
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال پنجم                شماره           128سه شنبه     3          خرداد      1401 

قانونمجلسرویکاغذنمیماند
مخبر: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 

باالترین ابزار مقابله با فساد است

2

دانش بنیان ها   توان  ساماندهی 

محیط زیست را دارند
4

جمشید هاشم پور: حال سازندگان 

سینمای اکشن خوب نیست
7

ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره وری بخش 
کشاورزی را  از بین برد

رئیسی:خصوصیسازیرهاسازینیست

سرآغازنظارتبرعملکردهااست

2

رئیساتاقبازرگانیایران:راهنجاتکشور

مردمیکردناقتصاداست

3

میزانکمتحرکیدرایرانبه۷۰درصد

رسیدهاست

6

استان ها 5

۵۰محصولدانشبنیاندراستان

اردبیلدرمرحلهتجاریسازیاست
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل گفــت: ۵۰ محصول 
دانش بنیــان در ایــن اســتان در مرحلــه تولیــد، فــروش و 
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 معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: پنجــره ملــی 
ــا  ــه ب ــزار مقابل ــن اب ــمند باالتری ــت هوش ــات دول خدم
ــان  ــدی در می ــکان ایجــاد رضایتمن ــن ام فســاد و بهتری

ــت  ..... ــردم اس م

وزارت  خلیج فــارس  مدیــرکل 
گفت:همچنــان  امورخارجــه 
بــرای  بلندتــری  گام هــای 
و  ایــران  مناســبات  توســعه 
خلیج فــارس آمــاده اســت و مــا 
ــرده  ــد ک ــکاری تاکی ــن هم ــر ای ب
مهــم  بحث هــای  معتقدیــم  و 
گفت وگوهــای  بــا  منطقــه ای 
سیاســی و راه حل هــای سیاســی 

باشــد. همــراه  بایــد 
مدیــرکل  عنایتــی،  علیرضــا 
امورخارجــه  وزارت  خلیج فــارس 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
در  ایرنــا،  خارجــی  سیاســت 
بــه  مــورد ســفر رئیس جمهــور 
عمــان گفــت: ســالی کــه گذشــت 
شــاهد موفقیت هــای زیــادی در 
ــج  ــه خلی ــی منطق ــوزه پیرامون ح
ــال،  ــور مث ــه ط ــم، ب ــارس بودی ف
ــتان  ــران و عربس ــای ای گفت وگوه
ــت و  ــش  رف ــم پی ــور منظ ــه ط ب
ــرات  ــج دوره مذاک ــوع پن در مجم
ســعودی  عربســتان  بــا  منظــم 
داشــتیم کــه مثبــت و ســازنده 
ایــن  ســیر  امیدواریــم  و  بــود 
نتایــج  بــه  بتوانــد  گفت وگوهــا 
منتهــی  هــم  مشــخص تری 
رییس جمهــور  ســفر  در  شــود. 
بــه قطــر نیــز، 1۵ ســند همــکاری 
ــا در  ــه آن ه ــه هم ــد ک ــا ش امض
در  و  هســتند  پیگیــری  حــال 

ــفر  ــاهد س ــز ش ــر نی ــال حاض ح
رییس جمهــور بــه عمــان هســتیم.

امیــدوارم مناســبات بــا کشــورهای 
ــد ــارس اســتمرار یاب خلیج ف

ایــن  نتایــج  از  داد:  ادامــه  وی 
کارشناســان  اعــزام  گفت وگوهــا 
در وزارت امورخارجــه بــه ســازمان 
کنفرانــس اســامی بــه عنــوان 
مامــور ثابــت و دائــم بــود کــه 
ــا  ــه در آنج ــت ک ــی اس ــد ماه چن
همــکاری  و  شــده اند  مســتقر 
ــد  ــا ســازمان دارن ــی ب بســیار خوب
و میزبــان هــم شــرایط را تســهیل 

ــت. ــرده اس ک
وزارت  خلیج فــارس  مدیــرکل 
ــج  ــفر ح ــورد س ــه در م امورخارج
ــت: حــج امســال از ســهولت و  گف
ــد و  ــد ش ــوردار خواه ــی برخ روان
ــج  ــه ح ــال ب ــی امس ــاج ایران حج
مشــرف می شــوند. البتــه دو ســال 
ــن  ــا ای ــل کرون ــه دلی ــته ب گذش
وقفــه ایجــاد شــد و امســال شــاید 
فضــای مناســباتی و گفت وگوهــای 
ایــران و عربســتان بــه ســهولت کار 
در بخــش حــج کمــک خواهــد 
مجامــع  و  ســازمان ها  کــرد.در 
همکاری هــای  هــم  بین المللــی 
ایــران و عربســتان بــه نســبت 

ــت. ــوده اس ــر ب ــته بهت گذش
امیدواریــم  کــرد:  تاکیــد  وی 
مناســبات ایــران بــا کشــورهای 

حــوزه خلیج فــارس، در ســطوح 
عالیــه یعنــی روســای کشــورها بــه 
شــکلی کــه تامیــن کننــده منافــع 
مــردم منطقــه و جهــان اســام 

ــد. ــدا کن ــتمرار پی ــد، اس باش
ــورهای  ــا کش ــط ب ــترش رواب گس
دولــت  در  خلیج فــارس  حــوزه 

ســیزدهم
ــزود: از ســوی دیگــر از  عنایتــی اف
ــورد  ــیزدهم در م ــت س ــان دول زم
اقتصــادی،  روابــط  گســترش 
ــی  ــرزی، گفت وگوهای ــولی، م کنس
را بــا کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس داشــته و در حــال اجرایــی 
ــا هســتیم.  ــن گفت وگوه شــدن ای
همچنیــن در بخــش کمیســیون 
میــان  اقتصــادی  مشــترک 
ــازنده و  ــش س ــه نق کشــورهایی ک
موثــری را دارنــد، گفت وگوهــای 
جمهــور  رئیــس  میــان  خوبــی 

ــا روســای کشــورهای  کشــورمان ب
و عــراق  عمــان، کویــت، قطــر 

ــد. ــام ش انج
اولویــت  همســایگی  سیاســت 

ســیزدهم دولــت 
مســتمر  گفت وگوهــای  بــه  وی 
میــان رییس جمهــور بــا ســران 
کشــورهای منطقــه اشــاره کــرد و 
گفــت: ســران برخــی از کشــورهای 
بــا  مســتمر  طــور  بــه  عربــی 
کشــورمان،  رییس جمهــور 
مســائل  دربــاره  گفت وگوهایــی 
ــد  ــی دارن ــائل مهم ــه و مس منطق
می توانــد  موضــوع  ایــن  کــه 
و  مهــم  منطقــه  ثبــات  بــرای 
موثــر باشــد و تصــور می کنیــم 
کــه ادامــه گفت وگوهــا و رفــت 
ــعار  ــانگر ش ــد نش ــا می توان و آمده
ــت  ــر اولوی ــی ب ــد مبن ــت جدی دول

همســایگی باشــد.
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مخبر: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
باالترین ابزار مقابله با فساد است

 معاون اول رئیس جمهور گفت: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
باالترین ابزار مقابله با فساد و بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در 

میان مردم است.
 »محمد مخبر«   در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات، تصریح 
راحتی  به  مردم  هوشمند،  خدمات  ملی  پنجره  راه اندازی  با  کرد: 
دولت  خدمات  از  اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  در  حضور  بدون  و 
و  زمان  هزینه،  کاهش  به  می تواند  مهم  این  که  می شوند  بهره مند 
خدمات  یکپارچه سازی  با  حال  عین  در  و  شود  منجر  مردم  انرژی 
دولتی در سامانه هوشمند، همه خدمات دولتی برای مردم به راحتی 

قابل مشاهده و دسترسی است. 
وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طالیی 
کاماًل جلوگیری می شود و ضمن شفافیت  رانت  و  برخی فسادها  و 
اطالعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد 

امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
و  دولت سیزدهم  عزم جدی  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
همچنین اهمیت راه اندازی هرچه سریع تر پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند تا پایان سال جاری تأکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع 
فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به 

مردم را در بستر آن عرضه کنند. 
الزام دستگاه های دولتی برای راه اندازی پنجره خدمات هوشمند تا 

شهریور
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزرای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  تجارت،  و  معدن  دادگستری، صنعت، 
برگزار  مجازی  فضای  شورای عالی  دبیر  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با ارائه گزارشی 
فناوری  اجرایی  شورای  شکل گیری  روند  و  شده  انجام  اقدامات  از 
اطالعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطالعات در 
دولت  راه اندازی  گفت:  و  کرد  تأکید  دولتی  و  اجرایی  دستگاه های 
هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تأکیدات رئیس 
جمهور بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند 

به مردم بسیاری از مشکالت دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
سال  اول  نیمه  پایان  تا  موظفند  دولتی  دستگاه های  افزود:  وی 
جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس 
دولت  خدمات  ملی  پنجره  در  پنجره ها  این  همه  یکپارچه سازی  از 
و  امور  تمام  بتوانند  راحتی  به  پایان سال جاری مردم  تا  هوشمند، 
مجوزها،  کسب  جمله  از  دولتی  خدمات  به  خود  نیازمندی های 
مشاهده ابالغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی و 

با استفاده از تلفن همراه و رایانه شبانه روزی دریافت کنند.
زارع پور با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر 
به زودی همه خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت 
گفت:  است،  مردم  برای  بهره برداری  و  دسترسی  قابل  هوشمند 
زیرساخت های قانونی،  اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده 
دولتی  مدیران  مردم  به  خدمت رسانی  آسان سازی  عین  در  و  شده 
می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به کل گزارش ها و اطالعات 

مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مخرب  آثار  به  اشاره  با  جمهور  رئیس   
و  غیرمنطقی  نامناسب،  واگذاری های 
کرد:  تأکید  گذشته  در  قانون  خالف 
رهاسازی  معنای  به  سازی  خصوصی  
حمایت  هدایت،  آغاز  سر  بلکه  نیست 
به  کمک  و  عملکردهاست  بر  نظارت  و 
به  باید  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
توجه  مورد  اقدام  محوری ترین  عنوان 

باشد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی  در »نخستین 
در  خصوصی سازی  بین المللی  رویداد 
صاحب نظر،  صدها  حضور  با  که  ایران« 
دست اندرکار و متولیان برگزار شد، اظهار 
داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق 
در  حقیقی  خصوصی سازی  درباره  نظر 
اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل 
۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از 

اولویت ها و ضرورت هاست.
بازنگری  لزوم  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
روند  به  نقادانه  و  منصفانه  دقیق، 
و  تاکنون  گذشته  از  خصوصی سازی 
ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه 
اجتناب  امری  گذشته  بازنگری  افزود: 

ناپذیر است.
و  تفریط  و  افراط  از  پرهیز  خواستار  وی 
ارزیابی واقع بینانه روند خصوصی سازی در 
کشور شد و ادامه داد: این ارزیایی ها باید 
با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت آموزی 

اگر  تا  شود  انجام  همه جانبه  به شکل  و 
و  اصالح  است،  مشکل  دچار  ساختارها 
تشکیل  و  فسادانگیز  رفتارهای  بروز  از 
پرونده های تخلف و مجازات در دستگاه 

قضایی جلوگیری شود.
افزایش  مهم  اصل  سه  به  توجه  رئیسی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  جذب 
و  بهره وری  افزایش  و  خارجی  و  داخلی 
سازی  خصوصی  الزمه  را  دقیق  نظارت 
اقتصاد  به  بخشیدن  تحرک  و  صحیح 
با توجه  غیردولتی خواند و تصریح کرد: 
متصدی  نباید  دولت  که  اصل  این  به 
و  اندیشه  و  صاحبان نظر  همه  باشد، 
امر خصوصی سازی  در  تجربه  دارندگان 

باید وارد میدان شوند تا خصوصی سازی 
در چارچوب اصل ۴۴ به صورت حقیقی 
نام،  و  تغییر شکل، عنوان  نه صرفا در  و 

اجرا شود.
آثار  و  زیان ها  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
مخرب واگذاری های نامناسب، غیرمنطقی 
کرد:  تاکید  گذشته  در  قانون  خالف  و 
رهاسازی  معنای  به  خصوصی سازی 
حمایت  هدایت،  آغاز  سر  بلکه  نیست، 
به  کمک  و  عملکردهاست  بر  نظارت  و 
به  باید  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
عنوان محوری ترین اقدام مورد توجه باشد.

دولت  موفقیت  به  مردمی  دولت  رئیس 
سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل 

نامناسب  واگذاری های  روند  در  شده 
سواستفاده ها  برخی  با  مقابله  و  گذشته 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  زمینه  این  در 
باید با اصالح روش های ناصحیح گذشته، 
همه بخش ها به ویژه دولتمردان را ملزم 
به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی 
سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان 

بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
 رئیسی اظهار امیدواری کرد این نشست ها 
و اقدامات منجر به تدوین و ابالغ روش های 
این  با  متناسب  نیز  رفتارها  و  نوین شود 
ماموریت شکل عملی گیرد. رئیس جمهور 
در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد 

بخش خصوصی سازی بازدید کرد.

رئیسی: خصوصی سازی رها سازی نیست سرآغاز 
نظارت بر عملکردها   است

خبر

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

واگذاری ها به بخش خصوصی نباید 

برای جبران ناترازی بودجه انجام شود

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: هدف 
ناترازی  جبران  برای  نباید  خصوصی  بخش  به  واگذاری ها  از 
شرکت ها  این  از  باید  بلکه  شود  انجام  درآمد  کسب  و  بودجه 

همچنان حمایت کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی 
سازی در اقتصاد ایران که روز دوشنبه در محل سالن اجالس 
ابالغی  سیاست های  که   ۸۴ سال  در  گفت:  شد،  برگزار  سران 
اصل ۴۴ قانون اساسی اعالم شد، ۸ هدف از جمله شتاب بخشی 
رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم، ارتقاء کارآمدی 
ملی،  اقتصاد  رشد  و  بهره وری  افزایش  اقتصادی،  بنگاه های 
افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مدیریت 

دولت برای آن تبیین و تدوین شد.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
بنگاه  مورد   ۶۸۱ به  تاکنون  ابتدا  از  شده  واگذار  شرکت های 
به قیمت  قیمتی آن ها  ارزش گذاری  اقتصادی رسیده است که 
روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسید که البته در یک 
فقره ۲۶ هزار میلیارد تومان قیمت شرکت هایی بود که در قالب 
هزار   ۷۰۰ به  آن ها  ارزش  امروز  و  شدند  واگذار  عدالت  سهام 

میلیارد تومان می رسد.
تاکید کرد: در مجموع  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
درآمدهای حاصل از واگذاری ۵۳ درصد رد دیون بوده است. اما 
در مجموع برآورد این است که از این تعداد تنها ۵۰ درصد به 

بخش خصوصی واقعی واگذار شدند.
وی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری ها در ساختاری 
به صورت  است، گفت:  بوده  واقعی  از بخش خصوصی  متفاوت 
مستقل  و  واقعی  خصوصی  بخش  آن  درصد   ۲۰ حدود  دقیق 

بوده است.
پورابراهیمی با انتقاد از روی کار آمدن غیرمتخصصین به دلیل 
این  از  توجهی  قابل  بخش  داشت:  اظهار  اشتباه  واگذاری های 
نهادهای عمومی غیردولتی  به سازمان ها و  واگذاری ها  مربوط 
از زیر  بوده است. مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
اجتماعی  تامین  سازمان  جمله  از  قدرتمندی  مجموعه های 

تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این واگذاری ها به صورت قانونی و شکلی ایرادی 
ندارد اما تعدادی از این واگذاری ها به مجموعه های غیرتخصصی 
واگذار شده است. مثال وزیر نفت برای مدیران بخش های مختلف 
و زیرمجموعه های خود در یک ساختاری تخصصی در وزارتخانه 
تصمیم گیری می کرد و براساس وظایفی که داشت به نهادها و 

ارگان هایی مانند مجلس پاسخگو بود.
برنامه  تدوین  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
هفتم توسعه، اظهارداشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه که از 
سال آینده اجرای آغاز خواهد شد، باید موضوع خصوصی سازی 
مدنظر قرار گیرد. یعنی مساله تصمیم گیری تخصصی و واگذاری 
تخصصی در موضوعات مختلف اقتصادی باید مورد توجه باشد.

