیک 
رشته  این  از  تا  خواستم  ها  آن  از  داشتیم، 
هندبال  مانند  رشته ای  هیچ  کنند.  حمایت 
بیشتر  باید  و  نکرده  کسب  سهمیه  اینقدر 

دیده شود. 

رییس فدراسیون تکواندو کشور، 
مهم  عامل  را  مالی  حامی  وجود 
موفقیت رشته تکواندو در زنجان 
حامی  وجود  گفت:  و  کرد  ذکر 
کشور  در  استان  خود  اسم  به 
می تواند این رشته ورزشی را در 
نبود  و  قرار دهد  نمایش  معرض 
عالقه  است  شده  موجب  آن 
لیگ های  ورزشکاران  و  مندان 
صعود  بعدی  مراحل  به  مختلف 

نکنند.
هادی ساعی در مجمع سالیانه و 
استان  تکواندوی  هیات  عمومی 
طی  اینکه  به  اشاره  با  زنجان 
دیدار با استاندار استان موضوعات 
تکواندوی  خصوص  در  متعددی 
افزود: بررسی  استان مطرح شد، 
در  تکواندو  دهد  می  نشان  ها 
سرآمد  های  رشته  جزو  زنجان 
بسیار  فعالیت  که  بطوری  بوده، 
های  هیات  بین  در  را  خوبی 

ورزشی داشته است.
وی با اشاره به اینکه این باور در 
مدیریت کالن استانی نیز نسبت 
رشته  این  در  گذاری  سرمایه  به 
وجود  استان  پرطرفدار  ورزشی 
و  استاندار  داشت:  اظهار  دارد، 
این  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
استان نیز اذعان دارند که فعالیت 
رشته ورزشی تکواندو بسیار خوب 

قهرمانان،  ارتباط  این  در  و  بوده 
مربیان و داوران بین المللی بسیار 

خوبی را پرورش داده است.
با  کشورمان  ورزشی  نخبه  این 
انجام گرفته  اقدامات  اینکه  بیان 
مایه خوشحالی است،  زنجان  در 
با توجه به  ادامه داد: این استان 
پتاسیل های فراوانی که در رشته 
ورزشی تکواندو دارد هنوز به حق 
نرسیده  کشور  در  خود  بازدهی 

است.
خانه  خوب  شرایط  به  وی 
و  کرد  اشاره  زنجان  تکواندوی 
از  استان  مبنا  این  بر   گفت: 

در  خوبی  بسیار  های  ظرفیت 
رشته تکواندو در بخش مبارزه و 
پومسه برخوردار است و عالوه بر 
امکانات الزم، در بُعد نرم افزاری و 
سخت افزاری نیز مهیا شده است.

تکواندو  فدراسیون  رییس 
بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
داوران  مربیان،  قهرمانان،  اینکه 
بوده  فعال  استان  این  تکوندوی 
دیگر  استانی  و  تیم  اسم  به  اما 
کشوری  ورزشی  رویدادهای  در 
اظهار  کنند،  می  پیدا  حضور 
داشت: این موضوع به پراکندگی 
آن  پتاسیل های  و  ورزشکاران 

امیدواریم  که  شود  می  منتهی 
زنجان  استاندار  حمایت های  با 
و قول های که در این خصوص 
داده شده زنجان در سال جاری با 
تیم  های مختلف حضوری پررنگ 

در کشور داشته باشد.
ساعی با اشاره به اینکه فدراسیون 
و  حمایت  تمامی  نیز  تکواندو 
یک  تا  کند  می  را  خود  تالش 
حامی مالی خوب در کنار هیات 
قرار  زنجان  استان  تکواندوی 
تحقق  کرد:  خاطرنشان  بگیرد، 
این مهم از ابعاد مختلف اثر گذار 

است که امیدواریم محقق شود.

موفقیت تکواندوی زنجان در گرو وجود حامی مالی قوی است

این  تکلیف  گوید  می  هندبال  فدراسیون  رئیس 
بازی های  به  ملی  تیم  اعزام  برای  فدراسیون 

همبستگی کشورهای اسالمی مشخص نیست.
علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان 
در نشست خبری سرمربی تیم ملی هندبال مردان 
از  بعد  گفت:  و  شد  حاضر  خبرنگاران  جمع  در 
مسابقات قهرمانی آسیا در عربستان که منجر به 
کسب سهمیه جهانی بعد از ۸ سال شد، قراردادمان 
با مانوئل به پایان رسید و با وسلین وویوویچ مذاکره 
دنیا  بزرگ  تیم های  و  باشگاه ها  در  وی  کردیم. 
حضور داشته و تیم اسلوونی را به مقام سوم جهان 

رساند.
وی در ادامه تصریح کرد: مذاکرات با وی به جمع 
این  ما  منعقد شد. هدف  داد  قرار  و  بندی رسید 
بود که در بازی های هانگژو روی سکو برویم، ولی 
انصراف چین از میزبانی و تعویق آن، برنامه را تغییر 

داد. برنامه ما مسابقات قهرمانی جهان است و ما 
برای دومین بار در آن شرکت می کنیم.

تالش  کرد:  خاطرنشان  هندبال  فدراسیون  رئیس 
حضور  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  می کنیم 
و مسیری که  باشیم  داشته  آبرومندی  و  متفاوت 
برای هندبال ترسیم شده را ادامه دهیم. ۶ سهمیه 
هیچ کشوری  آسیا  در  که  کردیم  کسب  جهانی 
نتوانسته به این جایگاه برسد. هندبال ایران مسیر 
خود را پیدا کرده و دنیا هندبال ما را می شناسند. 
نتایج  جهان  در  سرمربی  برنامه های  با  امیدوارم 

خوبی بگیریم.
پاکدل در خصوص قرار داد وسلین وویوویچ عنوان 
کرد: تا پایان مسابقات جهانی قرارداد داریم و اگر 
خواهد  ادامه  هم  آن  از  بعد  کنند،  توافق  طرفین 

داشت.
رئیس فدراسیون هندبال در خصوص کمک وسلین 

شکلی  به  او  روحیه  گفت:  ملی  تیم های  سایر  به 
است که هرگاه سرمربیان دیگر تیم ها از وی کمک 
الزم  جا  هر  است.  نکرده  دریغ  خواستند،  نظر  و 

باشد، از نظرات وی استفاده خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قرارداد با مربیان 
خارجی کوتاه مدت است؟ یادآور شد: بحث مسائل 

مالی و ارزی در کشور ما وجود دارد.
خصوص  در  کشورمان  هندبال  فدراسیون  رئیس 
لزوم حمایت مالی از هندبال گفت: به دلیل تعدد 
اعزام های جهانی، سال سختی را در هندبال داریم. 
مسابقات  جوانان  و  نوجوانان  دختران  تیم های 
ساحلی  مسابقات  همچنین  و  دارند  را  جهانی 
جهانی در رده بزرگساالن و جوانان را نیز در پیش 
داریم. مسابقات قهرمانی جهان در لهستان-سوئد 
نیز دیگر برنامه مهم ما است. ما بیش از پیش به 
حمایت کمیته المپیک و وزارت ورزش نیاز داریم.

پاکدل در نشست خبری: باید به بازی های کشورهای اسالمی اعزام بشویم

گفت:  ایران  آرام  آب های  ملی  تیم  سرمربی   
ملی پوشان  سود  به  آسیایی  بازی های  تعویق 
ایران شد چراکه به زمان بیشتری نیاز داریم تا 

تمرین کنیم.
 »پدرو سنا«  در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ 
برتر آب های آرام در خصوص تعویق بازی های 
آسیایی هانگژو، اظهار داشت: بازی های آسیایی 
کرد.  تغییر  ما  برنامه  و  افتاد  عقب  یک سال 
آمادگی  قایقرانان و  حاال روی تمرینات قدرتی 

در  قدرتمند  تا  می کنیم  کار  آنها  جسمانی 
این  تعویق  با  شوند.  حاضر  آسیایی  بازی های 
روی  فعال  و  کرد  تغییر  ما  برنامه های  بازی ها، 

تکنیک کار می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعویق بازی های 
آسیایی برای آبهای آرام بهتر است یا نه؟ یادآور 
شد: به زمان بیشتری نیاز داریم تا تمرین کنیم 
و تعویق بازی ها برای ما بهتر است و قهرمانان 
قدم  به  قدم  کنند.  تمرین  بیشتر  می توانند 

خوبی  ملی پوشان  می دهیم.  انجام  را  تمرینات 
کنیم.  کار  آنها  با  بیشتر  است  الزم  اما  داریم؛ 
حمایت  ما  از  امکانات  بحث  در  هم  فدراسیون 

کرد و شرایط تمرینات فراهم است.
سنا در خصوص مسابقات پیش روی آبهای آرام 
گفت: مسابقات جهانی کانادا و مجارستان را در 
پیش رو داریم. به دنبال این هستیم که در این 
مسابقات شرکت کنیم و حضور در این رقابت ها 
برای افزایش سطح قایقرانان اهمیت زیادی دارد.