پورابراهیمی در ادامه به وضعیت کنونی شرکت های واگذارشده 
اشاره کرد و گفت: از مجموع بنگاه هایی که در ۱۷ سال گذشته 
فعال  و  سودآور  ها  آن  از  درصد   ۲۵ تنها  اکنون  شدند  واگذار 
هستند. در شرایطی که فعال شدن و سودآوری جزو اولویت های 
مهم اهداف واگذاری ها بود. درمقابل این ۲۰ درصد، ۷۵ درصد 
از شرکت ها نیمه فعال با سودآوری متوسط هستند و ۵درصد از 

بنگاه ها نیز زیان ده و راکد شده اند.
وی ادامه داد: این وضعیت محصول عوامل متعددی است که از 
جمله مهمترین عوامل مستقیم آن می توان به ساختار واگذاری، 
پشتیبانی های  دین،  رد  مشکالت  واگذاری،  هیات  ساختار 
درآمدی-کارآمدی  نگاه  تعارض  و  مالکیت  واگذاری  حاکمیتی، 

است که این مورد آخر مهمترین عامل است.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
و  بودجه  ناترازی  جبران  دنبال  به  شرکت ها  واگذاری  از  نباید 
کسب درآمد بود. بلکه باید توجه داشت که این شرکت ها بعداز 
واگذاری نیزمورد توجه قرارگیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی 

از واگذاری محقق شود.

عمان هیچ گاه تحت تاثیر دخالت های 
خارجی قرار نگرفته است

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه عمان در حال حاضر ظرفیت 
باالیی برای همکاری تجاری با ایران دارد، گفت: سفر رییس جمهور 

به عمان به افزایش حجم مبادالت تجاری با ایران کمک خواهد کرد.
حسن هانی زاده ، با اشاره به سفر آیت اهلل ابراهیم رییسی رئیس جمهور 
کشورمان به عمان، گفت، پادشاهی عمان یکی از شش کشور عضو 
عربستان  فشارهای  به رغم  که  است  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
سعودی توانست در طول چهار دهه گذشته رابطه کامال معتدل و بر 

اساس منافع مشترک با ایران برقرار کند.

صفری بر همکاری های دو جانبه ایران و 
اسلواکی تاکید کرد

وزیر  با  دیدار  در  خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
با اشاره به ظرفیت باالی اقتصاد ایران،  اقتصاد جمهوری اسلواکی 
بر  و  تبیین  نوین  فناوری های  در حوزه  را  پیشرفت های کشورمان 

توجه بیشتر به این مزیت در همکاری های دوجانبه تاکید کرد.
 یان اورلوچ وزیر اقتصاد جمهوری اسلواکی که به منظور حضور در 
کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران سفر کرده است صبح امروز 
با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه دیدار 

کرد.  
اورلوچ با ابراز خرسندی از سفر به ایران ظرفیت اقتصادی دو کشور 
را باال توصیف کرد و اظهار داشت: دو کشور در حوزه های صنعت، 
کشاورزی، ماشین آالت و فناوری های نوین زمینه های خوبی برای 
توجه  مورد  کمیسیون  سند  نهایی  تنظیم  در  که  دارند  همکاری 

خواهد بود.  
وی همچنین ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط را برای همکاری 
دو جانبه مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد روابط تجاری دو کشور 

بیش از پیش گسترش یابد.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه نیز با اشاره 
برگزاری  صنعت،  حوزه  در  اسلواکی  و  ایران  همکاری  سوابق  به 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را گامی مهم برای تقویت 

همکاری های تجاری دو کشور دانست.  
وی با اشاره به ظرفیت باالی اقتصاد ایران، پیشرفت های کشورمان را 
در حوزه فناوری های نوین تبیین و بر توجه بیشتر به این مزیت در 

همکاری های دوجانبه تاکید کرد.
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اینکه  بیان  با  اقتصاد و دارایی  امور   وزیر 
امیدوارم همدلی که میان مجلس و دولت 
موانع  از  یکی  رفع  به  منجر  دارد،  وجود 
تولید شود،گفت: بنا نیست مصوبه مجلس 
همانند  کارآفرینان  و  بماند  کاغذ  روی 
گذشته در پیچ و خم پرآزار کسب مجوزها 

بمانند و جذابیت تولید از بین رود.  
در  اقتصاد  وزیر  خاندوزی  احسان  سید   
اسالمی  شورای  مجلس  علنی   نشست 
در روند بررسی دومین گزارش کمیسیون 
بر  نظارت  و  تولید  رونق  و  جهش  ویژه 
مورد  در  اساسی  قانون  اصل)۴۴(  اجرای 
در  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  ارزیابی 
سیاست  اجرای  قانون  ماده)۷(  اجرای 
در  اساسی  قانون  اصل)۴۴(  کلی  های 
گزارش  ارائه  با  و  یافت  حضور  مجلس 
و  تعامل  از  گفت:  خود  متبوع  وزراتخانه 
اسالمی  شورای  مجلس  سازنده  همکاری 
اقتصادی  سیاست های  و  تصمیمات  در 
دولت، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت 
را ابالغ می کنم به طور خاص ما در وزارت 
کارنامه  دهه  دو  بررسی  رویداد  اقتصاد، 
خصوصی سازی را داشتیم که با همکاری و 
تعامل پررنگ نمایندگان ملت به سرانجام 

رسید.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرازی از بیانات رهبر 
انقالب در مورد آسان سازی مجوز کسب 
و کار گفت: رهبر معظم انقالب در بهمن 
ماه سال گذشته فرمودند که آسان سازی 
پنجره  ایجاد  اشتغال،  مجوزهای  دریافت 
انقالب  رهبری  که  اخذ مجوز  برای  واحد 
فرمودند تا حدودی انجام شده است لیکن 
آن آنطور که باید  و شاید انجام نشده من 
به مسئولین تاکید می کنم که این قضیه را 
جدی بگیرید در همین راستا در اسفند ماه 
سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب 
مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت 
موفق  داشتند  دارایی  و  اقتصادی  امور 
شدیم که گام اول را با حضور آقای رییس 
جمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول 
را بعد از تعطیالت نوروز که خدمت شما 

رسیده بودم به تفسیر عرض کردم.
قانونی  تکالیف  اهم  کرد:  بیان  خاندوزی 
که ما در مجوزهای کسب و کار داشتیم، 
۵ سرفصل مهم بود اول شفافیت مجوزها 
یعنی دقیقا بدانیم برای هر مجوز در کشور 
غیر  و  دقیق  شکل  به  زمان   مدت  چه 
سلیقه ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی 
و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزها 
بود، سوم ثبت کردن مجوزها، اصل بر ثبت 
محور بودن مجوزهاست، مجوزی که ثبت 
هیات  از  را  الزم  مجوز  باید  نباشد  محور 
وزیران بگیرد. چهارم مساله استعالمات بود 
که بسیاری از مردم و فعاالن اقتصادی در 
این زمینه تحت فشار، اذیت و فرایندهای 
زمان بر و خسته کننده اداری قرار داشتند.

ملی  درگاه  به  ها  دستگاه  اتصال  پنجم 
مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی بیان داشت: در این راستا مردم 

واحد  پنجره  یک  به  ورود  با  می توانستند 
از  امکان صدور آن  تمامی مجوزهایی که 
اخذ  را  دارد  وجود  مختلف  های  دستگاه 
کنند، به همین جهت ۱۷ فاز برای درگاه 
بتوانند  مردم  تا  شد  تعریف  مجوز  صدور 

نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.
تولید  برای  مرجعی  به  مجوز  ملی  درگاه 
تبدیل  تخلف  و  و شکایت  داده  اطالعات، 

شده است
وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز درگاه ملی 
مجوز به مرجعی برای تولید اطالعات، داده 
به  است.  شده  تبدیل  تخلف  و  شکایت  و 
درخواست  براساس  ما  که  ترتیب  این 
ها  کدام دستگاه  که  دریافتیم  نمایندگان 
توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و 
کدام یک تاخیر داشتند. همچنین در کدام 
صدور  برای  هایی  درخواست  چه  استان، 
تفکیک  به  اینکه  یا  داشت،  وجود  مجوز 
مجوزهایی  چه  بیشتر  جنسیت  و  رشته 

مورد نیاز است.
وی افزود: امروز قریب ۶۲ هزار درخواست 
مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها 
ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی 
مجوز  درخواست  هزار   ۳۴ تعاون  وزارت 

ثبت شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از تعداد ۳۴ هزار 
از  خانگی  مشاغل  حوزه  در  که  مجوزی 
هزار   ۱۲ شده،  درخواست  تعاون  وزارت 
مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله 
اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در 
حال  در  دارند.  قرار  مجوز  صدور  انتظار 
حاضر مهلت قانونی ۳ هزار و ۵۰۰ مجوز 
گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید 

طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.
عضو کابینه سیزدهم بیان داشت: براساس 
از  درصد   ۱۰ مجوزها،  ملی  درگاه  آمار 
از  درصد   ۶ تعاون،  وزارت  مجوزهای 
از  درصد   ۲ ورزش،  وزارت  مجوزهای 
مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد 
محیط  از  حفاظت  سازمان  مجوزهای  از 
سازمان  مجوزهای  از  درصد   ۳ زیست، 
هنوز  ها  دستگاه  سایر  و  مهندسی  نظام 
اجازه می  ما  به  درگاه  این  و  نشده  صادر 
دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا 
مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.

وی تاکید کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز 
از  درصد  اول ۳  روز  درخواستی طی ۵۵ 
ملغی شده  متقاضی  توسط خود  مجوزها 
است، ۲۰ درصد از مجوزهای درخواستی 
صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار 
گذاشته شده است. اما نکته مهم این است 
که ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در 
نشان  این  و  است  مدارک  تکمیل  انتظار 
می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن 
مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود 

ندارد.
هزار   ۶۲ میان  از  کرد:  اضافه  خاندوزی 
مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار 
تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس 

بررسی ها حدود ۶ درصد از دستگاه ها نیز 
در این زمینه متخلف هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ 
پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با 
همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه 
و  غذا  سازمان  درمان،  و  بهداشت  وزارت 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دارو، 
داریم  افتادگی جدی  عقب  مرکزی  بانک 
و سایر دستگاه ها تالش مناسبی در این 

عرصه داشتند.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: در رابطه با فعال نبودن درگاه ملی 
خود  مجوزها  برخی  صدور  برای  مجوزها 
کاربر  یک  عنوان  به  می توانند  نمایندگان 
تمامی  که  کنند  مشاهده  و  شوند  وارد 
تکالیف قانونی از حیث فنی و اجرایی فعال 

شده است.
بیان داشت:  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
در رابطه با بارگذاری برخی مدارک برای 
صدور مجوزها نیز باید عنوان کرد نسبت 
اما  دارد  وجود  مشکل  کمی  امر  این  به 
می شود  درخواست  قاعده  این  از  خارج 
نمایندگان مجلس کمک کنند تا مطالبه 
مجوز کاغذی در نظام اخذ مجوز تبدیل به 

امر غیرقانونی و ضد ارزش شود.
وی افزود: همچنین باید یادآور شد محلی 
برای ثبت شکایت در این درگاه  تعبیه شده 
است که اکنون چندین هزار ثبت شکایت 
و  بازرسی  و مجموعه  است  صورت گرفته 
اقدام  راستا  این  در  مقررات زدایی  هیأت 
می کنند؛ در این راستا باید یادآور شد اگر 
فردی نامه و درخواست کتبی برای مجوز 
بخواهد امری خالف قانون است و این مهم 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ممنوع شده  از ۲۷ 

است.
کرد:  اظهار  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
که  مراجعی  و  دستگاه ها  با  رابطه  در 
همکاری  الزم را نداشته اند، بخشی در حوزه 
مجلس  از  که  است  دولتی  دستگاه های 
می خواهیم در این خصوص همکاری کنند 
تا این نهادها هر چه سریعتر اقدام الزم را 
مراجع  و  نهادها  با  رابطه  در  دهند؛  انجام 
صدور مجوز مانند نظام روانشناسی، کانون 
وکال که تشکالت صنفی هستند، شاهد عدم 
اتصال به درگاه مجوزها و اقدام برای حل و 
فصل این مهم هستیم لذا اگر شکایتی در 
این خصوص برسد، امکان گزارش نظارتی 

ندارد؛ متأسفانه سال ها شاهد  هنوز وجود 
وجود قوانین روی کاغذ بوده ایم که توسط 

افراد مورد توجه قرار نمی گرفتند.
خاندوزی بیان داشت: امیدوارم همدلی که 
میان مجلس و دولت وجود دارد، منجر به 
نیست  بنا  شود،  تولید  موانع  از  یکی  رفع 
مصوبه مجلس روی کاغذ بماند، بنا نیست 
پیچ و خم  کارآفرینان همانند گذشته در 
جذابیت  و  بمانند  مجوزها  کسب  پرآزار 

تولید از بین رود.  
از ۶۲  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
انجام  تاکنون  هزار درخواست مجوزی که 
گرفته ۲۰ درصد مجوزها صادر شده، ۶۰ 
درصد در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد، 
۱۳ درصد از این درخواست ها در مرحله 
تعیین قرار گرفته و ۶ درصد نیز به عنوان 
تخلف دستگاه های صادر کننده مجوز از 

زمانبندی و موعد مقرر باقی مانده است.
بازرسان ویژه بر روند صدور مجوزها نظارت 

می کنند
وی اضافه کرد: ما امروز بازرسان ویژه ای در 
نظر گرفته ایم تا به گزارش دستگاه الف و 
وزارتخانه ب اتکا نکنیم؛ این بازرسان ویژه 
به صورت نامحسوب به سایت وزارت الف 
مراجعه کرده و درخواست مجوزی را ثبت 
می کنند. مدارک را بارگذاری می کنند و 
در نهایت گزارشی به وزارت اقتصاد ارائه می 
آیا مجوز درخواست  اینکه  بر  کنند مبنی 
شده در موعد مقرر صادر شده است یا خیر.

استفاده  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  خاندوزی 
بازرسی  پتانسیل  از  مردمی  ظرفیت  از 
غیرمحسوس نیز در این زمینه استفاده می 
شود، گفت: اگر بیان می شود در حوزه غذا 
و دارو، فرهنگ و ارشاد، بانک مرکزی، عدم 
همکاری در قصه صدور مجوزها وجود دارد 
گزارش  به  مربوط  موضوع  این  از  بخشی 
بازرس هایی است که غیرمحسوس عمل 

می کنند.
دارایی تصریح کرد:  و  اقتصادی  امور  وزیر 
شنبه  سه  و  نظارتی  همکاری  امیدواریم 
های نظارتی مجلس کمک کننده باشد تا 
۳ ماه بعد که گزارش دیگری در این زمینه 
ارائه می شود، خاتمه مجوزهای کاغذی و 
مجوزهای بیرون درگاه ملی مجوز را اعالم 
کنیم که مانع کارآفرینان که در حال حاضر 
مجلس و دولت برای رفع آن اراده کرده اند 

حذف شود.

وزیر اقتصاد:  قانون مجلس روی کاغذ نمی ماند
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اقتصاد
اخبار

اتحادیه اروپا بخش انرژی تجدیدپذیر 
آسیای میانه را توسعه می دهد

از آسیای  اروپا به همراه بیش از ۵۰ کارشناس   نمایندگان اتحادیه 
میانه و موسسات مالی بین المللی در کارگاه ۲ روزه ای که در آلماتی 
پروژه  کردن  اجرایی  درباره  گفتگو  و  بحث  به  برگزار شد،  قزاقستان 

انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری سبز پرداختند.
به  نقل از پایگاه خبری »آسیا پالس« تاجیکستان، براساس اطالعات 
پیرامون  قزاقستان  در  آلماتی  روزه  نشست ۲  در  که  اروپایی  هئیت 
میانه داده  انرژی های تجدیدپذیر در منطقه آسیای  توسعه  بررسی 
شد؛تخمین زده می شود این منطقه ۵ درصد ظرفیت طبیعی دنیا برای 
باد و انرژی خورشیدی را دارد که فرصت های بسیاری را برای توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر در اختیار می گذارد.
با وجود این منابع چشمگیر انرژی های تجدیدپذیر بدلیل محدودیت 
ها و مشکالت مالی، تکنیکی و اجتماعی این پتانسیل قابل بهره برداری 

نمی باشند. 
این کارگاه ۲ روزه از سوی صندوق اتحادیه اروپا برای ۶ پروژه این 
اتحادیه با آب های آسیای مرکزی، همکاری محیط زیست و تغییرات 
اقلیمی با هدف اشتراک تجربیات اتحادیه اروپا، اعضایش و موسسات 
مالی بین المللی در اجرای پروژه های کوچک و متوسط با تمرکز بر 

انرژی خورشیدی و باد برگزار شد. 
انرژی های تجدید پذیر به عنوان اولویت برای اتحادیه اروپا و موسسات 
مالی بین المللی به حساب می آیند.سهام انرژی های تجدید پذیر میان 

سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده است.

 وزیر نیرو با تشریح شرایط آب های 
از  یکی  را  حوزه  این  کشور،  مرزی 
و  برشمرد  نیرو  وزارت  اولویت های 
مورد  را  آب  دیپلماسی  شدن  فعال 

تاکید قرار داد.
»علی اکبر  نیرو،  وزارت  از  نقل  به  
جلسه  نخستین  در  محرابیان« 
امور  وزیر  حضور  با  آب  دیپلماسی 
آب های  شرایط  تشریح  با  خارجه، 
از  یکی  را  حوزه  این  کشور،  مرزی 
و  برشمرد  نیرو  وزارت  اولویت های 
مورد  را  آب  دیپلماسی  شدن  فعال 

تاکید قرار داد.
پیشرفت  و  رشد  به  اشاره  با  وی 
کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در بخش آب و دیپلماسی، ادامه داد: 
و  فنی  خدمات  صدور  نخستین 
و  آب  حوزه  در  کشور  مهندسی 
این موضوع  بوده که  آبی  پروژه های 

افتخار بزرگی است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در رویکرد 
بین المللی نیز می توان ایران در بین 
جهان  سدساز  نخست  کشور  چند 

است.
موضوع  در  اینکه  بیان  با  محرابیان 
دیپلماسی نیز پس از پیروزی انقالب 
بسیاری  افتخارات  شاهد  اسالمی 

بودیم، گفت: در دولت سیزدهم هم 
در این موضوع شاهد رشد هستیم، 
اولویت های  از  یکی  که  طوری  به 
کشورهای  با  گسترده  ارتباط  جدی 

همسایه است.
امور  وزیر  امیرعبدالهیان«   »حسین 
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  خارجه 
اینکه از آغاز دولت سیزدهم، یکی از 
دغدغه های جدی وزیر نیرو موضوع 
به طور  گفت:  بوده،  مرزی  آب های 
قطع کمیته آب وزارت امور خارجه 

برای هماهنگی و همکاری های الزم 
های   موضوع  در  نیرو  وزارت  همراه 

آبی خواهد بود.
به  اشاره  با  ادامه  در  همچنین  وی 
مذاکره های انجام شده با ترکیه برای 
مشترک،  مرزی  آب های  موضوع 
و  ایران  مشترک  کمیته  تشکیل  از 
منطقه ای  آب  مدیریت  برای  ترکیه 

خبر داد.
امور  کمیته  تشکیل  از  هدف 
آب های  از  صیانت  آب  بین المللی 

جمهوری  منافع  حفظ  مرزی، 
اسالمی ایران، فعال کردن دیپلماسی 
آب و پیگیری حقابه های ایران است.

وزارت  سیزدهم،  دولت  ابتدای  از 
در  را  خود  اساسی  های  اقدام  نیرو 
خصوص حقابه های ایران، دیپلماسی 
به  مربوط  های  موضوع  و  آب 
شروع  همسایه  مرزی  کشورهای 
کرده و طبق وعده داده شده دولت 
این  عملی،  راهکار  چند  با  توانسته 

حوزه را فعال کند.

وزیر نیرو: دیپلماسی آب اولویت 
نخست وزارت نیرو است

گزارش

رئیس اتاق بازرگانی ایران:  راه نجات 
کشور مردمی کردن اقتصاد است

 رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حساسیت سیاسی و اقتصادی 
نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود دارد؛ چراکه هنوز این 
باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.

»غالمحسین شافعی« با اشاره به سیاست های اصل ۴۴ اظهار 
کرد: نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش های 
مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند 
از  فروشنده  و  خریدار  درواقع  هستند،  ناراضی  خصوصی سازی 

نحوه این اقدام ناراضی هستند.
به سمت  ابالغ شده، شتاب  داد: هدف سیاست های  ادامه  وی 
رشد اقتصاد ملی، بهره وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در 
سطح عموم، ارتقای بنگاه ها و افزایش سهم بخش های خصوصی 
و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود اما ارزیابی های انجام شده و 
به  می دهد  نشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  همچنین 

اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشدیم.
شافعی خاطرنشان کرد: در حقیقت به جای آنکه خصوصی سازی 
پیش  در  معکوس  روندی  کند،  مولد حرکت  اقتصاد  به سمت 

گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصالح مسیر 
بزرگ ترین  تاکید کرد:  به جای مناسبی هدایت نمی کند،  را  ما 
مشکل موجود، نگاه بودجه ای به خصوصی سازی است. در این 
مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی سازی ندارد و خصوصی سازی 

به حساب نمی آید.
فعاالن  فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  شافعی 
را تصور کنند و همین  آتی خود  ماه های  اقتصادی نمی توانند 
موضوع این ریسک را باال می برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی 
نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود دارد؛ چراکه هنوز این 
باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.

مسیر امن همراه کارت بانک آینده 

مشخص شد / جزییات دسترسی به 

نسخه جدید و خدمات نوین بانکی
همراه کارت بانک آینده مرجع کامل خدمات پرداختی، مالی و بانکی 
و ارائه کننده بهینه ابزارهای حوزه پرداخت در کشور است. این سامانه، 
ارائه کننده انواع خدمت مبتنی بر تلفن همراه، با تجمیع سرویس های 
مختلف در گروه های متنوع، تمامی آن چه شما نیاز دارید را در بستر 
رضایت  پشتوانه  به  تا  است  کرده  ارائه  کاربردی  اپلیکیشن  یک 
گسترده مخاطبان این سامانه، قابلیت ها و ویژگی های جدید، به روز و 

برتر را به طور مستمر در دسترس کاربران خود قرار دهد.
برای  کاربردی  و  متمایز  کاربری،  تجربه  ایجاد  با هدف  همراه کارت 
انجام فعالیت ها و پرداخت های بانکی در دسترس همه ایرانیان است 
بانکی خود می توانید  کارت  رمز دوم  داشتن  در دسترس  با  تنها  و 
از طریق همراه  بانک  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  را  مالی  فعالیت های 
انجام  شتاب،  شبکه  عضو  کارت های  تمامی  از  استفاده  با  و  کارت 

دهید.
همراه کارت، به شکلی متمایز توأم با امنیت باال، پرداختی دل چسب 
را به ارمغان آورده است و با گستره ای از خدمات هر لحظه و هر جا، 
کاربردی ترین  و  بهترین  از  یکی  و  شماست  همراه  روز  فن  آوری  با 
آن  از  یکی  که  به گونه ای  می شود  محسوب  بانکی  ابزارهای 
تلفن  گوشی   روی  بر  باید  حتماً  که  است  ضروری  اپلیکیشن های 

همراه خود نصب داشته باشید.
انتقال وجه کارت به کارت، استعالم و دریافت موجودی، استعالم و 
پرداخت قبض، خرید شارژ و بسته اینترنت، تعامل مالی با مخاطبان 
ذخیره شده در گوشی همراه خود، پرداخت خیریه، پرداخت سریع 
قبوض با کیف پول، نمایش مبلغ تراکنش به تومان، اشتراک گذاری 
کارت  پویا،  رمز  خودکار  جای گذاری  و  تشخیص  مناسبتی،  رسید 
به کارت از مبداء 3۲ بانک و مؤسسه اعتباری و سایر خدمات قابل 
ارائه، از جمله مزایا و ویژگی های این سامانه کاربردی است که بدون 
خلل و در سریع ترین زمان ممکن فعالیت های مالی شما را به راحتی 
تجربه  به سادگی  شما  بانکی  دست یار  به عنوان  و  می سازد  میسر 

متفاوتی را برای شما رقم می زند.

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی:
تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی از اولویت های 

بانک کشاورزی است

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: تامین منابع ارزی واردات 
نهاده های کشاورزی از اولویت های این بانک است.

به نقل از بانک کشاورزی، فریدون بهبهانی در نخستین روز از هم 
فوق  مطلب  اعالم  با  بانک،  این  ارزی  مقررات  بازآموزی  و  اندیشی 
بخش  واردات  از  پشتیبانی  هدف  با  ارزی  حوزه  تقویت  بر ضرورت 

کشاورزی تاکید کرد.
وی حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به ویژه فعاالن حوزه 
دام و طیور در تامین نهاده های مورد نیاز را تعهد ملی، اخالقی و 
وظیفه ذاتی بانک کشاورزی دانست و از اختصاص خط اعتباری ۱۵۰ 
هزار میلیارد ریالی برای تامین سرمایه در گردش این دسته از فعاالن 

بخش کشاورزی خبر داد.
عرصه  فعاالن  از  پشتیبانی  ضرورت  بر  مجدد  تأکید  با  بهبهانی 
و  آنان در سفره مردم  فعالیت  تاثیر مستقیم  لحاظ  به  و طیور  دام 
بانک کشاورزی برای توسعه حوزه  برنامه های   امنیت غذایی کشور، 

بین الملل را تشریح کرد.

3

تسهیالتی به انتخاب مشتریان بانک ایران زمین 

زمان  مبلغ،  بتواند  دلخواه خود  و  میل  به  مشتری  که  را  تسهیالتی 
بسیاری  نظر  از  را مشخص کند شاید  آن  و درصد سود  بازپرداخت 
غیرممکن و محال باشد اما بانک ایران زمین این امکان را در قالب 

اعطای تسهیالت به مشتریان خود با نام "انتخاب" قرار داده است. 
سنجیدن  درست،  انتخاب  شرط  طالنیوز:  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
موقعیت، زمان و سرمایه است. اگر بتوانیم شرایط بازپرداخت اقساط 
از  بسیاری  شاید  کنیم،  تعیین  را  وام  درصد  یا  تسهیالت  مبلغ  و 
بدقولی های ناخواسته پرداختی ما که مربوط به تغییر شرایط نسبت 
به زمان دریافت تسهیالت است، برطرف گردد. بانک ایران زمین در 
به  تسهیالت  اعطای  مشتریان،  حال  رفاه  و  مداری  مشتری  راستای 

مشتریان خود با نام "انتخاب" را آغاز کرد.
همواره بسیاری از ما، در طول زندگی با انتخاب و روش های انتخاب 
روبه رو شده ایم. انتخاب بین بد و بدتر یا انتخاب بین خوب و عالی 
از جمله موارد قرار گرفتن در دوراهی زندگی روزمره ما است. انتخاب 
فرایندی روانی شامل قضاوت درباره  نقاط ضعف و قوت گزینه های 

مختلف و برگزیدن یکی یا چند مورد از آنهاست.
تولید دانش بنیان، را باید با ارتقای نقش »تحقیق و توسعه« در زنجیره 

ارزش، محقق کنیم
ژان پل سارتر در مورد انتخاب آزادانه جمله معروفی دارد که می گوید: 
» من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب 
نکنم، باز هم انتخابی کرده ام.«  هر انتخابی هم مسلما مسئولیت به 
دنبال دارد، یعنی هر کس بنا به اختیار، خود مسئول انتخاب و نتیجه 

آن است.
ما انسان هایی دارای قدرت حق انتخاب و اختیار هستیم، همان طور 
که در آموزه های دینی مان یاد گرفتیم؛ انسان تنها آفریده دارای اختیار 
و حق انتخاب است که این بزرگترین هدیه خداوند به ماست. به همین 
دلیل به ما قدرت حق انتخاب عطا شده تا بتوانیم مسیرها و هدف های 
زندگی خود را دنبال کنیم. ما با گزینش درست مسیر زندگی، می 

توانیم قدرت و توانایی خودمان را شکوفا کنیم.
در طرح انتخاب بانک ایران زمین وام گیرنده ابتدا باید افتتاح حساب 
کند و سپس حداقل 3 ماه دارای میانگین حساب شود. بعد از گذشت 
این مدت، تا ۲ برابر سپرده، وام ارائه می شود و البته سقف وام هم ۱۰۰ 

میلیون تومان است.
باید بدانید که حداقل سپرده ای که باید در حساب خود داشته باشید 
تا شامل تسهیالت شوید ۵ میلیون تومان است. به این ترتیب، حداقل 
مبلغ وام در این طرح ۱۰ میلیون تومان می شود. سود این تسهیالت 
برحسب دوره بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده بین ۱۰ تا ۱8 

درصد است.
ناگفته نماند که حساب مورد نظر برای این تسهیالت قرض الحسنه 
بانک  به  وام گیرنده  که  است  آمده  تسهیالت  این  شرایط  در  است. 
بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد. و فقط مبلغ ۱۰۰ هزار تومان 
شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی مربوط به هزینه های جانبی است.

به  با توجه  نوع و شکل دریافت تسهیالت توسط مشتریان،  انتخاب 
نیازشان از اهداف مهم تسهیالت انتخاب است که توسط بانک ایران 

زمین برای رفاه حال مشتریان ارائه شده است.

لزوم توجه صنعتگران به نوآوری و رقابت پذیری
عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: 
سرعت باالی تغییر فناوری ، کمبود منابع و به روز شدن 
تولیدکنندگان  و  صنعتگران  می کند،  ایجاب  نیازها 
قرار  نظر  مد  را  رقابت پذیری  و  نوآوری  مهم  موضوع 

دهند.

داشت:  اظهار  خبری  نشست  در  جمالی  مسعود 
مورد  سال هاست  که  ملی  تولید  و  صنعت  از  حمایت 
تاکید دولتمردان، مسووالن و کارشناسان قرار گرفته، 
چندان  دو  اهمیت  کشور  اقتصادی  شرایط سخت  در 

می یابد، اما در عمل نتیجه بخش نبوده است. 

معضل  با  سال هاست  ما  کشور  که  آنجا  از  افزود:  وی 
تحریم دست و پنجه نرم کرده و در معرض تشدید این 
تحریم ها نیز قرار دارد، ناچار هستیم نیازهای خود را از 
طریق تولید داخلی رقابت پذیر تامین کند و محصول و 

خدماتی در شان هم میهنان مان تولید کنیم.

نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر   
جذب  اعالم کرد:  ایمیدرو  راهبردی 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ از  بیش 
راهبری  با  بخش خصوصی  سرمایه 
ایمیدرو برای طرح های توسعه طی 

پنج سال محقق شد.
به  نقل از سازمان توسعه و نوسازی 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
در  خلوصی«   »سمیه  )ایمیدرو(، 
نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو 
افزایش  افزود:  رسانه  فعاالن  با 
اقتصاد  در  خصوصی  بخش  حضور 
در سرمایه  که  است  راهبردی  ملی 
گذاری ها مورد توجه ایمیدرو قرار 

دارد.
نظارت  و  ریزی  برنامه  مدیر 
در  بیان داشت:  ایمیدرو  راهبردی 
در  که  نیز  زیرساخت  توسعه  حوزه 
بخش  حضور  بسترسازی  راستای 
ساخت  می شود،  انجام  خصوصی 
برق  انتقال  خط  و  دسترسی  جاده 
بخش  معدن   ۵۶۰ از  بیش  برای 

خصوصی عملیاتی شده است.
زمینه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
و  معدن   ۱۹ برای   ۹۹ سال  در 
جاده  معدن   ۴8 ۱۴۰۰برای  سال 
دسترسی و خط انتقال برق ساخته 

شد.
نظارت  و  ریزی  برنامه  مدیر 
راهبردی ایمیدرو عنوان کرد: ایجاد 
برق  انتقال  خط  و  دسترسی  جاده 
جاری  سال  در  معدن  برای۱۲۰ 

هدفگذاری شده است.