سرمربی برزیلی قایقرانی: تعویق بازی های آسیایی به نفع ملی پوشان ایرانی است
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هنری
گزارش

با حکم احمد نوروزی؛

 مدیر جدید آی فیلم منصوب شد/
 احسان کاوه قائم مقام برون مرزی

معاون برون مرزی صدا و سیما مرتضی شمسی را به عنوان مدیر 
شبکه آی فیلم منصوب کرد.

احمد  ملی،  رسانه  برون مرزی  معاونت  عمومی  روابط   از  نقل  به 
مرتضی  حکمی  طی  سیما،  و  صدا  مرزی  برون  معاون  نوروزی 

شمسی را به عنوان مدیر شبکه آی فیلم منصوب کرد.
حکم معاون برون مرزی بدین شرح است:

»جناب آقای مرتضی شمسی
نظر به بهره مندی از مراتب تعهد، دانش و تجارب موفق جناب عالی 
در تولید تلویزیونی و مدیریت پیام، به موجب این حکم به  سمت 

»مدیر شبکه آی فیلم« منصوب می شوید.
سرفصل های  به  توجه  مسئولیت جدید، ضمن  در  می رود  انتظار 
اساسی برنامه تحول رسانه ملی، تمرکز هرچه بیشتر بر محتوای 
آرایش  و  دهید  قرار  نظر  وجهه  را  شبکه  آنتن  از  ارائه  شده 
و  کیفی  بهبود  چهارگانه،  کانال های  در  جدول پخش  متناسب 
کمی برنامه های تولیدی، ارتقای گرافیک و عناصر بصری و بسط 
زمینه های ارتباط فرهنگی بیشتر با مخاطبان را به  منظور ترویج 
و  اسالمی  غنی  فرهنگ  معرفی  اسالمی،  ایرانی-  زندگی  سبک 
معرفی  و  فارسی  پرارج  و  غنی  ادبیات  و  زبان  گسترش  ایرانی، 
پیگیری  ایرانی  نمایشی  آثار  حوزه  توانمندی های  و  ظرفیت ها 

نمایید.
سالیان  طول  در  که  مجتهد  مهدی  آقای  جناب  عزیزم،  برادر  از 
قدردانی  صمیمانه  بوده اند،  شبکه  این  مدیریت  عهده دار  پیش 

می کنم و برای جناب عالی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.«
انتصاب قائم مقام جدید معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما

احسان کاوه با حکم احمد نوروزی به عنوان قائم مقام معاون برون 
بر  قبال  مسئولیت  این  منصوب شد.  سیما  و  سازمان صدا  مرزی 
عهده مهدی مجتهد بود، که اکنون عهده دار مسئولیت قائم مقام 
ریاست سازمان صدا و سیما بوده و در این حکم از زحمات ایشان 

سپاسگزاری شده است.
متن حکم به این شرح است:

جناب آقای احسان کاوه
از آنجا که به لطف خداوند، از تعهد، دانش حرفه ای و شناخت وافی 
از روندها و بایسته های صف و ستاد در عرصه فعالیت  رسانه های 
»قائم مقام  سمت  به  حکم  این  به موجب  برخوردارید،  بین المللی 

معاون برون مرزی صداوسیما« منصوب می شوید.
نظارت بر انطباق عملکرد حوزه های ستادی و پشتیبانی با نیازها و 
مقتضیات سرمایه انسانی، بودجه و منابع مالی، طرح وبرنامه ریزی 

و... معاونت؛
تسهیل بهره ورانه، اتخاذ رویه های هم افزا و رفع موانع و اصطکاک ها 

در مسیر حرکت حوزه صف؛
و  معاونت  رادیوهای  ساختاری  تحول  برنامه  پیشبرد  بر  نظارت 

راهبردهای تحولی در شبکه های تلویزیونی؛
نظارت باالدستی بر ساختار عملکرد دفاتر نمایندگی معاونت در 

خارج از کشور؛
سازمان ها  با  تعامل  و  درون سازمانی  بخش های  با  سازنده  ارتباط 
کالن  مأموریت های  ایفای  راستای  در  برون سازمانی  نهادهای  و 

معاونت؛
ارزیابی  و  مدیران  انتصاب  سازوکارهای  اجرای  حسن  بر  نظارت 

عملکردها
و نیز اداره شوراهای تخصصی مرتبط با برخی زمینه های فوق، از 
جمله مواردی است که انتظار می رود با حضور جناب عالی در این 

مسئولیت خطیر پیگیری شود.
الزم می دانم از مساعی برادر ارجمندم، جناب آقای مهدی مجتهد 
در این پست، کمال سپاس را به جا آورم و برای جناب عالی نیز از 

درگاه ایزد منان، موفقیت و سربلندی مسئلت کنم.«

ویدیوآرت »صورتگر« ۲ جایزه 
جهانی برد

ویدیوآرت »صورتگر« به کارگردانی رامین حسین پور نشان افتخار 
بهترین موزیک ویدیوی راک جوایز موزیک ویدیوی مونیخ آلمان 
و جایزه بهترین فیلم موزیسین جوایز موسیقی اروپا در اسلواکی 
ویدیوآرت  پروژه،  رسانه ای  مشاور  از  نقل  به  کرد.  خود  آن  از  را 
»صورتگر« به نویسندگی، کارگردانی، ایده پردازی و تهیه کنندگی 
رامین حسین پور و با شعری از موالنا نشان افتخار بهترین موزیک 
و جایزه  آلمان«  مونیخ  ویدیوی  موزیک  از »جوایز  راک  ویدیوی 
را دریافت  اروپا«  از »جوایز موسیقی  فیلم یک آهنگساز  بهتریِن 

کرد.
از  به موزیک ویدیوها  ژانرهای مرتبط  تمام  اروپا  جوایز موسیقی 
جمله موسیقی، ویدیو آرت، کارگردانی و … را شامل می شود. در 
این رویداد بین المللی گروهی از نوازندگان، فیلمسازان و مدیران 
باتجربه هیات داوران را تشکیل می دهند. همچنین در بازه زمانی 
یک ماهه اسامی برندگان در هر بخش مشخص و منتشر می شود. 
جایزه اصلی )جام( نیز در پایان سال میالدی به صورت حضوری 

اهدا می شود.
یکبار  ماه   ۲ هر  آلمان  مونیخ  ویدیوی  موزیک  جوایز  همچنین 
برگزار و در آن، آثار توسط هیات داوران ارزیابی و دیپلم افتخار و 
جام قهرمانی برای برندگان در نظر گرفته می شود. همچنین دیدار 

حضوری در پایان سال میالدی اتفاق می افتد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
فرهنگ و بینش حاکم بر جامعه در 
زمینه خانواده و فرزندآوری باید تغییر 
به  )فرزندآوری(  موضوع  این  و  کرده 

یک ارزش تبدیل شود.
همایش  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
تاالر سوره حوزه  در  که  ایران جوان 
برگزار  تهران  اسالمی  انقالب  هنری 
تدوین  نیازمند  کشور  افزود:  شد، 
برای  منسجم  و  جامع  برنامه  یک 
جامعه  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون 
رفع  و  جمعیتی  ساختار  زمینه  در 

دغدغه های این حوزه است.  
وی همچنین ضمن تقدیر از مجلس 
قانون  تصویب  برای  اسالمی  شورای 
اهتمام  با  داد:  ادامه  جمعیت  جوانی 
رهبر  مطالبه  عرصه،  این  همکاران 
خصوص  در  اسالمی  انقالب  فرزانه 

قانونمند شدن کار نیز دنبال شد.
ستاد  شکل گیری  به  اشاره  با  وی 
و  قانون  این  بر  تکیه  با  جمعیت 
حمایت رئیس جمهور نیز گفت: فردا 
اولین جلسه ستاد مربوطه به ریاست 
شخص رئیس جمهور در این خصوص 
و  دستگاه ها  تمامی  و  شده  برگزار 
قانونی  وظایف  بتوانند  باید  بخش ها 
و  کرده  دنبال  حوزه  این  در  را  خود 