تکمیل طرح های نیمه تمام
طرح  گفت:  ایمیدرو  مسوول  این 
 ۱۴۰۰ سال  در  شده  تکمیل  های 
با بیش از۷۵۰ میلیون دالر سرمایه 
گذاری و با اشتغال مستقیم نزدیک 

به ۲ هزار و ۱88 نفر انجام شد.
یک  تکمیل  ادامه داد:  خلوصی 
طرح  دالر  میلیون   ۲8۰ و  میلیارد 
اشتغالزایی  با   ۱۴۰۱ سال  در 
مستقیم نزدیک به سه هزار و 3۷۷ 

نفر نیز در دستور قرار دارد.
 ۷.۲ جذب  برنامه  به  اشاره  با  وی 
بخش  از  سرمایه  دالر  میلیارد 
تا   ۹۵ سال های  بین  در  خصوصی 
میلیارد   ۲.۵ تاکنون  گفت:   ،۱۴۰3
این رقم تکمیل شده  از  دالر طرح 

است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
گذشته  سال  کرد:  اعالم  ایمیدرو 

گذاری  سرمایه  فراخوان   ۲3 تعداد 
در معدن و طرح انجام و ۱۵ سرمایه 

گذار انتخاب شده اند.
افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه 

گذاری فعالیت های معدنی
از  صندوق  سرمایه  گفت:  خلوصی 
۱۴۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان 
و  یافت  افزایش  اخیر  های  سال  در 
برنامه افزایش آن به پنج هزار میلیارد 
کار  دستور  سال ۱۴۰۱در  در  تومان 

ایمیدرو است.
تاسیس  ابتدای  از  بیان داشت:  وی 
تولید  ظرفیت   )8۱ )سال  ایمیدرو 
قابل  افزایش  کشور  اساسی  فلزات 

مالحظه داشته است.
فوالد  تولید  ظرفیت  افزود:  خلوصی 
۵.۴ برابر )از هشت میلیون به ۴3.۵ 
میلیون تن(، کاتد مس ۲.۴ برابر )از 
۱۹۰ هزار به ۴۵۰ هزار تن( و شمش 

آلومینیوم 3.۵ برابر )از ۲۱۶ هزار به 
تا  یاد شده  ۷۷۰ هزار تن( در مدت 

سال ۱۴۰۰، افزایش یافته است.
توسعه اکتشاف

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
انجام  اقدامات  خصوص  در  ایمیدرو 
کرد:  عنوان  اکتشاف،  حوزه  در  شده 
اکتشاف پهنه ها در فازهای شناسایی 
مختلف  استان های  در  جویی  پی  و 
 ۴8۹ از  بیش  مساحت  با  کشور 
هزارکیلومتر مربع گستره کشور اجرا 
شده  تکمیل  آن  درصد   ۹۶ و  شده 

است.
یک  گذشته  سال   ۱۰ در  افزود:  وی 
حفاری  متر  هزار   ۴۵۰ و  میلیون 
خلوصی  است.  شده  انجام  اکتشافی 
حوزه  در  کرد  هزینه  مجموع  گفت: 
 ۴۵۵ و  یک هزار  از  بیش  اکتشاف 

میلیارد تومان بوده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو:

۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی 
برای طرح های توسعه ایمیدرو جذب شد
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رئیس جمعیت هالل احمر :  موانع برای 

تولید دارو در هالل احمر رفع شد

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به تولید داروی جدید 
رفع  و  فرایندها  تسهیل  با  ایران گفت:  در  ویل  روکسی 
تدارکات  و  دارو  حوزه  در  هالل احمر  فعالیت  مشکالت 
پزشکی، دستخوش تحوالت بزرگ همسو با اهداف نظام و 

این  جمعیت شده است.
 پیرحسین کولیوند در مراسم رونمایی از داروی روکسی 
رئیس  با حضور  و  هالل  داروسازی  شرکت  در  که  ویل 
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر و دیگر مسئوالن و 
مدیران این سازمان و شرکت های زیرمجموعه برگزار شد، 
تاکید کرد: با بهره مندی از توان و همکاری شرکت های 
تولید،  شغلی،  برنامه های  و  فرایندها  باید  بنیان  دانش 
کیفیت کار و  نگاه مدیریتی در جمعیت هالل احمر ارتقا 
پیدا کند. فرایندها تسهیل پیدا کرده و مشکالت رفع شود 
تا فعالیت هالل احمر در حوزه دارو و تدارکات پزشکی، 
این   و  نظام  اهداف  با  همسو  بزرگ  تحوالت  دستخوش 

جمعیت شود.
آنالین  داروخانه  موضوع  پیگیری  حال  در  افزود:  وی 
خانواده  برای  دارو  دریافت  روند  در  تسهیل  هدف  با 
جانبازان و شهدا و نیاز نداشتن به مراجعه حضوری آنان 
به داروخانه های هالل احمر از طریق سازمان غذا و دارو 

هستیم.
ظرفیت تولید ساالنه ۲۰۰ میلیون قرص در هالل احمر

دکتر حسین عطار مدیرعامل شرکت داروسازی سها هالل 
نیز در نشست با رئیس جمعیت، گزارشی از فعالیت های 
شرکت ارائه کرد و گفت: با توجه به دریافت گواهینامه 
GMP توسط شرکت داروسازی سها، ظرفیت راه اندازی 
خط تولید جدید و ساخت داروهای جدید و استراتژیک 
در شرکت داروسازی سها وجود دارد که می تواند نقش 

بسزایی در خودکفایی داروسازی کشور ایجاد کند.
تولید  سایت  دو  دارای  هالل  سها  داروسازی  افزود:  وی 
چهارباغ و شهید فقیهی در وردآورد است که با برخورداری 
از پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فنی و ظرفیت تولید 
قادر  تنها  نه   ،GMP گواهینامه  و  استراتژیک  داروهای 
به توسعه فعالیت های تولیدی خود در زمینه جامدات، 
مایعات، قرص و کپسول طبق استانداردهای بین المللی 
است بلکه می تواند در زمینه انعقاد قراردادهای دارویی 

فعالیت کند.

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: دانش بنیان ها می توانند 
واقع  در  کنند  ساماندهی  را  کشور  زیست  محیط 
دانش آمده تا محیط زیست را از آالینده ها پاک 
ما  بنیان  دانش  شرکت های  در  توان  این  و  کند 

وجود دارد.
 علی سالجقه روز سه شنبه در همایش ملی محیط 
ها  فرصت  و  نیازها   ، بنیان  دانش  تولید  و  زیست 
فضای  از  دور  به  محیط زیست  سازمان  افزود: 
قرار  فضا  این  تاثیر  تحت  اینکه  بدون  و  سیاسی 
از دانش بنیان ها در راستای حفظ محیط  بگیرد 

زیست حمایت می کنیم. 
پرواز  برای  مسیری  همایش  این  اظهارداشت:  وی 
اندیشه های بزرگ در راستای حفظ محیط زیست 
است ، حضور دانش بنیان ها در این همایش نشان 
می دهد که می توانیم به جوانان خود اتکا کنیم . 

وی افزود: در مدت ۴ دهه که از انقالب می گذرد 
بمباران های شدید اجازه نداد تا در اندیشه دانش 
نامگذاری  با  انقالب  رهبر  اما  شود  رسوخ  بنیان 
، روزنه های خنثی  بنیان ها  نام دانش  به  امسال 
سازی این تحریم ها  روشن شد که در واقع همین 

جوانانی هستند که در همایش گردهم آمده اند. 
سالجقه تاکید کرد: برای تحقق حکم رهبری امروز 
این همایش برگزار شد که ای کاش معاون علمی 
با  تا  و فناوری رییس جمهوری هم حضور داشت 
این مسیر  در  ها  بنیان  دانش  همفکری گره های 

باز می شد. 
بنیان  دانش  اسالم  مبنای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توانند  می  ها  بنیان  دانش  معتقدم  گفت:  است، 

مسایل و مشکالت کشور را برطرف کنند. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: 
از جوانان خواهش می کنم در کنار یافته های خود 
چون  کنند  توجه  نیز  اسالم  ناب  های  اندیشه  به 
تاکید  زیست  محیط  بحث  همواره  اسالم  دین  در 

شده است. 
در  انسان  که  نقشی  به  توجه  با  گفت:  سالجقه 
وارد  استثمار  و  استعمار  واژه  دو  داشت،  طبیعت 
مبانی کشورگشایی شد اما به مرور اشتباه برداشت 
از این دو واژگان صورت گرفت و کامال ضد ارزش 
جلوه داده شدند در حالی که این دو واژه به معنای 
تحول هستند و در فرایند برخورد انسان با طبیعت 

با معنی ضد ارزش وارد شدند و مشکالتی که امروز 
محیط زیست با آن دست و پنجه نرم می کند، رخ 

داده است. 
در  افزود:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
نکردیم  نگاه  طبیعت  به  دانش  با  صنعتی  توسعه 
طبیعت را به عنوان برده در اختیار گرفتیم و دید 
برده کشی و منافع شخصی را مبنا قرار دادیم تا 
جایی که دیگر تحمل و ظرفیت اکوسیستم کاهش 

یافته است و توان بارگذاری بیشتر ندارد.
حفاظت  سازمان  دیگر  امروز  کرد:  تاکید  سالجقه 
محیط زیست جای چالش نیست و هیچ مسئولی 
حق ندارد چالش ها را بیان کند، بلکه جای ارائه 
دانش بنیان ها  کمک  با  باید  و  هست  ها  حل  راه 
هرچه زودتر به راه حل هایی در راستای حفاظت 

از محیط زیست و طبیعت برسیم.
رسیده  جایی  به  کشور  امروزه  کرد:  تصریح  وی 
انقالب  معظم  رهبر  شود؛  گشایی  چالش  باید  که 
بیان  عطف  نقطه  یک  عنوان  به  را  دانش بنیان ها 

کردند و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم. 
وی گفت: اکنون دیگر توانی برای طبیعت نمانده 
است، مسایل و چالش های محیط زیست روح و 
روان مردم را خراش می دهد و سازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی فرایند 

خود را در این مسیر طی می کند. 
حفاظت  سازمان  افزود:  جمهوری  رئیس  معاون 
از فناوری ها و نوآوری هایی  محیط زیست حتماً 
که مشکل گشای چالش های محیط زیست کشور 
های  بنیان  به  توجه  با  کند.  می  هستند، حمایت 
سخت افزاری که در کشور وجود دارد شاید نتوانیم 
کمک  با  اما  کنیم  حل  را  مشکالت  سرعت  به 
دانشمندان می توانیم شرایط را تا حدودی بهبود 

ببخشیم. 
حتماً  دارم  اعتقاد  که  این  با  کرد:  تاکید  سالجقه 
باید رویکرد نوین در کشور مستقر شود اما با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور باید حرکت و با همین 
دانش بنیان ها  که  کنیم  حل  را  مشکالت  شرایط 

توان آن را دارند؛ در واقع دانش بنیان یعنی حفظ 
محیط زیست و ما باید از توان آنها در این مسیر 
ساماندهی  کشور  فعلی  شرایط  تا  کنیم  استفاده 

شود. 
وی گفت از شرکت های دانش بنیان می خواهم 
با همین شرایط فعلی کشور راهکارهای نوین را در 
راستای حفظ محیط زیست و رفع چالش های آن 
ارائه دهند و ما هم به عنوان یک دستگاه حاکمیتی 
از آنها حمایت خواهیم کرد و دستگاه های اجرایی 
را مکلف می کنیم تا از دستاوردهای دانش بنیان 

ها که مهر استاندارد دارند، استفاده کنند. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت هنوز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نتوانسته 
های  سازمان  دل  در  را  ها  بنیان  دانش  جایگاه 
اجرایی کشور باز کند که این امر باید هر چه زودتر 
اتفاق بیفتد تا بتوان از تمام توان دانش بنیان ها در 
از جمله چالش های  راستای حل مشکالت کشور 

محیط زیستی استفاده کرد.

دانش بنیان ها   توان  ساماندهی 
محیط زیست را دارند

آگهی اخطاریه دفترخانه
کارخانه   مهدی  آقای  مخاطب:  خانوادگی  نام  و  نام 

شغل: آزاد  آدرس: مجهول المکان
مریم  خانم  شما  همسر  کارخانه  مهدی  آقای  جناب 
پنجم  بهارستان شعبه  دادگاه شهرستان  از  امیدی 
درخواست طالق غیابی نموده و رای طالق به شماره 
 1400/10/30 مورخه  در   1400-734 دادنامه 
صادر شده پس از انقضای مهلت اعتراض در مورخه 
باشد.  می  االجرا  و الزم  1401/1/15قطعی شده 
لذا بدینوسیله به جنابعالی برای آخرین با اخطار می 
گردد ظرف مدت 10روز از انتشار این آگهی جهت 
شهر  )نسیم  آدرس  به  طالق  صیغه  اجرای  و  ثبت 
– خیابان شهید خان احمدلو  امام خمینی  – خیابان 

پالک49 طبقه ششم دفترخانه ازدواج 16 و طالق4 
ذکر  به  الزم  رسانید.  می  بهم  حضور  شهر(  نسیم 
به صورت  در صورت عدم حضور شما طالق  است 

یکطرفه و غیابی انجام خواهد شد.
سردفترطالق 4 نسیم شهر -  مرسل طیبی نیا

آگهی مزایده اتومبیل 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  اتومبیل  مزایده  آگهی 

140100008
یک  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شماره  به    SD تیپ  پژو206  سواری   دستگاه 
سفید  رنگ   55 ه   322 ایران   10 انتظامی 
و  شاسی:277425  شماره  به  مدل1389 
موتور:13388019066 وضعیت خودرو در زمان 
و  پالک  و  موتور  و  اتاق  حکی  – شماره   1  : بازدید 
پالکت موتور شاسی و مشخصات فابریک میباشد. 
جانبی می  تجهیزات  کلیه  – موتور روشن دارای   2
باشد. 3 – اتاق دارای آثار تصادف از ناحیه گلگیر 
)لکه  رنگ  و  دورتادور  خش  و  خط  آثار  و  چپ  جلو 
– مجموعه تزئینات شامل شیشه  رنگ(میباشد. 4 
میباشد.5-دارای  سالم  تودوزی  و  داشبورت  ها 
سیستم صوت و چرخ زاپاس و متعلقات و الستیکها 
– یک جفت پالک انتظامی به شماره  نو میباشد. 6 
متعلق  و  میباشد  نصب  خودرو  روی  بر  مندرج 
نظر  طبق  که  کزج  آقایی  مرتضی  آقای  مدیون  به 
کارشناس رسمی به مبلغ 1/450/000/000 ریال 
ارزیابی شده لذا مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 
رسالت  پارکینگ  در  یکشنبه  روز   1401/3/22
نرسیده  نسیم شهر  بهارستان  در شهرستان  واقع 
به میدان هفت تیر پشت بانک مسکن که از طریق 
مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده بابت 
10% سیستم بانک مرکزی جهت تایید وجوه واریزی 
1 – پرداخت از طریق  PCPOS   بصورت 48 ساعت 

اداری قبل از شروع مزایده 2 – پرداخت از طریق 
شروع  از  قبل  اداری  ساعت   72 بانکی  سیستم 
مزایده خواهد بود و مزایده از مبلغ پایه شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
نقدا وصول خواهد شد  نیم عشر و حق مزایده  و 
ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی اعالم گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی مورخ 1401/3/3 روز سه شنبه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – علی 
رحیمی پردنجانی

آگهی مفقودی مدارک خودرو
کشنده  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   2869868 هوشمند  شماره   اسکانیا 
از  و  گردیده  مفقود   85 ع   729 ایران   55 پالک 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی مدارک خودرو
کفی  بنز  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت  رسید 
شماره   4158566 هوشمند  شماره   بغلدار 
پالک 78 ایران 763 ع 83 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

مفقودی مدارک خودرو
کشنده  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   2153252 هوشمند  شماره   اینترناش 
ایران 827 ع 49 مفقودگردیده و فاقد  پالک 55 

اعتبار است.