به سرانجام رسانند.  
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
همچنین با اشاره به حضور در جمع 
و  خانواده  عرصه  مردمی  فعاالن 
جمعیت تاکید کرد: فرهنگ و بینش 
حاکم در این مسأله باید تغییر کرده 

و به یک ارزش در جامعه بدل شود. 
هم  زمینه  این  در  قانونی  امتیازات 

قطعا اثربخش خواهد بود.
کنار  در  کرد:  اضافه  اسماعیلی 
فرهنگی  اقدامات  قانونی،  امتیازات 
مبحث  به  نگاه  این  تغییر  هدف  با 
باید  نیز  و...  باروری  و  ازدواج  سن 

موردتوجه قرار گیرد.
و  فرهنگ  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
ارشاد اسالمی نیز متمرکز بر اجرای 
فرهنگ  تغییر  همچنین  و  قانون 

حاکم در این حوزه است.  
به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
پیمایشات این حوزه و افکارسنجی ها 
به  امروز  نگاه  این  شد:  یادآور  نیز 
مبحث خانواده و فرزندآوری به ویژه 
حال  در  کند.  تغییر  باید  زنان  در 

و  مقررات  و  قوانین  مجموع  حاضر 
ناخودآگاه  کشور  در  آموزش  فرآیند 
جامعه و نسل جوان را به حرکت در 
جهت شرایط کنونی سوق داده است. 
نظام آموزش و اشتغال حاکم بر این 
تعلیم طبیعتا این وضعیت را رقم زده 
این  در  تغییر  گفت،  باید  بنابراین  و 
 ۲ این  در  تحول  مستلزم  نیز  عرصه 

حوزه خواهد بود.
سال ٨۵  به سرشماری  اشاره  با  وی 
مساله  سرشماری  این  از  قبل  گفت: 
کشور  جمعیتی  ساختار  در  بحران 
سال  این  آمار  انتشار  با  نبود.  مطرح 
شده  احساس  زمینه  این  در  خطر 
منفی  واکنش  وقت  دولت  کنش  و 

محافل رسانه را در پی داشت.
برخی  به  اشاره  با  اسماعیلی 

راهکارهای این دوره نیز افزود: نحوه 
همسان  بانوان  به کارگیری  قانون 
اشتغال  و  تعلیم  حوزه  در  مردان  با 
مسائل  زنجیره  و...  کاری  ساعات  و 
امروز را علیرغم اهتمام ستاد به دنبال 

داشته است.  
در  اساس،  این  بر  کرد:  تاکید  وی 
تغییر  کوتاه مدت  مسائل  حل  کنار 
ریلگذاری در حوزه آموزش و اشتغال 
در  فرهنگی  اقدامات  همچنین  و 
خواهد  ضروری  سیما  و  صدا  حوزه 
محصوالت  تولید  با  همچنین  بود. 
فاخر  فرهنگی  اقدامات  ارزشمند، 
این نگاه باید در جامعه را به یک باور 
عمومی تبدیل شده و در کوتاه مدت 
این  کشور شاهد تغییر رویکردها در 

زمینه باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش ایران جوان مطرح کرد؛

ضرورت تغییر فرهنگ و بینش حاکم بر جامعه 
در موضوع خانواده و فرزندآوری

کوتاه  فیلم  جشنواره  سیزدهمین  دبیر   
جزئیات  آخرین  نشستی  در  »سایه« 
تشریح  را  فرهنگی  رویداد  این  برگزاری 

کرد.
خبری  نشست  در  یاوری  محمدحسین   
کرد:  بیان  »سایه«  کوتاه  فیلم  جشنواره 
این جشنواره بعد از چهار سال تعطیلی، 
موضوع  همین  و  است  برگزاری  حال  در 
بچه های  طبع  به  می کرد،  سخت  را  کار 
تیم ما زحمت زیادی کشیدند که از آنها 
ما  که  است  سال  یک  می کنم،  تشکر 
درگیر برگزاری این رویداد هستیم. هیچ 
دانشجویی  جشنواره های  از  اسپانسری 
چنین  معضل  این  و  نمی کند  حمایت 
جشنواره هایی است می توانم بگویم از نظر 
دانشجویی  جشنواره های  برگزاری  هزینه 
برابری  صد  اختالف  جشنواره ها  سایر  با 

دارد.
و  کارگاهی  بخش  برای  ما  گفت:  یاوری 
رقابتی فراخوان دادیم و هفته گذشته آثار 
تر  کار جدی  که  کردیم  اعالم  را  رقابتی 
شد، مکان برگزاری دو جاست، در سینما 
سپیده و سینماتک موزه هنرهای معاصر 
تهران، اکران فیلم های را خواهیم داشت 
ضمن اینکه ما هر روز یک ورکشاپ داریم 
عنوان  باید  می شود.  اعالم  جزییاتش  که 
کنم ما یک پیچینگ هم داریم که منجر 
می شود.  دانشجویان  به  فاند  دادن  به 
در  حضوری  اکران  بر  عالوه  همچنین 
سینما سپیده و سینماتک موزه هنرهای 
معاصر تهران، اکران آنالین هم داریم که 
درواقع پلتفرم ودیو بخش اکران آنالین را 

بر عهده دارد.
بهرام  بزرگداشت  امسال  گفت:  وی 
دهقانی را داریم که از تدوین گران خوب 
برای  هم  مستندی  هستند،  کشورمان 
توجه  با  اینکه  ضمن  ساخته ایم،  ایشان 
به اینکه ایشان با »برادران لیال« در کن 
در  مراسمی  بازگشت  از  پس  هستند، 

دانشگاه برایشان می گیریم.
صحبت هایش  از  دیگر  بخش  در  وی 
اظهار کرد: دکتر فهمیم مدیر اسبق گروه 
سینمای دانشگاه بودند و با توجه به اینکه 
دانشگاه  شدند،  شهید  جانبازی  اثر  بر 
چنین جایزه ای را اهدا می کند، البته این 
جایزه از قدیم هم در این جشنواره بوده 
است، تنها جایزه ای که ما اضافه کرده ایم 

است  دانشجویی  فیلم  بهترین  به  مربوط 
که متعلق به آثاری است که همه عوامل 
آنها دانشجو هستند، ما چنین بخشی را 

گذاشته ایم تا کار بچه ها دیده شود.
ویژگی  پیچینگ«؛  و  کارگاهی  »بخش 

منحصربه فرد جشنواره سایه
یاوری در پاسخ به پرسشی درباره شباهت 
جشنواره  با  »سایه«  جشنواره  ساختاری 
»نهال« گفت: فستیوال »نهال« هم یک 
به  البته  که  است  دانشجویی  جشنواره 
صورت بین المللی برگزار می شود، ممکن 
است جشنواره ما شباهتی هم با جشنواره 
اینکه  برای  ما  اما  باشد  داشته  »نهال« 
بخش  سراغ  به  باشد  متفاوت  »سایه« 
هرچه  معتقدیم  چون  رفتیم  کارگاهی 
دانشجویان  فعالیت  برای  بیشتری  بستر 
فراهم باشد این بسترها باعث دیده شدن 
بچه ها می شود، ما خودمان هم آثاری به 
»نهال« می فرستیم و تعامل مثبتی با آنها 
داریم، چنین رویدادهایی اتفاقات خوب و 
دیده  باعث  می توانند  که  هستند  بزرگی 

شدن بچه ها شوند.
بر  عالوه  می خواستیم  هم  ما  افزود:  وی 
داشته  هم  را  فیلم  تولید  فیلم،  نمایش 
باشیم چون کمبود بودجه باعث می شود 
بچه ها سراغ تولید نروند، به همین دلیل 
به بچه ها فاند داده می شود و ممکن است 
از دل همین فاندها فیلم هایی تولید شود 
که سال دیگر در بخش رقابتی ما باشند.