مفقودی مدارک خودرو
کارت هوشمند ناوگان کامیون کفی بغلدار مدل 85 
شماره هوشمند 1965871 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

آگهی ابالغ وقت بازدید از محل وقوع پالک ثبتی 
پالک 152 فرعی از 160اصلی 

 – پروانه 3   – پروین 2   – مالکین:1  اینکه  به  نظر 
فاموری  همگی  شهرت  پرویز   –  5 پرتو   –  4 زهرا 
 160 از  فرعی   152 ثبتی  پالک  مشاعی  مالکین 
اصلی درخواست سند مالکیت تک برگی نسبت به 
پالک 152 فرعی از 160 اصلی و از آنجا که پالک 
مذکور بصورت حدی به حدی و فاقد طول و ابعاد 
لذا در اجرای کد 913 و 914  و مساحت میباشد 
تعیین  با  رابطه  در  ثبتی  های  بخشنامه  مجموعه 

تضییع  از  جلوگیری  جهت  به  و  مساحت  و  متراژ 
معاینه  وقت  لذا  مجاور  امالک  از  احتمالی  حقوق 
محل و عملیات نقشه برداری و کنترل حدود بتاریخ 
چهارشنبه 1401/03/18 )هجدهم خردادماه سال 
یکهزار و چهارصد و یک( ساعت 8/30 صبح تعیین 
و به جهت اعالم مالکین مبنی برعدم دسترسی به 
اطالع  آگهی  انتشار  طریق  از  مجاور  امالک  مالکین 
حقی  تضییع  مدعی  اشخاصی  چنانچه  تا  رسانی 
میباشند در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه اعتراضی دارند با مستندات ارائه درغیر 
اینصورت اداره ثبت پس از طی تشریفات قانونی 
نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند اقدام 

می نماید.

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مینا اصالنی پور برابر درخواست 
با  مورخه 1401/02/24  به شماره 2320  وارده 
نامه شماره 40430 مورخ 1401/02/21  وکالت 
دفترخانه 29 رباط کریم با تسلیم 2برگ استشهادیه 
رباط   29 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق 
تکبرگی  مالکیت  سند  اعیان  اینکه  اعالم  با  کریم 
از  به مساحت 1500 یکهزار و پانصد سهم مشاع 
اعیان ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 
مربع  متر  دویست  و  هزار  سه  و  بیست   23200
واقع  اصلی  از 156  فرعی  پالک 1381  به شماره 
الکترونیکی  دفتر  ذیل  کریم  رباط  ثبتی  حوزه  در 
سریال  شماره  به   14002030102200051
170843 سری ب – 99 بنام سیاوش محمدی ثبت  
و صادر و تسلیم گردیده است که وکیل مالک طی 
درخواست وارده فوق اعالم نموده که سند مالکیت 
مفقود  جابجایی  بعلت  صدرالذکر  مشخصات  با 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  
اجرای  در  مراتب  لذا  است  نموده  را  مذکور  پالک 
یک  در  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   120 ماده 
نوبت آگهی 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 دریافت 
مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت  غیر  در  نماید 
اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع 

قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.
بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم

رئیس عدلیه گفت: قوه قضائیه آمادگی 
یک  ضرورت،  حسب  بر  که  دارد 
جدای  دیگری،  اختالف  حل  شورای 
از شورای حل اختالف موجود، با یک 
از متخصصین  ترکیب خاص، متشکل 
شهری  مدیریت  حوزه  به  آشنایان  و 

ایجاد کند.
قضائیه،  قوه   رسانه   مرکز   از   نقل   به     
محسنی  غالمحسین   حجت االسالم 
شورای  اعضای  با  نشست  در  اژه ای 
پایتخت  شهردار  تهران،  شهر  اسالمی 
فلسفه  به  اشاره  با  شهری  مدیران  و 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  تأسیس 
قانون  در  مهم  این  درج  و  روستا 
اساسی و قوانین موضوعه، اظهار کرد: 
تخصص،  توان،  از  حداکثری  استفاده 
پیشبرد  در  مردم  مشارکت  و  تجربه 
امور زیستگاه شان و همچنین پیشبرد 
اقتصادی ،  اجتماعی ،  برنامه  های   سریع 
آموزشی   فرهنگی ،  بهداشتی ،  عمرانی ، 
و سایر امور رفاهی با مشارکت مردم و 
شهروندان، نقطه کانونی و اصلی ایجاد 
و شکل گیری شوراهای اسالمی شهر و 

روستاست.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن برخی 
یک  تحقق  برای  که  شاخصه هایی 
گفت:  دارد،  وجود  مطلوب  کالنشهر 
فضای  بهبود  زیبایی،  آرامش،  امنیت، 
طبیعی  سرمایه های  توسعه  زیستی، 
محیطی،  زیست  ابعاد  ارتقا  انسانی،  و 
نیازهای  و رفع  سهولت در رفت وآمد 
شهروندان از جمله شاخصه هایی است 
که وجود آنها برای تحقق یک کالنشهر 
راستا  این  در  است؛  ضروری  مطلوب 
که  گیرد  صورت  دقیقی  ارزیابی  باید 
چه میزان از این شاخصه ها در کالنشهر 
تهران محقق شده است و به هر میزان 
که در این موارد ضعف و نقصان وجود 
در  مردم  به  خدمت  برای  باید  دارد 
نقصان ها،  و  ضعف ها  این  رفع  جهت 

تالش و مجاهدت صورت گیرد.

رئیس عدلیه خطاب به اعضای شورای 
شهری  مدیران  و  تهران  شهر  اسالمی 
شد  یادآور  نیز  را  مهم  این  پایتخت 
خدمت  برای  موجود  فرصت  قدر  که 
و  بدانند  را  شهروندان  و  مردم  به 
مقاطعی  در  که  فرصت سوزی ها  از 
کشور  مختلف  دستگاه های  گریبانگیر 

شده است، بپرهیزند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به 
موارد و موضوعات مطرح شده از جانب 
و  تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
شهردار و مدیران این کالنشهر از جمله 
ضرورت ایجاد و اصالح قانون و اصالح 
رویه ها در برخی از زمینه های مرتبط با 
مدیریت شهری و همچنین ارج نهادن 
تخصصی  مصوبات  و  تصمیمات  به 
شوؤن  در  شهرداری  و  شهر  شورای 
مختلف مدیریت کالنشهر تهران، اظهار 
داشت: با توجه به محدودیت زمانی و 
ضرورت  موجود،  محدودیت های  سایر 
مشکالت  و  مسائل  رفع  برای  دارد 
و هم افزایی  و همدلی  تهران  کالنشهر 
با یکدیگر در جهت غلبه بر این مسائل 
خدمت رسانی  راستای  در  مشکالت  و 
مطلوب تر به شهروندان، به اولویت بندی 
ورزیم  مبادرت  موضوعات  و  مسائل 
نیز  را  اولویت بندی  این  معیارهای  و 

تعیین کنیم.
مشترک  تشخیص  و  درک  »داشتن 
مرتبط  چالش های  و  مسائل  قبال  در 
دیگر  توصیه  تهران«  اداره کالنشهر  با 
اعضای  به  خطاب  قضائیه  قوه  رئیس 
شورای اسالمی شهر و مدیران شهری 
همین  در  قاضی القضات  بود؛  پایتخت 
و  فهم  چنانچه  که  شد  یادآور  رابطه 
درک مشترکی درخصوص موضوعات و 
اداره شهر وجود  با  چالش های مرتبط 
نداشته باشد، پیشبرد امور جهت رفع 

چالش ها با اخالل مواجه می شود.
دستگاه  آمادگی  بر  عدلیه  رئیس 
قضائی برای ایجاد شورای حل اختالف 

مدیریت  به  مربوط  امور  مخصوص 
شهری تاکید کرد و گفت: قوه قضائیه 
حسب  بر  که  دارد  را  آمادگی  این 
اختالف  حل  شورای  یک  ضرورت، 
دیگری، جدای از شورای حل اختالف 
موجود، با یک ترکیب خاص، متشکل 
حوزه  به  آشنایان  و  متخصصین  از 

مدیریت شهری ایجاد کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به 
مقوله اهمیت توسعه پایدار شهر تهران، 
بیان داشت: ما در دستگاه قضائی این 
آمادگی را داریم که در راستای نیل به 
ضمن  تهران،  کالنشهر  پایدار  توسعه 
تشکیل کارگروه های مشترک با اعضای 
شورای اسالمی شهر و مدیران شهری 
و  مسائل  احصاء  به  نسبت  پایتخت، 
رویه های  و  قانون  اصالح  و  مشکالت 
و  اقدامات  شهری،  مدیریت  با  مرتبط 

ترتیبات الزم را اتخاذ کنیم.
رئیس عدلیه در همین زمینه، مشخصاً 
برخی از مراجع و مراکز قضائی از جمله 
عدالت  »دیوان  بازرسی«،  »سازمان 
دادستانی  و  »دادگستری  اداری«، 
تهران«، »معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم« و »سازمان ثبت اسناد« 
برگزاری  منظور  به  تا  کرد  مکلف  را 
نشست های مشترک با اعضای شورای 
اسالمی شهر و مدیران شهری پایتخت 
مرکزی  کارگروه  تشکیل  راستای  در 
احصاء مسائل و مشکالت و اصالح قانون 
با مدیریت شهری،  مرتبط  رویه های  و 

اقدامات مقتضی را به عمل آورند.
»ضرورت صیانت از مجموعه و نیروها«؛ 
حجت االسالم  که  بود  مهمی  توصیه 
به  خطاب  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
مطرح  پایتخت  شهرداری  مدیران  و 
زمینه  همین  در  عدلیه  رئیس  کرد؛ 
یا  قضائیه  قوه  جایگاه  چنانچه  گفت: 
نهاد  هر  یا  شهرداری  یا  شهر  شورای 
عمومی  افکار  در  دیگری  دستگاه  و 

دستگاه  مسئولیت های  و  امور  بشکند، 
مربوطه به سختی پیش خواهد رفت و 
مردم آنطور که شایسته است همکاری 
نمی کنند؛ لذا این جایگاه ها باید مصون 
در  نیز  آنها  ماندن  مصون  و  بمانند 
جلوگیری  به  نسبت  »اهتمام  گروی 
بر  »نظارت  شیطان صفتان«،  رخنه  از 
زیرمجموعه« و »اتخاذ تصمیمات پخته، 

تخصصی و پایدار« است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به 
ضرورت رسیدگی به تخلفات و جرایم 
بخش های  در  مفاسد  با  برخورد  و 
مقوله  بر  عالوه  کرد:  اظهار  مختلف، 
رسیدگی به تخلفات و جرایم و برخورد 
با مفاسد، موضوع مهم دیگر، جلوگیری 
و پیشگیری از پیدایش مفاسد و ایجاد 
لغزش ها در دستگاه ها و سازمان ها است.

از  بعضی  افزود:  راستا  همین  در  وی 
از  بیش  که  می شود  مالحظه  مقاطع 
آنچه در یک دستگاه یا نهاد عیب و ایراد 
باشد، در ذهن  لغزش  یا خدایی ناکرده 
مردم تلقی نسبت به وجود نقطه ضعف 
یا فساد در دستگاه یا نهاد مربوطه وجود 
دارد و این احساِس به شدت نامطلوبی 
و  امور  پیشبرد  در  می تواند  و  است 
همکاری و تعامل مردم خلل ایجاد کند.

چنین  در  داد:  ادامه  عدلیه  رئیس 
شرایطی، فرد هنگام مراجعه به دستگاه 
فکر  این  به  گام  نخستین  در  مربوطه، 
می افتد که چگونه راه خالف و اصطالحاً 
بیابد؛  کارش  پیشبرد  برای  را  پارتی 
این احساس غلط در  علی ایحال وقتی 
تلقی  این  تدریج  به  شود،  ایجاد  مردم 
خالف،  راه  از  غیر  که  می آید  بوجود 
مسیر دیگری وجود ندارد؛ در اینصورت 
خروجی کار پیشاپیش معلوم و مشخص 
است؛ لذا صیانت از زیرمجموعه و صیانت 
از خودمان به عنوان متولیان و مسئوالن 
تبیین درست مسائل  همچنین  و  امر، 
برای مردم مقوله ای بسیار حائز اهمیت 

است.

رئیس قوه قضائیه اعالم کرد:  
آمادگی برای ایجاد شورای 
حل اختالف مخصوص امور 

مدیریت شهری

خبر

50  درصد از بازماندگان از تحصیل در استان های 
مرزی دانش آموزان روستایی و عشایری هستند

در  می دهد  نشان  بررسی ها  گفت:  پرورش   و  آموزش  وزیر 
استان های مرزی حدود ۵۰ درصد از بازماندگان از تحصیل را 

دانش آموزان روستایی و عشایری تشکیل می دهند.
یوسف نوری در اولین جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری 
قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر که در 
ساختمان شهید رجایی و با حضور مدعوینی از وزارت کار و رفاه 
اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد برکت، بنیاد علوی، 
مجمع خیرین مدرسه ساز، بسیج دانش آموزی، دفتر توسعه 
اعضای  از  روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعی 
شورای معاونان وزیر و .... برگزار شد با تبریک سالروز آزادسازی 
مهمی  و  بسیار خوب  روز  خرداد  سوم  کرد:  اظهار  خرمشهر، 
عملیات  جهادی  جوانان   ۱۳۶۱ سال  در  قبل  سال  است۴۰ 
آغار کردند و در یک عملیات دشوار  را  المقدس"  "الی بیت 
امدادهای غیبی، خرمشهر  از  با استمداد  رزمندگان توانستند 
را آزاد کنند در این عملیات حدود ۱۹ هزار نیروی عراقی به 

اسارت در آمدند.
وی با اشاره به موضوع جلسه، تصریح کرد: از ارکان اصلی و نماد 
بیرونی حکومت اسالمی موضوع عدالت است و اگر محقق نشود 

ارتباط مردم نیز با حکومت مستحکم نمی شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: منظور از عدالت، عدالت توزیعی 
توزیع  لذا  داشته ایم  امکانات مشکل  توزیع  در  ما  یعنی  است 

رویه ای نباید ادامه یابد.
وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب 
جهادی  گروه های  و  خیرین  ستادی،  حوزه  در  برابر  آموزشی 
وارد شدند و کارهای خوبی را در مناطق مرزی و عشایری آغاز 
کردند.  نوری خاطرنشان کرد: در بخش هایی در توزیع امکانات، 
نشان  بررسی ها  شود،  ترمیم  باید  که  دارد  وجود  ضعف هایی 
می دهد در استان های مرزی حدود۵۰ درصد از بازماندگان از 

تحصیل دانش آموزان  روستایی و عشایری هستند.
وی افزود: ممکن است در منطقه ای مدرسه وجود داشته باشد 
اما موانع تحصیلی مانند مشکالت اجتماعی، اقتصادی و ...، نیز 
باشد لذا در قالب عدالت ترمیمی این مشکالت باید حل و موانع 

تحصیل دانش آموزان رفع شود.
ما  اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  مردمی  دولت  کابینه  عضو 
پاسخگوی سرعت رشد دانش آموزان نیست از طرفی فرسودگی 
و ازسوی دیگر مهاجرت و ورود اتباع خارجی مشکالت  آموزشی 

را همچنان افزایش می دهد.
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اخبار

۵۰ محصول دانش بنیان در استان 
اردبیل در مرحله تجاری سازی است

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل گفت: ۵۰ محصول 
دانش بنیان در این استان در مرحله تولید، فروش و 

تجاری سازی قرار گرفته است.
دانش  شرکت   ۳۵ کرد:  اظهار  پور  ابراهیم  حبیب 
بنیان و ۱۱۸ واحد رشد در استان فعال است که در 

اشتغال و کسب و کارهای نوین سهیم هستند.
وی اظهار کرد: سهم پارک علم و فناوری در اشتغال 
و  هزار  یک  تاکنون  و  شده  مشخص  استان  پایدار 
۱۶۰ اشتغال در پارک ایجاد شده و در سال جاری 
اشتغال  پارک  مختلف  حوزه های  در  نفر   ۳۵۰ هم 

می یابند.

مراسمی  در  شنبه  روز  نقشبندی«  »سعدی   
با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری کرمانشاه، اعضای شورای 
تامین و اداری، روحانیون و معتمدین به عنوان 
و  شد  معرفی  جوانرود  فرمانداری  سرپرست 
یوسفی«  »رستگار  تالش های  و  زحمات  از 

قدردانی گردید.
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست   
اجتماعی استانداری کرمانشاه در این مراسم با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امنیت و 
آرامش امروز در مرزهای ایران اسالمی مدیون 
شجاعت و فداکاری های شهدا و ایثارگران از 

جمله حاج قاسم سلیمانی است.
»محمد پورهاشمی« ضمن تبرک فرا رسیدن 
عطف  نقطه  را  خرمشهر  فتح  خرداد،  سوم 
و  دانست  اسالمی  انقالب  تاریخ  در  ماندگاری 
افزود: رشادت های مردم شهرستان جوانرود و 
منطقه اورامانات با گذشتن از جان و مال و دفاع 
از آب و خاک نیز همان عطف است و ماندگاری 

در نظام جمهوری اسالمی را به ثبت رساندند.
و  کرد  اشاره  فرمانداری  نهاد  اهمیت  به  وی 
اظهار داشت: نهاد فرمانداری یک نهاد بخشی 
نیست بلکه فرابخشی و رسالت فرماندار در این 
آسانی  کار  خطیر  و  سنگین  بسیار  مجموعه 

نیست.
سرپرست معاونت، سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمانشاه به اقدام شجاعانه دولت در 
اجرای مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها 
اشاره کرد و افزود: طرح مردمی سازی و عادالنه 
مهم  بسیار  اقدامات  از  یارانه ها  توزیع  کردن 
که  می رود  شمار  به  سیزدهم  دولت  شجاعانه 
همه ما باید قدردان این اقدام ارزشمند رییس 

جمهور باشیم.
بزرگ  طرح  این  دستاوردهای  از  افزود:  وی 
می توان جلوگیری از فساد، رانت و قاچاق اشاره 

کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمانشاه در ادامه گفت: در اجرای 
سیزدهم،  دولت  ارزشمند  اقتصادی  طرح  این 
استکبار  و  صهیونیسم  به  وابسته  های  رسانه 
و  انداختند  راه  فروانی  سوء  تبلیغات  جهانی 
همچنان ادامه دارد اما با هوشیاری و بصیرت 

مردم در این راه ناکام ماندند.
پورهاشمی به اهمیت جهاد تبیین و روشنگری 
در اجرای طرح مردمی سازی و عادالنه کردن 
یارانه ها اشاره کرد و افزود: در این راستا نیاز 
و  مسئوالن  نخبگان،  روحانیون،  و  علما  است 
اقشار مختلف مردم با روشنگری و جهاد تبیین 

دولت را یاری کنند.
خدمات  و  سوابق  یادآوری  با  پایان  در  وی 
ارزشمند و درخشان »رستگار یوسفی« یادآور 
شخصیتی  نقشبندی«  »سعدی  مهندس  شد: 
و  است  خوشنام  و  باسابقه  توانمند،  اصیل، 
و همراهی  با همکاری  بستر  این  از  امیدواریم 
پیشرفت  و  توسعه  برای  مسئوالن  و  مردم 

شهرستان جوانرود استفاده کند.
»رستگار یوسفی« دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ 
به عنوان فرماندار جوانرود معرفی شد. »سعدی 
نقشبندی« سرپرست فرمانداری این شهرستان 
نیز از نیروهای بومی منطقه است و فرمانداری 
طبیعی  منابع  و  شیالت  مدیرکلی  و  دیواندره 
کاری خود  کارنامه  در  را  کردستان  استان  در 
هزار   ۷۵ از  بیش  با  جوانرود  شهرستان  دارد. 
غرب  شمال  کیلومتری   ۸۶ در  جمعیت  نفر 

کرمانشاه واقع شده است.

سرپرست فرمانداری جوانرود معرفی شد
اخبار

استاندار کرمانشاه: اداره پست با توسعه تجارت 

الکترونیک در اشتغالزایی پیشگام باشد

 استاندار کرمانشاه با اشاره به توسعه کسب و کارهای 
مجازی،  فضای  در  تجاری  های  فعالیت  و  الکترونیک 
الکترونیک  تجارت  توسعه  با  کشور  پست  اداره  گفت: 

می تواند در اشتغالزایی پیشگام و پیشتاز باشد.
»بهمن  کرمانشاه؛  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
امیری مقدم« در دیدار دکتر لیایی، معاون وزیر و رئیس 
جمهوری  پست  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  هیأت مدیره 
اداره  مختلف  کارکردهای  به  اشاره  با  ایران  اسالمی 
تواند  برنامه های مختلف می  با  اداره  این  پست گفت: 
در ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد و به روند توسعه تجارت 

الکترونیک کمک کند.
سورتینگ  سیستم  توسعه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
هوشمند از طریق اداره پست بیان داشت: این موضوع 
می تواند به ایجاد اشتغال بیشتر کمک کند و از سوی 

دیگر تسریع در امور پستی را به دنبال دارد.
ویژه  به  مختلف  جلسات  در  حتماً  گفت:  مقدم  امیری 
شورای اداری استان مدیران را به حمایت از برنامه های 
در  و  الکترونیک  تجارت  توسعه  منظور  به  پست  اداره 

راستای اشتغالزایی تشویق خواهیم کرد.
مردم  گفت:  سخنانش  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
کرمانشاه از دیرباز میزبان زائران عتبات عالیات بوده اند 
و مردم نه برای تجارت و کسب درآمد بلکه برای مهمان 
نوازی و ارائه خدمات به این زائرین گرانقدر از یکدیگر 
سبقت می گرفتند و این موضوع از سالیان گذشته برای 

مردم کرمانشاه به یادگار مانده است.
در  استان  مستقیم  حضور  به  اشاره  با  مقدم  امیری 
طول هشت سال جنگ تحمیلی بیان داشت: جنگ در 
کرمانشاه شروع شد و در این استان نیز به اتمام رسید 
بنابراین کرمانشاه در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
حضوری مستقیم داشت که همین موضوع منجر به از 
دست رفتن بسیاری از بسترهای توسعه ای در استان شد 
لذا در حال حاضر همه وظیفه داریم که نهایت اهتمام 
خود را برای ارائه خدمات بهتر و کمک به روند توسعه ای 

کرمانشاه بکار بگیریم.
یک  کرمانشاه  شهر  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استاندار 
کالنشهر و دارای ظرفیت ها و توانمندی های مختلف 
تا  است، تصریح کرد: در کرمانشاه تالش خواهیم کرد 
افراد والیی، جهادی، انقالبی و مومن مشغول به خدمت 
از  استفاده  با  و  تمام جدیت  با  باید  و  شوند  استان  در 
امکانات دولتی و بخش خصوصی در راستای توسعه بیش 

از پیش کرمانشاه گام برداریم.
وی ادامه داد: چنانچه در کارها عالقه و تعصب به استان و 
ایران داشته باشیم بدون شک کارها و برنامه ها با سرعت 
بیشتری دنبال و منجر به شکوفایی روزافزون خواهد شد.

امیری مقدم گفت: خوشبختانه همواره مردم استان در 
اجرای برنامه های مختلف همگام و همراه هستند و اخیراً 
در اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها 

نیز نهایت همکاری را داشتند.
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3۰  کیلومتر از کانال های شبکه 
آبیاری مغان الیروبی شد

از الیروبی ۳۰ کیلومتر  امور منابع آب مغان  مدیر 
مغان  زهکشی  و  آبیاری  اصلی شبکه  کانال های  از 
شبکه  مفید  عمر  شدن  سپری  بدلیل  و  داد  خبر 
از  همواره  شبکه  این  مداوم  الیروبی  مغان،  آبیاری 
برداری و زهکشی مدیریت  بهره  اولویت های حوزه 

امور منابع آب مغان بوده است.
 اصغر احمدنژاد  با اعالم این خبر اظهار کرد: به منظور 
تسهیل در انتقال و توزیع مناسب آب، همچنین رفع 
موانع در طول شبکه، عملیات زنجیرکشی و جلبک 
برداری ۳۰ کیلومتر از طول کانال اصلی و درجه ۲ 

شبکه آبیاری و زهکشی مغان انجام شد.
طبیعی  عوامل  بدلیل  ساله  همه  کرد:  اظهار  وی 
و  غیراصولی  عوامل  برخی  و  محیطی  زیست  و 
همچنین رویش نی و علف و انباشته شدن رسوبات 
کاهش  باعث  که  زهکش ها  و  کانال ها  داخل  در 
می شود،  آبیاری  شبکه  از  بهره برداری  و  راندمان 

الیروبی کانال ها و زهکش ها انجام می گیرد.
الیروبی  اینکه  بیان  با  مغان  آب  منابع  امور  مدیر 
کانال ها و زهکش ها از عوامل مهم در پیشگیری از 
اختالل در موضوع آبرسانی به زارعان تحت اشتراک 
باید در  زارعان منطقه  اضافه کرد:  شبکه می باشد، 
از  و  کرده  مشارکت  کانال ها  پاکسازی  طرح های 
ریختن زباله به کانال هایی که از محدوده مسکونی 

عبور می کنند، خودداری نمایند.

 قائم مقام رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با بیان اینکه خدمت رسانی به جامعه ایثارگران 
یکی  است،  اسالمی  نظام  تکلیف  و  وظیفه 
دولت  در  شهید  بنیاد  اصلی  های  اولویت  از 
جامعه  بین  در  عدالت  تحقق  را  سیزدهم 

ایثارگران اعالم کرد.
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  ثقفی«   »کامیار 
امور  و  شهید  بنیاد  جدید  و  سابق  مدیرکل 
ایثارگران استان کرمانشاه، برنامه دولت سیزدهم 
و همچنین رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
را تحقق اهداف انقالب اسالمی دانست و افزود: 
خانواده شهدا و ایثارگران در طول تاریخ انقالب 
فشارهای  ها،  کاستی  تمام،  وجود  با  سالمی 
معیشتی، تحریم، فشار روانی، جنگ پای نظام 
بردباری  این صبر و استقامت و  اند و  ایستاده 

های آنها جای تقدیر و قدر دانی دارد.
وی جامعه ایثارگران را جامعه الگو  و خط مقدم 
تمدن اسالمی انقالب اسالمی معرفی کرد که 
واقع   در  که  دارند  ریشه  شهدا  پاک  خون  در 
ایثار و شهادت خود در   ، با فداکاری، رشادت 

اصلی  هدف  که  اسالمی  تمدن  تحقق  مسیر 
انقالب است ثابت کردند.

اصلی  را ریشه  اجرای عدالت در جامعه  ثقفی 
شکل گیری تمدن اسالمی عنوان و کرد گفت: 
اگر الگوی تمدن اسالمی جامعه ایثارگران است 
شروع  باید  جامعه  این  در  عدالت  اجرای  پس 
شود که ماموریت اصلی رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به عنوان معاون رییس جمهور 

در دولت سیزدهم  است.
مردمی کردن کارها  یکی از اولویت های بنیاد 

شهید و امور ایثارگران در سالجاری است
قائم مقام رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در ادامه یکی دیگر از ماموریت های بنیاد شهید 
در دولت سیزدهم را مردمی کرن کارها و امور 
بنیاد شهید به دست خود ایثارگان اعالم کرد و 
گفت: کارها باید به دست خود جامعه ایثارگران 
انجام شود، زیرا ایثارگران در عمل ثابت کردند 

توانایی انجام کارها را دارند.
ثقفی یکی دیگر از ماموریت های بنیاد شهید 
تحول  را  سیزدهم  دولت  در  ایثارگران  امور  و 

و تغییر ساختار در این نهاد بر شمرد و افزود: 
این شیوه کار و ساختار در بنیاد شهید موجب 
کاستی ها و بی عدالتی ها در جامعه هدف شده 

پس دارای نقص است و باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه خانواده شهدا و ایثارگران با 
وجود تمام کاستی های اما با درک و بصیریت 
پای نظام ایستاده اند، افزود: بر کاستی ها جامعه 
و  با همدلی  ان شاءاهلل  واقف هستیم  ایثاگری 
و  معیشتی  بهبود وضعیت  راستای  در  وحدت 

عدالت در این جامعه حرکت خواهیم کرد.
از اول انقالب تاامروز شاهد فداکاری و شجاعت 

مردم کرمانشاه بوده ایم  
بنیاد  در  جمهور  رییس  معاون  ویژه  دستیار 
شهید و امور ایثارگران در بخش  پایانی صحبت 
های خود، با اشاره به ۱۰ هزار شهید، ۲۱ هزار 
جانباز،  هزار و ۸۰۰ آزاده  و ۱۶ مدافع حرم 
استان کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه همواره 
در نظر مردم ایران به عنوان مردمانی پهلوان و 
دالور شناخته شده اند و از اول انقالب اسالمی 
تا امروز همیشه شاهد فداکاری، ایثار و شهادت 

و شجاعت مردمان این خطه بوده ایم.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ 
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، مردم 
و  هزار   ۹ شامل  ایثارگر  هزار   ۳۰ استان  این 
۸۰۰ شهید، ۱۹ هزار جانباز و هزار و ۷۵۰ آزاده 

تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
همچنین تقدیم ۸۵۰ زن شهیده، ۱۵۵۰ بانوی 
جانباز و ۷۵۰ شهید زیر ۱۵ سال از سندهای 
زنان  اول  رتبه  است،  استان  این  مردم  افتخار 
جانباز کشور و دومین استان که بیشترین تعداد 
زنان شهیده را تقدیم انقالب اسالمی کرده از 

آن کرمانشاه است.
مقدس  دفاع  دوران  عملیات طی  از ۲۷  بیش 
در کرمانشاه از جمله مرصاد، بازی  دراز، تنگ 
والفجر ۱۰،  حاجیان، محمد رسول  اهلل )ص(، 
مطلع الفجر انجام شده و همچنین شهر نودشه 
و روستاهای زرده و دیره شهرستان داالهو در 
دوران جنگ تحمیلی بمباران شیمیایی شدند 
و اینها همگی سندی بر حقانیت و مظلومیت 

مردم این دیار است.

قائم مقام رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

اجرای عدالت در بین جامعه ایثارگران اولویت بنیاد شهید 
در دولت سیزدهم است

معابر  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
مناطق حاشیه ای در این شهر نیاز به آسفالت 
دارد، گفت: مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار 
در اولویت آسفالت کاری در مجموعه مدیریت 

شهری است.
حاشیه  مناطق  از  بازدید  در  نوروزی«  »نادر 
اکثر  که  آنجا  از  داشت:  اظهار  کرمانشاه  شهر 
نیاز  معابر مناطق حاشیه ای در شهر کرمانشاه 
به  این مناطق  به آسفالت دارد، آسفالت معابر 
اولویت مجموعه  و  کار  ویژه در دستور  صورت 

مدیریت شهری کرمانشاه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: با شروع فصل آسفالت کاری، 
آسفالت  حوزه  در  شهرداری  عمرانی  مجموعه 

معابر آغاز به کار کرده است.
شهردار کرمانشاه با اشاره به اولویت بندی معابر 
نیازمند آسفالت، تصریح کرد: از چند ماه قبل 
در مجموعه معاونت عمران شهرداری کرمانشاه 
نیازسنجی  تیمی کارشناسی نسبت به رصد و 

معابر  همچنین  و   ۲ و  یک  درجه  اصلی  معابر 
فرعی کرده است.