سایه  از جشنواره  دوره  سیزدهمین  دبیر 
بزرگداشت  مراسم  برگزاری  از  همچنین 
استاد بهرام دهقانی در اختتامیه »سایه« 
خبر داد و افزود: استاد بهرام دهقانی در 
حضور  کن  جشنواره  در  اختتامیه  زمان 
پخش  ایشان  پرتره  مستند  اما  دارند 
بزرگداشت  برنامه  نیز  ما  و  شد  خواهد 
از  پس  دانشگاه  در  ایشان  برای  مفصلی 

جشنواره برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: ما یک تیم چند نفره هستیم 
چشم  هیچ  بدون  است  ماهی  چند  که 
جشنواره ای  اینکه  می کنیم،  کار  داشتی 
را بعد از چهار سال تعطیلی، سر پا کنید 
کار سختی است، اینکه بخشی هم اضافه 
همه  اما  می کرد  سخت تر  را  کار  کنیم 
این  اختالل  بدون  تا  گذاشتیم  را  انرژی 
کسانی  همه  آثار  کنیم.  برگزار  را  رویداد 
که به نظر هیأت انتخاب شایسته بوده اند 

وارد بخش رقابتی شده اند و هیچ موضوع 
شخصی در این مورد دخیل نبوده است.

وی ادامه داد: وقتی قرار است جشنواره ای 
برگزار شود نیازمند مجوزهایی است که ما 
توانستیم مجوز ارشاد را برای اکران آثار 
در بیرون از دانشگاه بگیریم. ما در سوره 
همین  به  داریم  ضعیفی  پخش  سیستم 
در  که  باشیم  جایی  دنبال  به  باید  دلیل 
خور شأن دانشجو باشد از همین رو تالش 
کردیم بهترین خدمات را ارایه بدهیم. این 
را هم باید بگویم هیچی فیلمی به لحاظ 

دریافت مجوز، دچار مشکل نشد.
نیز  جایزه  این  کارگاهی  بخش  دبیر 
به  ما  اولیه  فراخوان  بگویم  باید  گفت: 
دلیل فراگیری کرونا لغو و به آذر ۱۴۰۰ 
دو  در  حال جشنواره  این  با  شد  موکول 
بخش کارگاهی و رقابتی برگزار می شود. 
مقدمات بخش کارگاهی از اسفند شروع 
شد و بخش رقابتی تا پایان اسفند جذب 
آثار داشت، بعد به مراحل انتخاب رسیدیم 
و شنبه این هفته اعالم نتایج را داشتیم. 
رقابتی و غیر  را در بخش  اثر  حدود ٨۵ 
رقابتی پذیرفتیم. در بخش کارگاهی هم 
چنین بود که ما در نظر داشتیم نوآوری 
چنین  بار  اولین  برای  و  باشیم  داشته 
پیاده  »سایه«  جشنواره  در  را  بخشی 

کردیم.
علی زارعی افزود: بخش کارگاهی چنین 
از  را  فیلمنامه  طرح های  ما  که  است 
مرحله  در  گرفتیم،  متقاضی  دانشجویان 
اول انتخاب طرح ها بررسی شد و به ۵۳ 
اثر رسید، در مرحله بعدی این طرح ها به 
منتورها سوره ارایه و طی دو روز پرزنت 
داشتیم  فیلتر  دوباره یک مرحله  ما  شد، 
اصلی  بخش  در  طرح   ۲۳ نهایت  در  که 
حاضر  حال  در  و  شد  پذیرفته  کارگاهی 
به  شدن  تبدیل  حال  در  طرح ها  این 

فیلمنامه هستند.
به  بخش  این  اختتامیه  کرد:  مطرح  وی 
این صورت است که بچه ها طرح های خود 
می کنند  پرزنت  سرمایه گذاران  جلوی  را 
آن  ساخت  هزینه  قبولی  صورت  در  و 
می شود.  تامین  سرمایه گذاران  سوی  از 
انجمن سینمای جوان  ما  اصلی  اسپانسر 
است و این انجمن حداقل دو طرح را از 
دانشجویان می پذیرد. خانه مستند انقالب 
اسالمی، مرکز گسترش سینمای مستند 

استدیوی  چند  پویانمایی،  و  تجربی 
تهیه کننده  چند  ودیو،  پلتفرم  خصوصی، 
دیگر  و…  دیدی  آب  خصوصی، 
اسپانسرهای ما هستند.وی درباره جلسات 
پیچینگ عنوان کرد: از اسفند که طرح ها 
صاحبان  ماه  اردیبهشت  تا  شد  انتخاب 
داشتند  منتورها  با  را  جلساتی  طرح ها 
خرداد  دو  نهایی  پیچینگ  جلسه  که 
یک  مستند،  طرح  سه  می شود.  برگزار 
طرح انیمیشن و بقیه طرح های پیچینگ 
هم  داستانی  طرح های  هستند،  داستانی 
تا  گرفته  اجتماعی  از  مختلف  موضوعات 
درباره  هستند.زارعی  برخوردار  را  جنگی 
فراخوان  کرد:  اظهار  نیز  اولیه  فراخوان 
عطا  از  که  داشت  ما خیلی مشکل  اولیه 
عنوان  به  ایشان  گرفتیم،  کمک  مجابی 
همین  به  و  آمدند  ما  کنار  بخش  مشاور 

ترتیب فراخوان اولیه اصالح شد.
وی گفت: همه منتورهای ما به جز آقای 
یابنده تحصیل کرده دانشگاه سوره بوده اند، 
سراغ  به  که  داشتیم  را  دیدگاه  این  ما 
کسانی برویم که در این دانشگاه تحصیل 
روستایی،  مکری،  آقایان  بودند،  کرده 
برای  ارزشمندی  اسم های  هم  مهدویان 
و  تعامل  دوستان  این  با  هستند،  ما 
گالیه مندی  با  داشته ایم.زارعی  مشورت 
توضیح  دانشجویان  انتقادات  برخی  از 
داد: همه ما می دانیم که کار دانشجویی 
خیلی سخت است، حدود یک سال است 
این  با  دستمزدی  و  قرارداد  هیچ  بدون 
و  باال  ما  کار  و  هستیم  درگیر  جشنواره 
است،  رفته  پیش  کار  ولی  داشته  پایین 
آدم می شکند که  این حال گاهی دل  با 
رخ  دانشجویان  سوی  از  هم  مسأله  این 
داده به ویژه از زمانی که نتایج اعالم شده 
غیر  قضاوت  دانشجویان  برخی  و  است 
منصفانه ای داشتند اما کاش زحمات ما را 
ببینند، این در حالی است که هجمه وارد 
می کنند و زحمات یک ساله را زیر سوال 
بگیرند  تماس  خودمان  با  کاش  می برند، 
کرد:  تصریح  بگویند.وی  را  خود  موارد  و 
ما اولین جشنواره دانشجویی بوده ایم که 
کنیم.  دریافت  را  مجوز  این  توانسته ایم 
انرژی  که  بود  سخت  بسیار  حرکت  این 
زیادی از ما گرفت. مدیر دانشگاه، معاون 
این  در  سینما  گروه  مدیر  و  فرهنگی 

مسأله ما را بسیار کمک کردند.

می خواستیم به تولید برسیم/ اکران حضوری و آنالین 
فیلم های جشنواره »سایه«

گزارش

تهیه کننده »دردسرهای عظیم«:

نتوانستیم جواد عزتی را با بودجه 
صداوسیما  نگه داریم

مهران مهام از تهیه کنندگان با سابقه صداوسیما دلیل ساخته نشدن 
فصل سوم از مجموعه “دردسرهای عظیم” را نبود جواد عزتی عنوان 
کرد و گفت: جواد عزتی آنقدر در فضای سینما و ویدئو تقاضا داشت 

که ما نتوانستیم او را با بودجه صداوسیما نگه داریم.
و   ”۱ عظیم  “دردسرهای  های  سریال  حاضر  حال  در  که  مهام 
“متهم گریخت” را روی آنتن شبکه تماشا دارد،  پیش از بازپخش 
تماشا صحبت  با شبکه  تلفنی  زنده  ارتباط  “دردسرهای عظیم” در 
هایی را در زمینه ادامه پیدا نکردن فصل سوم این مجموعه بیان کرد.