نظر  در  با  کارشناسی  تیم  این  داد:  ادامه  وی 
گرفتن اولویت های ترافیکی و ترددی در سطح 
در  و  کرده  تهیه  اولویت  براساس  لیستی  شهر 
و  لکه گیری  به  نیاز  معابری که  تفکیک  به  آن 
یا روکش آسفالت نیاز دارند بر اساس اولویت ها 

مشخص شده است.
نوروزی خاطرنشان کرد: سعی داریم در مجموعه 
مدیریت شهری با بازدیدهای شبانه از معابری 
که در حال آسفالت است بازدید داشته باشیم 
تا بر کیفیت و کمیت فعالیت آسفالت نظارت 

دقیقی انجام شده باشد.
کالنشهر  اینکه  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار 
کرمانشاه با توجه به بافت کوهستانی که دارد، 
آسفالت  کارخانه  دوباره  اندازی  راه  با  گفت: 
در  را  آسفالت شیف شب  شهرداری،  مجموعه 
باقی  زمان  از  تا  کردیم  فعال  دوباره  کرمانشاه 

مانده در فصل آسفالت نهایت استفاده را ببریم 
زیرا معابر کرمانشاه نیازی فراتر از مشاهدات به 

آسفالت دارد.
وی تاکید کرد: همه اقدامات مجموعه مدیریت 
شهری در راستای رفاه و آسایش شهروندان طرح 

این مهم همه پرسنل  برای  باید  و  ریزی شده 
مجموعه بزرگ شهرداری هم پیمان باشند. شهر 
کرمانشاه یک میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیون 
نفری استان را در خود جا داده و توسط هشت 

منطقه شهرداری اداره می شود.

شهردار کرمانشاه: مناطق حاشیه نشین در اولویت آسفالت کاری 
قرار دارند
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جشنواره بازی های بومی، محلی 
همزمان با همایش بین المللی هورامان 

برگزار می شود

گفت:  هورامان  بین المللی  همایش  اجرایی  دبیر   
از  یکی  محلی  بومی  بازی های  اینکه  به  باتوجه 
اهمیت  حایز  ظرفیت  و  فرهنگی  اصیل  نمادهای 
از  یکی  لذا  می آید،  شمار  به  گردشگران  جذب  در 
بخش های نمایشگاه هورامان به جشنواره بازی های 

بومی محلی اختصاص می یابد.
هم اندیشی  نشست  در  زردشتیان«  »شیرین  دکتر 
ثبت جهانی،  هورامان،  »بین المللی  دبیران همایش 
فرهنگ و توسعه پایدار« که با مسووالن هیأت های 
ورزشی همگانی و روستایی و بومی و محلی کرمانشاه 
برگزار شد، افزود: جشنواره بازی های بومی محلی در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع 
در بوستان شاهد تدارک دیده شده و همه سعی ما 
بر این است که با همکاری متولیان ذی ربط به ویژه 
هیات ورزش های همگانی و هیات ورزش روستایی 
و بازی های بومی محلی استان جشنواره ای جذاب، 

مخاطب پسند و در شأن برگزار کنیم.
دکتر زردتشیان با اشاره به اهمیت توجه به جاذبه های 
فرهنگی هورامان گفت: یکی از مهم ترین برنامه های 
تدارک دیده شده برای این همایش، برپایی نمایشگاه 
هورامان در قالب ویترینی از داشته های فرهنگی اعم 
از خوراک، پوشاک، صنایع دستی، موسیقی و عکس 

است.
دبیر علمی همایش بین المللی هورامان هم در این 
نشست گفت: همایش بین المللی هورامان رویدادی 
فرهنگی،  نظر  از  راهبردی  و  اهمیت  حایز  بسیار 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
از  با اشاره به شرکت کنندگانی  نادری«  دکتر »نادر 
کشورهای مختلف در همایش افزود: برنامه ریزی های 
الزم برای برگزاری باشکوه همایش صورت گرفته و 
توسط  تاکنون  که  فراوانی  پیگیری  و  هماهنگی  با 
امیدواریم  شده  انجام  همایش  دست اندرکاران 
و  ایرانیان  توجه  که  بزنیم  رقم  ماندگار  رویدادی 

کشورهای جهان به سمت هورامان جلب شود.

کانون پرورش فکری کرمانشاه آماده 
 همکاری فرهنگی در مناطق
 کم  برخوردار استان است

 سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از  مجموعه  این  باالی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  کرمانشاه 
آمادگی کانون استان برای همکاری های فرهنگی در مناطق 

کم برخوردار خبر داد.
»محمد خیاط زنجانی« در جلسه شورای فرهنگی مرکز شماره 
۱۱ که با حضور گروهی از نیروهای جهادی تشکیل شد، ابراز 
امیدواری کرد؛ با راه اندازی گروه های جهادی در کانون، مربیان 
و همکاران عالقه مند در بخش های مختلف فرهنگی، هنری و 
ادبی برای فعالیت های جهادی در مناطق کم برخوردار بسیج 

شوند.
در ادامه، خیاط زنجانی با همراهی تنی چند از نیروهای جهادی 
از وضعیت فعالیت این گروه ها در محله های اطراف این مرکز 
محسوب  کرمانشاه  شهر  حاشیه  و  کم برخوردار  نواحی  از  که 

می شوند بازدید کرد.
در این بازدید، مربی  مسوول و مربیان مرکز، مربیان کتابخانه 
فعالیت های خود  تشریح  به  روستایی  دو سیار  و  شماره یک 

پرداختند.
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه ۴۶ هزار 

کودک و نوجوان بین ۶ تا ۱۶ سال سن دارد.
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  ثابت  مرکز   ۳۱ اکنون  هم 
نوجوانان کرمانشاه و یک مرکز سیار روستایی وجود دارد که 
تنها مرکز سیار کانون، ۴۰ روستا را زیرپوشش خود قرار داده 

است.
در  عنوان  هزار  سه  با  اکنون  هم  کتاب  جلد  هزار   ۳۵۰
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

کرمانشاه وجود دارد.



ورزشی
خبر

دبیر: تصمیمی برای حضور در 

انتخابات کمیته ندارم

دستگاه  دولت،  اولویت  گفت:  کشتی  فدراسیون  رئیس 
ورزش و فدراسیون ها باید بازی های المپیک باشد. اگر با 

نگاه المپیک حرکت کنیم به موفقیت می رسیم.
کمیته  فوق العاده  نشست  جریان  در  دبیر«   »علیرضا 
ملی المپیک، اظهار داشت: ای کاش همان اسفندماه در 
تصمیم گیری  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  زمان  خصوص 

می شد تا زمان از دست نرود.
تصمیم  المپیک،  ملی  کمیته  اعضا  امیدوارم  گفت:  وی 
بازی های  به  اعزامی  کاروان  تا  بگیرند  کارشناسی 
روی  را  خود  اسم  نبیند.  آسیب  اسالمی  کشورهای 
گفته ام.  علنی  را  نظرم  چون  نوشتم  رای گیری  برگه 
صحبت هایی دوستانی مثل »هادی ساعی« که می گویند 
موکول  اسالمی  بازی های کشورهای  از  بعد  به  انتخابات 
رای  گونه ای  به  می کنم  است. سعی  کارشناسی تر  شود، 

بدهم که خدا راضی باشد.
دستگاه  دولت،  برای  اولویت  نرود  یادمان  گفت:  دبیر 
اگر  باشد.  المپیک  بازی های  باید  فدراسیون ها  و  ورزش 
که  چرا  شد  خواهیم  موفق  برویم  جلو  المپیک  نگاه  با 
المپیک  بازی های  با  زیادی  فاصله  نیز  جهانی  مسابقات 

دارد.
وارد  المپیکی هستند  که  رشته هایی  دنیا  در  افزود:  وی 
مجمع می شوند اما در کشور ما نظر همه فدراسیون ها را 

مدنظر قرار می دهند.
رئیس فدراسیون کشتی در خصوص بودجه فدراسیون ها، 
توضیح داد: دولت و سازمان برنامه بودجه، هنوز بودجه را 
ابالغ نکرده اند. همیشه می گویم ۸۰ درصد فعالیت های ما 
تا شهریورماه است و همین االن چهار مسابقه بین المللی 
برگزاری کرده و ۱۲ عزام داشتیم اما بودجه هنوز ابالغ 

نشده است.
»سیدرضا  دوباره  حضور  شانس  خصوص  در  دبیر 
صالحی امیری« در انتخابات گفت:  باید از خودشان سوال 

کنید.
برای  خودش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
حضور در انتخابات کمیته ثبت نام می کند؟ اذعان کرد: 

تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته ام.

میزان کم تحرکی در ایران به ۷۰ درصد رسیده است
خبر

معاون وزیر ورزش: فراهم سازی شرایط حضور 

بانوان در ورزشگاه ها در حال پیگیری است
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وزارت  همگانی  ورزش  توسعه  و  فرهنگی   معاون   
ورزش  و جوانان با اشاره به اینکه آماده سازی شرایط 
حال  در  ورزشگاه ها  در  خانواده ها  و  بانوان  حضور 
محیط های  شدن  فرهنگی  گفت:  است،  پیگیری 
وزارت  اهداِف  قانون  در  که  است  تکلیفی  ورزشی، 

ورزش تصویب و ابالغ شده  است.
 سینا کلهر در گفت وگویی تلویزیونی خاطرنشان کرد: 
از  بانوان  حضور  برای  ورزشگاه  شرایط  کردن  آماده 
برنامه های اصلی و مهم است، زیرا اگر نتوانیم سامانه 
ورزشگاه ها  در  را  مشخص  صندلی  و  فروشی  بلیت 
برای  هم  را  دیگر  قدم های  اساسا  کنیم  راه اندازی 

حضور خانواده ها و بانوان نمی توان برداشت.
ورزشگاه  در  بانوان  حضور  پیگیری  کرد:  تاکید  وی 
بخشی از برنامه بوده و هست؛ چنانچه در دیدار ایران 
و عراق هم که این اتفاق افتاد، پیگیری های مستمر و 

زیادی پشت این ماجرا بود.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان با یادآوری اینکه هنوز سامانه ای برای بلیت 
فروشی و همینطور صندلی هایی که شماره مشخص 
بر آن حک شده باشد وجود ندارد، تصریح کرد: برنامه 
و  برتر  لیگ  رقابت های  برای  ما محیا کردن شرایط 

همه مسابقات دیگر است.
فرهنگی  بر  تاکید  همچنین  و  امر  این  افزود:  کلهر 
کردن محیط های ورزشی تکلیفی است که در قانون 
اهداف وزارت ورزش و جوانان که سال ۱۳۹۹ تصویب 
فضای  و  شرایط  تا  است  گنجانده شده  ابالغ شد  و 
مناسب برای حضور خانواده ها فراهم شود و این در 

حال حاضر اولویت ما است.

 رئیس فدراسیون والیبال گفت: امیدوارم تصمیماتی 
که برای کمیته ملی المپیک گرفته می شود موجب 
در  حضور  برای  تیم ها  آماده سازی  روند  تا  نشود 

بازی های کشورهای اسالمی آسیب ببیند.
 »محمدرضا داورزنی«  در جریان برگزاری نشست 
فوق العاده مجمع کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: 
این جلسه برای مشخص شدن زمان انتخابات کمیته 

است.
وی افزود: قرار بود »حسین مسلم« و »حیدر فرمان« 
از شورای المپیک آسیا نیز در جلسه باشند که به 
دلیل شرایط جوی کشور کویت، سفر آنان به تهران 

کنسل شد.

همچنین  داد:  ادامه  والیبال  فدراسیون  رئیس 
گزارشاتی در خصوص شرایط تیم ها برای حضور در 
بازی های کشورهای اسالمی و اقدامات کمیته ملی 
المپیک، ارائه خواهد شد. بعید می دانم جلسه امروز 
در  رویدادهای مهمی  باشد، چرا که  برانگیز  چالش 

پیش داریم.
وی افزود: حفظ ثبات بسیار مهم است و امیدوارم با 
تصمیمات امروز، روند آماده سازی تیم ها برای حضور 

در بازی های کشورهای اسالمی آسیب نبیند.
از  والیبال در مورد دوپینگ یکی  رئیس فدراسیون 
بازیکنان مطرح این رشته، اظهار داشت: در جریان 
لیگ برتر گذشته نمونه ای از بازیکنان اخذ شده که 

در بررسی اولیه مثبت شده است. قرار است نمونه 
باشد  تا زمانی که قطعی نشده  B هم گرفته شود 
نمی توانیم اظهارنظر کنیم. همه ما مخالف دوپینگ 
این  کمتر  گروهی  رشته های  در  معموالً  و  هستیم 
که  اتفاقاتی  معموأل  دیگر  سوی  از  می افتد.  اتفاق 
می افتد یا در فرایند بدنسازی است یا برای درمان 
استفاده  داروهایی  از  و  می گیرد  مصدومیت صورت 
به  خودم  می شود.  منجر  دوپینگ  به  که  می کنند 
شدت از این موضوع ناراحت هستم و اقدامات قانونی 

را انجام می دهیم.
در  که  کرده ایم  بررسی  بعضا  داد:  ادامه  داورزنی 
لیگ های پائین تر، بازیکن در بدنسازی از مکمل هایی 
استفاده کرده و این اتفاق برایش افتاده است. حاال 
اتفاق  این  است  ملی  سرمایه  که  بازیکنی  یک  اگر 
آنها  چون  است  ناخواسته  قطعأ  می افتاد  برایش 
باهوش هستند و به سالمتی خودشان توجه دارند 
نیروزا نمی روند. ما  از داروهای  و به سمت استفاده 
پس از شنیدن این خبر موضوع را به خود بازیکن 
به فدراسیون پزشکی  را  تا دفاعیاتش  اعالم کردیم 
ورزشی انجام دهد. وی در مورد بحث بازنشستگی اش 
گفت: این هم از آن بحث هایی است که چند وقتی 
است شایعه شده است. حضور من نیاز به مجوز دولت 
داشت که وزارت ورزش این کار را انجام می دهد تا 
پایان دوره چهار ساله حضورم ادامه داشته باشد. در 
تابع  بگیرد  ورزش  وزارت  که  تصمیمی  هر  نهایت 

نظرات آنها هستیم.