با بازی  سریال “دردسرهای عظیم ۱” به کارگردانی برزو نیک نژاد 
الناز  و  رجبی  مهران  سعادت،  مریم  هاشمی،  مهدی  عزتی،  جواد 

حبیبی هر شب از شبکه تماشا ساعت ۲۱ به روی آنتن می رود.
این تهیه کننده توضیح داد: آنچه که من االن در ارتباطاتم با مردم 
دارم این است که هنوز تولید و پخش “دردسرهای عظیم ۳” را تقاضا 
می کنند. راستش آن زمان که ما این کار را انجام می دادیم، فصل 
سوم آماده بود ولی به لطف خدا جواد عزتی از “دردسرهای عظیم” پر 
و بال گرفت و الحمداهلل رفت و دیگر به جایی رسید که آنقدر تقاضا 
در سینما و ویدئو باال بود که دیگر نمی توانست ادامه بدهد. از طرفی 
با رقم هایی هم که ما در سازمان صداوسیما داشتیم، نمی توانستیم 
جواد عزتی را نگه داریم و متاسفانه “دردسرهای عظیم ۳” به خاطر 

نبود این بازیگر ساخته نشد.
و  “ترش  دوش”،  به  “خانه  تلویزیونی  های  مجموعه  کننده  تهیه 
شیرین”، “من یک مستاجرم” و “زن بابا” در بخشی از صحبت هایش 
“دردسرهای  بازیگران  از  که  فکورصبور  زهره  یاد  زنده  از  یادی  با 
عظیم” بود، گفت: این قسمت از مجموعه “دردسرهای عظیم” را به 
روح مرحومه مغفوره سرکار خانم زهره فکورصبور تقدیم می کنم و 
از همه مخاطبانی که امشب این مجموعه را می بینند، می خواهم 

فاتحه ای برای ایشان بخوانند. روحشان شاد باشد.
که  مطلب  این  توضیح  در  هایش  از صحبت  دیگر  بخشی  در  مهام 
و  زیبا”  “شهر  مثل  هایی  فیلم  در  اش  بازیگری  سابقه  به  توجه  با 
“چهارشنبه سوری”، اگر بخواهد تهیه کنندگی یا بازیگری را انتخاب 
کند کدام را برمی گزیند؟ خاطرنشان کرد: بله من در این دو فیلم در 
خدمت آقای اصغر فرهادی بودم ولی خودم تهیه کنندگی را بیشتر 
دوست دارم چون شما محوریت و اعمال نظر دارید اما بازیگری باید 
متن،  در  را  تان  جامعه شناسی  کنندگی  تهیه  در  باشید.  اختیار  در 
فیلمنامه و به کارگردان منتقل می کنید و الحمداهلل لطف خداوند 
شامل حال ما بود که کارها ماندگار شد. خدا را شکر می کنم که در 
هر موقعی و هر آنتنی کارهای من همچنان در حال پخش است و 

این لطف خداست.
دیگر  از  محمدی،  ایرج  با  اش  کاری  ارتباط  درباره  ادامه  در  او 
تهیه کنندگان قدیمی تلویزیون یادآور شد: ایشان یکی از دوستان و 
همکاران بسیار خوبم است که از جایی به بعد ایشان به سمت فضای 
ویدئو رفتند. اگر شعار نباشد من چون خودم را سرباز رسانه ملی می 
دانم، معتقدم هرچه دارم از تلویزیون است، به همین خاطر پایبند 

این رسانه هستم و در تلویزیون ماندم.
مهران مهام که در حال حاضر تهیه کنندگی سریال “بی همگان” را 
برای شبکه سه سیما برعهده دارد، در پایان درباره آخرین وضعیت 
تولید این مجموعه اعالم کرد: تاکنون ۶۵ درصد از کل این مجموعه 
تصویربرداری شده و همچنان در حال ضبط هستیم. احتمال زیاد تا 
دو ماه و نیم آینده سریال روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت. 
پس از سال ها ساختن کارهای کمدی، ان شاءاهلل نوید یک ملودرام 

برای مخاطبان در راه است.
پخش  برای  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به  همگان”  “بی  سریال   
سپند  سلطانی،  مهدی  است.  ساخت  حال  در  سوم  شبکه  از 
امیرسلیمانی، سمیرا حسن پور، کاظم هژیرآزاد، نسرین بابایی، کاوه 
خداشناس، مرحوم زهره فکور صبور، محمد صادقی و ... از بازیگران 

این مجموعه هستند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ: 

برای آموزش جهاد تبیین و روابط 

عمومی باید به مدارس بازگردیم
معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ما باید به 
مدارس بازگردیم نمی توان در دانشگاه ها جهاد تبیین و روابط عمومی 
را به طور کامل آموزش داد بلکه این مهارت باید از مدرسه به دانش 

آموزان آموزش داده شود.
روابط عمومی  و  ارتباطات  هفته  مناسبت  به  مهدی پور   فرشاد   
نقش  خصوص  در  سوهانک«  »دوشنبه های  جلسه  پنجمین  در 
روابط عمومی ها و رسانه ها در جهاد تبیین افزود: باید به مواردی که 
ما را متوجه ضرورت تبیین کرده توجه کنیم، این مسئله چند بیشران 
مهم نظیر تغییرات تکنولوژی دارد که با شتاب فناوری، زمان دسترسی 
ما را به اطالعات کاهش داده و تغییرات مهمی ایجاد کرده که باید آن 

را جدی گرفت.
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 نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای 
کار  طرح  این  اجرایی  گفت:اصل  اسالمی 
زیربنایی  توسعه  در  مهم  و  درست  بسیار 
اقتصاد کشور محسوب می شود و در میان 

مدت به نفع مردم خواهد بود.
اجرای»نظام  مورد  در   ، گودرزی   عباس 
این  اجرای  یارانه ها« گفت:  توزیع  عادالنه 
زیربنایی  توسعه  در  مهمی  نقش  طرح 
دارایی  قاچاق،  از  و  دارد  کشور  اقتصاد 
جلوگیری  مرزها  از  خارج  به  مملکت 

می کند.
شورای  مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده 
رانت  و  فساد  وجود  به  اشاره  با  اسالمی 
برای  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  در 
واردات کاالهای اساسی،گفت: با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، یارانه ها از طریق کاالبرگ 
مصرف کنندگان  دست  به  الکترونیکی 

واقعی یعنی مردم  خواهد رسید.
اجتماعی مجلس تصریح  عضو کمیسیون 
کرد: در این طرح، حذف یارانه مورد نظر 
و   مصرف  مدیریت  موضوع  بلکه  نیست 
توزیع یارانه ها مورد  هدف است البته در 
اجرای این طرح باید  به نحوی عمل کنیم 
دارای  که  یارانه   دریافت  جاماندگان  که 
شرایط الزم هستند بتوانند با ثبت نام در 
سامانه مربوطه ،یارانه خود را دریافت کنند.

بندی  دهک  در  داشت:  بیان  گودرزی    

یارانه باید توجه شود تا حق  کسی ضایع 
به  هدفمند  صورت  به  ها  یارانه  و  نشود 
در  بتواند  و  برسد  واقعی  کننده  مصرف 

زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشد.
که  کاالهایی  قبل  دولت  در  افزود:  وی 
بودند،  ترجیحی  ارز  دریافت   مشمول 
غیر  کاالهای  از  بیشتری  قیمت  افزایش 
ارز  اختصاص  ادامه  لذا  داشتند  مشمول 
۴۲۰۰ تومانی به این کاالها  معقول نبود. 
حذف ارز ترجیحی و استقرار نظام عادالنه 
سیزدهم  دولت  درست  اقدام  یارانه ای 
از  مردم  که  کند  تالش  باید  دولت  است، 
نبینند.  آسیبی  طرح  این  اجرای  نحوه 
اقدام  این  انداز  چشم  مورد  در  گودرزی 
در دولت  اقتصادی گفت:  دولت در حوزه 
برخی  ترجیحی  ارز  رغم حذف  علی  قبل 
برای  مشکالتی  ایجاد  و  اساسی  کاالهای 
مردم، اراده ای برای درمان اقتصاد و جبران 
حذف ارز ترجیحی نداشت. دولت سیزدهم 
جراحی اقتصادی را آغاز کرده است، شک 
نکنید محصول این اقدام در میان مدت به 

نفع آحاد مردم خواهد بود.
نماینده مردم بروجرد بیان داشت جراحی 
تبعات  است،مسلما  افتاده  اتفاق  اقتصادی 
زودی  به  اما  دارد  جامعه  در  مدتی  کوتاه 
اقدام  مثبت دولت را  این  مردم دستاورد 

خواهند دید.

اجرای »نظام عادالنه توزیع یارانه ها«  به نفع مردم است

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان 
آرد  تامین  محوریت  با  کریم  رباط 
ها  نظارت  تشدید  و  نانوایان  سهمیه 
بر فعالیت خبازی ها ونانوایان سنتی 
به ریاست دکتر امید احمدی فرماندار 
سالن  محل  در  کارگروه  اعضای  و 

جلسات فرمانداری برگزار گردید.
احمدی  امید  دکتر  جلسه  این  در 
با  کریم   رباط  شهرستان  فرماندار 
مخل  با  قاطع  برخورد  بر  تاکید 
شهرستان  نان  و  آرد  بازار  کنندگان 
ها،  نانوائی  ساماندهی  نمود:  اظهار 
تامین و توزیع آرد و نظارت بر کیفیت 
و پخت نان باید از اولویت های مهم 
و  نان  و  آرد  ساماندهی  کارگروه 
کمیته نظارت این شهرستان درجهت 

رضایتمندی شهروندان باشد.
وی افزود : آرد اختصاص یافته به هر 
نظارت  با  و  شود  پخت  باید  نانوایی 
ها،  نانوایی  بر  کارشناسانه  و  دقیق 
با  متناسب  آرد  سهمیه  توزیع  نحوه 
نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها 

تخصیص یابد.
گفتنی است در این جلسه موارد ذیل 

مورد مصوبه قرار گرفت
برای جلوگیری از تعطیالت خودسرانه 
و امکان نظارت ساعت کاری نانوایان 
به تناسب موقعیت مکانی و نوع پخت 
و میزان سهمیه توسط اداره صمت و 
غله شهرستان  تعیین و ابالغ گردد 
همچنین در روزهای جاری مقرر شد 

ساعت کاری نانوایان افزایش یابد
مقرر گردید تیم های بازرسی برنانوایی 
واز  داشته  نظارت  در شهرستان  ها  
استفاده  اصناف  بسیج  های  ظرفیت 
شودودر صورت تخلف گزارش تخلف 
نانوایی هااز سوی تعزیرات حکومتی  

به فرمانداری اعالم گردد
هر  تخلف  صورت  در  شد  مصوب 

مراتب  نانوایی  های  واحد  از  یک 
برابر قانون نظام صنفی توسط اداره 
تعزیرات حکومتی رسیدگی و بنر با 
همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی 
نصب  متخلف  نانوایی   درب  سر  بر 

گردد.
مقرر گردید اداره غله روزانه اطالعات 
آرد   تخلیه  به  اقدام  که  هایی  واحد 
اعالم  صمت  اداره  به  را  اند  نموده 
کمتر  در  غله   و  صمت  بازرسین  و 
مربوطه  واحدهای  به  ساعت   ۲۴ از 
و  آرد  تولید   ، تاریخ  برابر  و  مراجعه 
آرد  شمارش  به  نسبت  تخلیه  زمان 
های تخلیه شده اقدام و موضوع  را 
صورتجلسه نمایند. بدیهی است تکرار 
آرد شماری در طول دهه برای پیش 
گیری از خروج آرد از نانواییها الزامی  
در  هم  مکشوفه  های  آرد  میباشدو 
شهرستان به سرعت در همان منطقه 
با نظارت اعضای کارگروه توزیع گردد

قاطعیت  بر  جلسه  این  درادامه 
موضوع  در  نظارت  های  دستگاه 
تاکید  خبازی  واحدهای  از  بازرسی 
در  نانوائیها  متصدیان  شد  عنوان  و 
نانوائیها حضور  در  پخت  زمان  تمام 
داشته باشند و  نظارت بر واحدهای 
خبازی که توسط مباشرین اداره  می 
شوند تشدید شود وفرمانداری از کلیه 
از  درحمایت  خود  قانونی  اختیارات 
تصمیمات متخذه این حوزه استفاده 

خواهد نمود
وهمچنین در پایان این جلسه  ضمن 
اتخاذ تدابیر الزم برای ارائه خدمات 
به  نان  و  آرد  حوزه  در  متناسب 
جهت  الزم  راهکارهای   ، شهروندان 
و  شهرستان  سطح   در  نان  تامین 
چند مصوبه دیگر در حوزه آرد و نان 
قرار  کارگروه  اعضای  موافقت  مورد 

گرفت.

برگزاری جلسه کارگروه ، آرد و 
نان شهرستان رباط کریم

خبر

 رییس سازمان برنامه و بودجه : اولین ماه سال ۱۴۰۱ 
بدون استقراض طی شد

نوشتار

 رییس سازمان برنامه وبودجه گفت: 
پنج  در  که  گذشته  سال  خالف  بر 
هزار   ۵۰ از  بیش  سال  ابتدای  ماه 
بانک  تنخواه  از  تومان  میلیارد 
کشور  دولت  شد؛  استفاده  مرکزی 
بدون  ماه سال ۱۴۰۱  اولین  در   را 
استقراض اداره کرد و همین روند تا 

پایان سال ادامه خواهد داشت.
بودجه  و  برنامه  سازمان  از  نقل  به 
کشور »سید مسعود میرکاظمی« در 
مدیریت  سازمان  روسای  گردهمایی 
به  اشاره  با  استان ها  برنامه ریزی  و 
کار  روی  زمان  در  کشور  وضعیت 
آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 
۱۴۰۰ زمانی که دولت تحویل گرفته 
در  اقتصادی  کالن  شاخص های  شد 
داشت؛  قرار  بدی  بسیار  وضعیت 
به صفر،  نرخ  نزدیک  اقتصادی  رشد 
 ۵۰ تورم   ،۴,۶ منفی  سرمایه  جذب 
بخشی  بیکاری  باالی  نرخ  درصدی؛ 

از وضعیت اقتصاد کشور بود.
کاهش  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
جاری  هزینه های  دولت  درآمدهای 
برابر   ۱۰ از  بیش  سال  هشت  طی 
تنها  دولت  تحویل  زمان  بود،  شده 
تخصیص  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰
بود؛  مانده  خزانه  در  اعتبار  بدون 
عالوه بر اینکه باید ماهانه ۱۰ تا ۱۲ 
هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق 

تسویه می شد.
از  افزود:  برنامه  سازمان  رییس 
مشکالت دیگر  معضل خشک سالی 

در  بلکه  ایران  در  نه تنها  که  بود 
و  افتاده  اتفاق  دیگر  کشورهای 
و  انرژی  قیمت  افزایش  همراه  به 
افزایش  باعث  حمل  هزینه  افزایش 
ذخایر  بود.  شده  غذایی  مواد  قیمت 
راهبردی مواد غذایی هم بین ۳۰ تا 

۷۰ درصد پایین تر از حد مجاز بود.
ناشی  معاون رئیس جمهور مشکالت 
پیش  معضالت  دیگر  از  را  کرونا  از 
روی دولت سیزدهم دانست و گفت: 
کرونا  از  ناشی  انسانی  درگذشتگان 
واکسیناسیون  اجرای  و  رفته  باال 

عقب افتاده بود.
با  از آغاز کار  وی اضافه کرد: دولت 
درنهایت  اما  بود،  روبه رو  تصویر  این 
پول  چاپ  و  استقراض  بدون 
حل  دیگری  از  پس  یکی  مشکالت 
اقشار  معوق  مطالبات  نه تنها  شد؛ 
پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات 
به  سال  پایان  در  اشتغال  و  عمرانی 
بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

برخی  اینکه  بابیان  میرکاظمی   
و  مذاکرات  به  را  مشکالت  راه حل 
کرد:  تصریح  بودند  گره زده  برجام 
مشکالت  دلیل  می گویند  بعضی ها 
اقتصادی تحریم است، اما این گزاره 
صحیح نیست، سهم تحریم مشخص 
است و نباید همه مشکالت را متوجه 

آن کرد.
سال   ۸ افزود:  رئیس جمهور  معاون 
که  بوده  معطل  اقتصادی  فعالیت 
نتیجه  و  می شود؟  چه  مذاکرات 

این رویکرد این شده که نرخ جذب 
سرمایه منفی شود. مذاکره در جای 
اقتصادی  ثبات  نباید  ولی  خودش 
بر  و  شود  گره زده  مذاکره  به  کشور 
همین اساس بودجه ۱۴۰۱ با شرایط 

تحریم تدوین شد.
سال  دوم  ماه  شش  در  افزود:  وی 
بود  ایستاده  محکم  دولت   ۱۴۰۰
سازمان  و  نرود  باال  پولی  پایه  تا 
قبل  سنوات  برعکس  برنامه وبودجه 
رفتن  باال  مانع  تا  داشت  مأموریت 

پایه پولی در کشور شود.
رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره 
تمرکز  سیزدهم  دولت  در  اینکه  به 
مردم  خرید  قدرت  تا  است  این  بر 
بر  دولت  تمرکز  داد:  ادامه  رود  باال 
کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی 
خصوصی  بخش  به  و  شکل گرفته 
داده  اطمینان  سرمایه گذاری  برای 

شود.
اهمیت  به  اشاره  با  میرکاظمی   
پیشبرد  برای  اقتصادی  ثبات 
فضایی  باید  گفت:  اقتصادی  اهداف 
برای  بخش خصوصی  تا  شود  ایجاد 
سرمایه گذاری اعتماد کند و یکی از 
نابسامانی ها  و  بی ثباتی ها  مهم ترین 

در بخش اقتصاد تورم است.
تورم  با  مقابله  برای  داد:  ادامه  وی 
باید رشد مصارف دولت و خلق پول 
دولت  و  کنترل شود  بانک ها  توسط 

برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
بابیان  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس 
اینکه در فروردین امسال پرداخت ها 
است  انجام شده  استقراض  بدون 
ماه  در  باوجوداینکه  کرد:  تصریح 
اما  است  پایین  درآمدها  فروردین 
پرداخت های این ماه بدون استقراض 
شده  واریز  دولت  درآمد  محل  از  و 

است.
موضوع  به  رئیس جمهور  معاون 
شیوه  تغییر  دالیل  و  ترجیحی  ارز 
پرداخت آن اشاره کرد و گفت: قاچاق 
کاالهایی که ارز ترجیحی می گرفتند 
گاهی  به طوری که  بوده  باال  بسیار 
 ۳۰۰ شعاع  تا  همسایه   کشورهای 
کیلومتری از دارو، روغن و آرد شامل 
از  و  می کردند  ارتزاق  ترجیحی  ارز 
پرداخت عوض شده  که شیوه  زمانی 

قیمت این ها در  کشورهای همسایه 
افزایش پیداکرده است.

اثربخشی  اینکه  بابیان  میرکاظمی   
ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است 
بزرگ ترین  ترجیحی  ارز  داد:  ادامه 
چون  زد  کشور  تولید  به  را  ضربه 
با  نمی توانست  اقتصادی  فعال  هیچ 
دریافت کنندگان ارز ترجیحی رقابت 

کند.
به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه 
 ۱۴۰۱ بودجه  قانونی  ظرفیت های 
اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا 
چند ماه را می داد و از منظر قانونی 
این  اجرای  به  ناگزیر  دولت  هم 

جراحی اقتصادی بوده است.
ترجیحی  ارز  حذف  مزایای  به  وی 
و  کرد  اشاره  کشور  اقتصاد  برای 
گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی 
و  کرد  ایجاد  پایدار  اشتغال  می توان 
مهم تر اینکه دولت از کف بازار بیرون 
بخش  و  تولیدکنندگان  می آید. 
بازار  تنظیم  در  به تدریج  خصوصی 

نقش اصلی را به عهده می گیرند.
رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره 
شکاف  و  جینی  ضریب  افزایش  به 
افزود:  گذشته  سال  در  طبقاتی 
قطعاً  جدید  کمک معیشت  توزیع 
خواهد  جینی  ضریب  بهبود  باعث 
سامان  توسط  هم  تدابیری  شد؛ 
هدفمندی اندیشیده شده که کسانی 
یارانه  دریافت  جدید  متقاضی  که 
ثبت نام  به زودی  بتوانند  هستند 

کنند.
دلیل  به  اینکه  بابیان  میرکاظمی 
ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و 
جهش قیمت های جهانی طرح حذف 
ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد 
با  گندم  قیمت  مثال  به طور  گفت: 
۱۶۶ درصد افزایش از ۲۱۰ دالر در 
شهریور  در  دالر   ۳۷۰ به   ۹۹ سال 
فروردین  در  دالر   ۵۶۰ و   ۱۴۰۰

۱۴۰۱ رسید.
وی در مورد یارانه نان و دارو گفت: 
پرداخت یارانه نان و دارو برای عموم 
دهک  به صورت  و  بود  خواهد  مردم 
بندی نیست هم نان و هم دارو برای 
خواهد  پرداخت  کشور  کل جمعیت 

شد.  

فرماندار رباط کریم شهرپرند 
ذخیره  بزرگترین  از  را 
استان  مسکونی  گاههای 
کرد  عنوان  کشور  و  تهران 
استراتژیک  ذخیره  افزود:  و 
شهرجدید  در  مسکونی 
واحد  هزار   ۱۶ تقریبا  پرند 
امیدواریم  مسکونی است که 
متقاضیان  مقرربه  موعد  در 

تحویل داده شود.
 دکتر امید احمدی فرماندار 
آیین  این  در  کریم  رباط 
امام  قرارگاه  داشت:  اظهار 
حسن مجتبی )ع( در ساخت 
خدمات  تواند  می  مسکن 

خوبی به مردم ارائه دهد.  
افزود  احمدی  امید 
درکنار  پرند  :شهرجدید 
لحاظ  از  جدید  شهرهای 
با  زمین  و  ساز  و  ساخت 
بازه  در  استاندارد  مصالح 
زمانی خوب و پیشتاز است.  

فرماندار رباط کریم ادامه داد: 
نهضت  طرح  در  امیداست 
شاءاهلل  ان  مسکن  ملی 
به دست  ها  این خانه  زودتر 

متقاضیان برسد.  
از  وی خاطرنشان کرد: یکی 
و   مردم  اصلی  های  دغدغه 
به  خانوار  سبد  های  هزینه 
با توجه  مسکن تعلق دارد و 
به باال رفتن هزینه اجاره بها 
مردم با مشکل مواجه شدند 
دولت  برکت  به  شاءاهلل  ان 
سیزدهم مردم بتوانند از این 

مزایا بهرمند شوند.  
عمران  شرکت  عامل  مدیر 
پرند  نیز در این آیین گفت: 
از  یکی  عنوان  به  شهرپرند 
گاههای  ذخیره  بزرگترین 
و  تهران  استان  مسکونی 

حتی کشور است.  
افزود  خواهی  وطن  علی 
بخشی  تواند  می  پرند  :شهر 
های  محدودیت  مشکل  از 
در  شهرتهران  منابع  تامین 
و  کند  حل  را  مسکن  حوزه 
شرکت  گذشته  سالهای  در 
که  کرده  سعی  پرند  عمران 
با  را  موضوع  این  از  بخشی 
و  دولت  حمایتهای  و  کمک 
مقامات محلی مرتفع سازد.  

نشان  خاطر  خواهی  وطن 
نظر شهرسازی شهر  از  کرد: 
پرند در برنامه اقدام ملی در 
کشور پیشرو است، مسئولین 

و  اجرایی  دستگاههای 
به سزایی در  فرماندار کمک 
پیشبرد این سیاست داشتند.  
عمران  شرکت  عامل  مدیر   
حوزه  در  داد:  ادامه  پرند 
تمام  مسکن،  ملی  نهضت 
مسکونی  استراتژیک  ذخیره 
در شهرجدید پرند تقریبا ۱۶ 
هزار واحد مسکونی است که 
امیدواریم با کمک و همدلی 
و  اجرایی  مسئولین  همه 
این  پیمانکاران،   و  مدیران 
و  پروژه در موعد مقررشروع 
وبه  برسد  اتمام  به  موقع  به 
متقاضیان تحویل داده شود.  
کرد  امیدواری  اظهار  وی 
کمک ها و برنامه بلند مدت 
به  اتمام  بخش  نوید  دولت، 
و  باشد  ها  پروژه  این  موقع 
باتوجه به اینکه فعالیت ها در 
دارای  که  آغازشده  فازهایی 

زیرساختی مطلبوب  خدمات 
دراین  و سکونت مردم  است 
مشکل  کمترین  با  فازها 

مواجه خواهد بود.  
خصوص  در  پایان  در  وی 
احداث  و  سازی  آماده 
با  همزمان  مرتبط  خدمات 
مسکونی  واحدهای  ساخت 
شرکت  سیاست   گفت: 
دولت،  ابالغ  براساس  عمران 
محلی  مقامات  و  وزیر 
بر  تمرکز  اجرایی  ومسئولین 
احداث مراکز محله و ساخت 
با  همزمان  عمومی  خدمات 
ساخت واحدهای مسکونی به 
منظور ارتقای کیفیت محیط 
و  است   شهروندان  زندگی 
برای این موضوع  از تجارب 
های  حمایت  و  پیمانکاران 
خواهد  استفاده  مسئولین 

کرد.

فرماندار رباط کریم: ذخیره استراتژیک 

مسکونی در شهرجدید پرند ۱۶ هزار واحد است

خبر
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اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر   
ملی  »پنجره  آغاز  و  رونمایی  اعالم  با 
حضور  با  دولت«  هوشمند  خدمات 
تعدادی از دستگاه ها به صورت آزمایشی، 
گفت: این سامانه تا شهریور ماه امسال 
تکمیل خواهد شد.»عیسی زارع پور« در 
مراسم افتتاح پروژه های وزارت ارتباطات 
جهانی  روز  در  اطالعات  فناوری  و 
پروژه های  افتتاح  آیین  در  و  ارتباطات 
مردم  زندگی  کرد:  اظهار  مخابراتی، 
با فناوری گره خورده و فیبرهای  امروز 
بدل  کشور  جدید  بزگراره های  به  نوری 
شده اند. دنیا به سمت کاربردی سازی و 
بهره گیری حداکثری از فناوری اطالعات 
برای تسهیل زندگی مردم حرکت کرده 

و این تبدیل به یک رویه شده است.
وی تاکید کرد: شعارهای اتحادیه جهانی 
مانند  کلی  مسائل  از  اکنون  مخابرات 
از فناوری اطالعات در مسائلی  استفاده 
فاصله  فرهنگ  و  محیط زیست  مانند 
گرفته و به سمت استفاده از فناوری در 
ورود  زندگی سالمندان  تسهیل  راستای 

رفته است.
اطالعات  فناوری  از  استفاده  دنبال  به 

برای تسهیل زندگی مردم هستیم
در  ما  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر 
هستیم  این  دنبال  به  سیزدهم  دولت 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  از  که 
حکمرانی  و  مردم  زندگی  تسهیل  برای 
به واسطه  کنیم.  استفاده  داده  بر  مبتنی 
تصمیمات  داده،  بر  مبتنی  حکمرانی 
مسئوالن کشور دیگر بر اساس حدس و 
گمان و نظرسنجی نیست و آن ها صرفاً 

بر اساس داده ها تصمیم می گیرند.
خانواده  اکنون  این که،  بر  تاکید  با  وی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  بزرگ 
بزرگ  و  ملی  طرح  کردن  اجرایی  برای 
»مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« 
گفت:  است،  ایستاده  دولت  کنار  در 
کرد   اعالم  مخابرات  اتحادیه  دبیرکل 
به  دنیا  روستاهای  مردم  از  درصد   ۶۰
خوشحال  اما  دارند،  دسترسی  اینترنت 
اسالمی  جمهوری  در  بگویم  که  هستم 
ایران، اکنون بیش از ۸۶ درصد روستاها 
ارتباطات  به شبکه ملی متصل هستند. 

زیادی  ظرفیت های  اطالعات  فناوری  و 
برای باز کردن گره های کشور دارند.

می تواند  فناوری  این که  بیان  با  زارع پور 
گفت:  کند،  متحول  را  کشور  اقتصاد 
برای  که  است  مرتبه  اولین  برای  دولت 
از  دارد  قصد  کشور  در  اقتصاد  پیشبرد 
استفاده  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ملی  شبکه  کار  این  در  ما  محور  کند. 
اطالعات است. این شبکه چیزی نیست 
جز یک شبکه پرسرعت، مستقل و امن 
متنوع  خدمات  که  کشور  سراسر  در 
عرضه  مردم  به  آن  بستر  بر  کیفیت  با 
بال   ۲ هر  در  ما  کار  محور  می شود. 
توسعه ارتباطات باکیفیت و ارائه خدمات 

در بستر شبکه ملی اطالعات است.  
خاطرنشان  فیبرنوری  پروژه  درباره  وی 
توسط  امروز  تفاهم نامه هایی که  با  کرد: 
امضا  به  کشور  سیار  و  ثابت  اپراتورهای 
رسید، زیرساخت های الزم برای عمل به 
۵۰ درصد از تعهدی که برای راه اندازی 
مردم  به  فیبرنوری  پورت  میلیون   ۲۰

داده ایم، عمل کرده ایم.
زارع پور افزود: روزی که درباره راه اندازی 
فیبرنوری  پورت  میلیون   ۲۰ تحویل  و 
کردیم،  صحبت  سال   ۳ مدت  ظرف 
عده ای گفتند طرح فضایی است و امکان 
ندارد به نتیجه برسد. امسال با تمهیدات 
در  خوبی  نقطه  به  توانسته ایم  دولت 

اجرای طرح برسیم.
برای  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر 

تقریباً  دولت  که  است  نخستین بار 
یک سوم درآمد خود از اپراتورها را صرف 
ضمن  می کند.  کشور  ارتباطات  توسعه 
نیز ۳ درصد  اینکه در یک بخش دیگر 
نیز  را  ارتباطات  از  خود  حق السهم  از 
درباره مشارکت  زارع پور  است.  بخشیده 
فیبرنوری  پروژه  در  مختلف  اپراتورهای 
منتظر  اینکار،  پیشبرد  برای  ما  گفت: 
که  اپراتوری  هر  از  و  نمی ایستیم  کسی 
امروز تفاهم نامه را امضا کرد، پشتیبانی 
فراهم  و  برنامه ریزی  حال  در  می کنیم. 
بتوانیم  که  هستیم  زمینه هایی  کردم 
به  را  کرده  فراهم  دولت  که  منابعی 
به خوبی  پروژه  تا  بدهد  اپراتورها  دیگر 
پیش برود. البته اپراتورهای دیگر نیز هر 
زمان که بیایند ما دست شان را به گرمی 

می فشاریم.
»پنجره  ایجاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باید  دولت«  هوشمند  خدمات  ملی 
شود،  تبدیل  عمومی  مطالبه  یک  به 
همه  قانون  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان 
شهریورماه  تا  شده اند  مکلف  دستگاه ها 
را  خود  هوشمند  خدمات  ارائه  پنجره 
وزارت  نیز  بعدی  مرحله  در  کنند.  ارائه 
ملی  »پنجره  باید دی ۱۴۰۱  ارتباطات 
راه اندازی  را  دولت«  هوشمند  خدمات 
کاربری  نام  پروژه،  این  به واسطه  کند. 
سامانه های  در  متعدد  پسوردهای  و 

مختلف به خاطره تبدیل می شوند.
بر  ارتباطات  وزارت  این که  به  توجه  با 

دیگر  ماه  هشت  هنوز  قانون  اساس 
خدمات  ملی  »پنجره  از  رونمایی  تا 
اما  دارد،  فرصت  دولت«  هوشمند 
کرد:  اعالم  امروز  ارتباطات  وزیر 
دولت« هوشمند  خدمات  ملی   »پنجره 

 )https:my.gov.ir/login(  
با  و  شده  راه اندازی  آزمایشی  به صورت 
اختیار  در  اکنون  دستگاه   ۱۰ خدمات 
مردم قرار گرفته است. اکنون پنج درصد 
این  تا شهریور  و  انجام شده  این کار  از 
پنجره با حضور تمام دستگاه ها پیش از 
رونمایی  کرده،  مصوب  قانون  که  زمانی 
که  دیرینه  آرزوی  این  امسال  شود. 
انجام  قصد  که  است  دهه   ۲ به  نزدیک 
آن را داریم، محقق می شود. روز جهانی 
ارتباطات از سال ۱۹۶۹ تا کنون هرسال 
می شود  برگزار  می  ماه  هفدهم  روز  در 
تأسیس  تاریخ  با  است  مصادف  که 
امضای  و  مخابرات  بین المللی  اتحادیه 
مخابرات  بین المللی  کنوانسیون  اولین 
است.  پاریس  شهر  در   ۱۸۶۵ سال  در 
در   )ITU( مخابرات  جهانی  اتحادیه 
بزرگداشت  مناسبت  به  خود  بیانیه 
است  کرده  امیدواری  ابراز  روز،  این 
محوریت  با  خالقیت ها  و  ابتکارات  که 
کیفیت  ارتقا  به  دیجیتال  فناوری های 
زندگی افراد سالمند در جهان بینجامد. 
در  دیجیتال  »فناوری های  اتحادیه  این 
شعار  به عنوان  را  سالمندان«  خدمت 

سال ۲۰۲۲ اعالم کرد.

خبر
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