همه مخالف دوپینگ هستیم؛

داورزنی: امیدوارم روند آماده سازی تیم ها برای حضور در قونیه آسیب نبیند

گفت:  همگانی  ورزش های  فدراسیون  رییس   
سیر صعودی کم تحرکی در کشورمان یک زنگ 
حوزه  که  افرادی  تمامی  برای  خطر  و  هشدار 
ایفای نقش می کنند، است، بطوریکه  حکمرانی 
در سال ۹۵، ۵۶ درصد جمعیت کشورمان دچار 
اساس رشد  بر  میزان  این  بودند که  تحرکی  کم 
ساالنه ۱۰ سال گذشته به ۷۰ درصد رسیده که 

خطرناک است.
 افشین موالیی در مجمع سالیانه و عمومی هیات 
ضرورت  به  استان  همگانی  های  ورزش  های 
اشاره  گوناگون  ابعاد  از  همگانی  ورزش  توسعه 
فعال  زندگی  گذشته   سال   ۲۰ افزود:  و  کرد 
تری  وجود داشت و متناسب با وضعیت آن زمان 
زندگی  امروزه  اما  انجام می گرفت  بدنی  تحرک 
به  مختلف  بیماری های  روز  بر  عالوه  ماشینی 

چاقی افراد نیز منتهی شده است.
وی با بیان اینکه کشورمان به سمت کم تحرکی 
این  نیز  سال  به  سال  و  کند  می  حرکت  بیشتر 
روند افزایشی است، اضافه کرد: بر این مبنا طی 
یک دهه یعنی از سال ۸۶ تا ۹۵، به میزان ۲۵ 
درصد کم تحرکی در کشورمان افزایش یافته که 
اقداما ت متعدد نتوانسته آن را متوقف و یا کم 

کند.
در  تحرکی  کم  اینکه  به  اشاره  با  مسوول،  این 
بخش بانوان اکنون به میزان  ۷۵.۵ درصد رسیده 
است اظهار داشت: این روند و با سرعت باالی آن 
این غوغای  برای یک جامعه خطرناک است، در 
به  تواند  می  که  رویکردی  تنها  کشور  ورزشی 
ورزش  کند،  عملیاتی  را  رسالت  این  موثر  شکل 

همگانی است.
موالیی با تاکید بر اینکه ورزش همگانی می تواند 
خالء فعالیت بدنی در زندگی شهروندی را تامین 
کند، افزود: به نظر می رسد اگر بخواهیم فقط با 
ورزش همگانی این کم تحرکی را مدیریت کنیم، 
موفق نخواهیم شد، چون سرعت این مساله بسیار 

باالتر از توانایی این فدراسیون است.
وی با اشاره به اینکه طی سال در بهترین حالت 
حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دالر درآمد کشور و اغلب 
از فروش نفت و میعانات گازی است، اضافه کرد: 
کشورمان  در  بیماری   ۶ که  است  حالی  در  این 
وجود دارد که عامل ۸۲ درصد از مرگ و میرها را 
بخود اختصاص داده که از جمله آن می توان به 

بیماری دیابت اشاره کرد.
بیان  با  همگانی  ورزش های  فدراسیون  رییس   
اینکه در  زمان حاضر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار 

بیمار دیابتی در کشور وجود دارد، ادامه داد: ۸.۵ 
میلیون نفر نیز در مرحله پیش دیابت هستند که 
مجموع این ۲ آمار ۱۳.۵ میلیون نفر از جمعیت 
را شامل می شود که در  میلیونی کشور  از ۸۵ 

واقع در معرض خطر هستند.
وی با تاکید بر اینکه این یک واقعیت تلخی است 
در  تحرکی کشور  از کم  ناشی  بیماری های  که 
حال افزایش است، اظهار داشت: این موضوع یک 
رویکرد فردی و سلیقه ای نیست، بلکه واقعیتی 

مبتنی بر آمار را شامل می شود.
رسمی  آمارهای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  موالیی 
برای پرداخت هزینه های کنترل بیماری دیابت 
به طرق مستقیم و غیرمستقیم چهار میلیارد دالر 
ورزش  توسعه  چند  هر  افزود:  شود،  می  هزینه 
های همگانی مورد توجه قرار گرفته است اما این 

مهم کافی نیست.
این مسوول با تاکید بر اینکه همکاری شهرداران 
اثر  شهری  فعال  زندگی  برای  کشور  سراسر 
شهروندان  تحرکی  کم  شدن  ُکند  بر  مستقیم 
دارد، ادامه داد: تا زمانی که ایده آل شهرسازان از 
شهر مطلوب، شهری شلوغ و با اتوبان های زیاد 

باشد، به چالش زندگی منجر خواهد شد.
 قانونی برای ورزش کارکنان در کشور نداریم

وی، سه نوع مداخالت باالدستی از قبیل تدوین 
قوانین موثر برای حمایت از فعالیت بدنی و ورزش 
همگانی را از جمله آن بر شمرد و گفت: در زمان 
حاضر هیچ قانونی وجود دارد که مدیران کشور 
بایدیک ساعت از وقت کارکنان دولت را به ورزش 

همگانی کارکنان اختصاص دهند.
رییس فدراسیون ورزش های همگانی توسعه زیر 
ورزش  توسعه  مهم  مداخالت  دیگر  از  را  ساخت 
شهرداران  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  همگانی 
مسیرهای  اجتماعی  ضرورت  دلیل  به  موظفند 
برای  وفور  به  را  روی  پیاده  و  سواری  دوچرخه 

شهروندان مهیا کنند.
وی با اشاره به اینکه نوع سوم مداخالت مربوط به 
عملکرد هیات ورزش های همگانی است، گفت: 
از بین ۷۷ انجمن کمیته و گروه ۱۵ انجمن برای 
سال جاری کار ملی انجام می دهد که این آمار 
خواهد  افزایش  قطع  بطور  نیز  آینده  سال  برای 

یافت.
ورزش  فدراسیون  قدرت  اینکه  بیان  با  موالیی 

های همگانی به اندازه ای باید باشد که زندگی و 
زیست مردم را در شرایط بحرانی تحت تاثیر قرار 
دهد، افزود: تعداد پیاده روی های قبل از شیوع 
کرونا در شهرها به طور متوسط ۴۰ مورد بود که 
اکنون این تعداد به ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.

وی رویکرد آموزشی فدراسیون در سال جاری را 
به سوی عامه مردم عنوان کرد و گفت: از حدود 
درصد   ۶۸ کشورمان  بانوان  جمعیت  درصد   ۵۰
آنان  خانه دار هستند که در این راستا برنامه ای 
امسال رونمایی  این قشر طی ۶ ماهه دوم  برای 
خواهد شد.این مسوول با اشاره به اینکه از رییس 
در  جراحی  همانند  می شود  تقاضا  نیز  جمهور 
حوزه اقتصاد این مهم را در ورزش به ویژه ورزش 
همگانی مورد توجه قرار دهد، ادامه داد: سالمت 
و تندرستی در فعالیت های ورزشی روزانه سالیان 

سال نشاط اجتماعی را تضمین می کند.
وی با تاکید بر اینکه کشورمان به مرز بحران کم 
تحرکی نزدیک می شود، خاطرنشان کرد:  تولید 
های  دوره  ویژه  به  آموزشی  مختلف  های  بسته 
مربگیری ورزش در خانه تالش می کنیم موضوع 
کم تحرکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرنگی  کشتی  تیم  سرمربی   
برگزاری  اینکه  بیان  با  ایران 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
کشتی گیران  به  می توانست 
کمک کند گفت: در حال حاضر 
کشورهای  همبستگی  بازی های 
داریم  کار  دستور  در  را  اسالمی 
بازی های  از  باالتر  سطحی  که 

آسیایی دارد.
 مراسم رونمایی از تصاویر جهان 
محمد  تختی،  غالمرضا  پهلوان 
بعنوان  یزدانی  حسن  و  بنا، 
ایران  ورزش  قرن  برترین های 
سرمربیگری  مدال،  کسب  در 
در  کشتی،   ماندگار  صحنه  و 
»مصطفی  شهید  کشتی  خانه 
این  در  شد.  رونمایی  صدرزاده« 
محمد  درستکار،  پژمان  مراسم 
کامران  یزدانی،  حسن  بنا، 
گرایی  محمدرضا  قاسم پور، 
این  تصاویر  و  داشتند  حضور 

شخصیت ها رو نمایی شد.
نظرسنجی  بنا« که در  » محمد 
مربی  برترین  عنوان  به  مردمی 
شده  انتخاب  ایران  ورزش  قرن 
به خبرنگاران  زمینه  این  در  بود 
تشکر  کارشناسان  از  باید  گفت: 
جمع  در  را  من  نام  که  کنم 
انتخاب  دادند.  قرار  برترین ها 
این مهم با مردم بود و هر جایی 
باشند،  مردم  حساب  طرف  که 
دارد.  را  ممکن  لذت  برترین 
به  را  من  مردم  که  خوشحالم 

عنوان برترین انتخاب کردند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
اردوها  شرایط  گفت:  هم  را  این 
 ۲ به  نزدیک  است.  خوب  بسیار 
داشتم  فعالیت  کشتی  در  دهه 
در  که  کنم  اعالم  باید  اما 
شرایط کنونی بهترین امکانات و 
اختیارات را داریم. این به خاطر 
رییس  دبیر  علیرضا  زحمات 
برای  است.  کشتی  فدراسیون 
داشتیم  برنامه  مختلف  مسابقات 
تعویق  از  که  برخی  برخالف  اما 
خوشحال  آسیایی  بازی های 
متاسفانه  گویم  می  من  هستند 
صورت  در  شد.  لغو  بازی ها  این 
بازی ها  از  دوره  این  برگزاری 
بیشتری  ورزشکار  می توانستیم 

در رشته کشتی درگیر کنیم.
همبستگی  بازی های  در  حضور 
دیگر  از  اسالمی  کشورهای 
محمد  نظر  مورد  موضوعات 

زمینه  این  در  وی  بود.  بنا 
کشتی  مسابقات  سطح  گفت: 
از  باالتر  بازی ها  از  دوره  این 
تمام  است.  آسیایی  بازی های 
اگر  دارند.  آسیا حضور  مدعیان  
نیستند  آسیا  کشتی گیران شرق 
جمهوری  ترکیه،  آن  جای  به 
آذربایجان و کشورهای آفریقایی 
حضور  مراکش  و  الجزایر  مانند 
دارند. هر چند که ممکن است از 
نظر ارزش مدالی این بازی ها در 
نباشد  آسیایی  و  المپیک  سطح 
برای  خوبی  محک  می تواند  اما 

کشتی گیران باشد.
گرایی،  مصدومیت  درباره  وی 
گرایی  محمدعلی  شد:  یادآور 
پنج  او  دارد،  زانو  مصدومیت 
هفته توانایی این را دارد که هر 
کاری انجام دهد اما بنا به توصیه 
بگیرد.  کشتی  نباید  پزشکان 

و  شده  خوب  هم  پشتام  پژمان 
می تواند برگردد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
حضور  عدم  درباره  کشورمان 
محمدهادی ساروی در مسابقات 
افزود:  هم  قزاقستان  رنکینگ دار 
دارد  باالیی  وزن  چون  ساروی 
به این مسابقات نمی رود. مهدی 
فالح قزاقستان می رود و احتماال 
باشد.  نداشته  باالیی  رنکینگ 
طال  تختی  جام  در  بالی  مهدی 
گرفت و آسیا هم همین طور که 
به ایتالیا می رود. رنکینگ ساروی 
بسیار باالست و ما هر ۳ را رصد 

می کنیم.
کشتی  بین المللی  رقابت های 
جام  جهانی  اتحادیه  رنکینگ 
 ۱۲ روزهای  تورلیخانوف  بوالت 
تا ۱۵ خردادماه در شهر آلماتی 

قزاقستان برگزار می شود.

بنا: سطح بازی های کشورهای اسالمی از آسیایی باالتر است

اینکه  گفت:  شمشیربازی  فدراسیون  سرپرست   
اجازه داشته باشم پس از سه دوره ریاست، یک بار 
دیگر در انتخابات فدراسیون شرکت کنم به نظر 

وزارت ورزش بستگی دارد.
افتتاحیه  مراسم  باقرزاده« در حاشیه   »فضل اهلل 
اظهار  المپیک،  ملی  آکادمی  آموزش  سالن 
انتخابات فدراسیون مشخص  تاریخ  داشت: هنوز 
نیست. درحال حاضر وزیر ورزش من را به عنوان 
سرپرست فدراسیون منصوب کرده تا خدشه ای در 
کار فدراسیون ایجاد نشود. این اقدام ارزنده ای بود 

که وزارت ورزش انجام داد.
ریاست  دوره  سه  از  پس  آیا  اینکه  درباره  وی 
انتخابات  در  می تواند  همچنان  آیا  فدراسیون، 

وزارت  تابع  زمینه  این  در  گفت:  کند؟   شرکت 
ورزش هستم.

آیا حضورش  این سوال که  به  پاسخ  باقرزاده در 
سرپرستی  که  درحالی  هم  آن  انتخابات  در 
گفت:  است؟  قانونی  دارد،  برعهده  را  فدراسیون 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی را مطالعه کنید. 
کجا نوشته که سرپرست می تواند یا نمی تواند در 

انتخابات شرکت کند؟
آسیا  پنج  منطقه  ریاست  آیا  اینکه  درباره  وی 
می تواند معادل یک پست در کنفدراسیون آسیا 
انتخابات  در  دوباره  شرکت  مجوز  صدور  و  و 
از کرسی های مهم  فدراسیون باشد؟ گفت: یکی 
آسیا را دارم و ممکن است هم تراز شود. شاید هم 

این اتفاق نیفتد. به تفسیرها بستگی دارد. درحال 
حاضر سه نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام 
کرده اند که همه از یک خانواده هستیم. چند دوره 
تنها نامزد انتخابات بودم چون کار در این رشته 

سخت است.
خاطرنشان  شمشیربازی  فدراسیون  سرپرست 
کرد: دیروز مجوز اعزام شمشیربازان به مسابقات 
قهرمانی آسیا را گرفتیم. مسابقات قهرمانی جهان 
اسلحه اپه به میزبانی گرجستان را هم در پیش 
داریم. با توجه به لغو بازی های آسیایی هم سطح 
مسابقات کشورهای اسالمی باال می رود زیرا همه 
کشورها با قدرت شرکت می کنند. تیم های الجزایر، 
تونس و نیجریه هم در این رقابت ها حضور دارند.

باقرزاده: حضورم در انتخابات فدراسیون شمشیربازی به نظر وزارت ورزش بستگی دارد

و  مذاکرات  از  پس  ایران  والیبال  فدراسیون   
قطر،  با  نزدیک  رقابتی  در  و  متعدد  مکاتبات 
میزبانی دو رویداد بین المللی والیبال ساحلی در 

سال ۲۰۲۲ را به دست آورد.
 کنفدراسیون والیبال آسیا با میزبانی ایران در ۲ 

رویداد مهم ساحلی سال ۲۰۲۲ موافقت کرد.
با  نزدیک  رقابتی  در  ایران  والیبال  فدراسیون 

آسیا،  در  کشور  این  رایزنی های  به رغم  قطری ها 
میزبانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان 
به  را  قاره کهن  مردان  مستر  تور  و  آسیا   ۲۰۲۲

دست آورد.
ایران و موافقت کنفدراسیون  بر اساس پیشنهاد 
مستر  ساحلی  والیبال  مسابقات  آسیا،  والیبال 
مردان آسیا از ۱۶ تا ۲۰ آبان به میزبانی بندرعباس 

برگزار خواهد شد.
قهرمانی  ساحلی  والیبال  مسابقات  همچنین 
مردان آسیا سال ۲۰۲۲ نیز از ۲۳ تا ۲۷ آبان در 

بندرعباس پیگیری می شود.
ایران بعد از ۱۶ سال دوباره میزبان این مسابقات 
شده است. جزیره کیش در سال ۲۰۰۶ میزبان 
قهرمانی مردان آسیا در رشته والیبال ساحلی بود.

ایران میزبان دو رویداد بین المللی والیبال ساحلی شد
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هنری
گزارش

جمشید هاشم پور: حال سازندگان 

سینمای اکشن خوب نیست

کارهای  اکشن  فیلم های  اینکه  بیان  با  هاشم پور  جمشید   
در  گفت:  می طلبد،  را  زیادی  بودجه های  که  هستند  سنگینی 
دور  روی  اکشن  سینمایی  فیلم  تولید  عوامل  کنونی  شرایط 

نیستند چرا که این گونه فیلم ها نیاز به عوامل خاصی دارد.
 در بین بازیگران سینما اندک هنرمندانی هستند که بی توجه 
این هنر تحمیل  بر  را  پرقدرتشان  این حرفه حضور  ماهیت  به 
و  نجیب  باوقار،  و  این دست که محترم  از  می کنند. ستارگانی 

هنرمند درخشیده اند. 
تنها  نه  محبوب  بازیگری  آنهاست.  از  یکی  هاشم پور  جمشید 
اقبال  کمتر  امروز  که  برای جوانانی  بلکه حتی  نسل  برای یک 
دیدنش روی پرده سینما را دارند. هاشم پور کمتر حرف میزند. 
گفت وگو  به  ما  با  حاال  کم.  خیلی  می کند.  کمتر  هم  مصاحبه 
نشسته و کوتاه از نقش جدیدش گفته. از دالیل کم کاری  این 
روزها. از نسل جدید بازیگران سینما. و حرف هایی دیگر که در 

ادامه می خوانید.
ایرنا،  خبرنگار سینمایی  با  وگو  گفت  در  ایران  ستاره سینمای 
در  امروز  و  هستم  راضی  کاری ام  کارنامه  از  داشت:  اظهار 
جایگاهی ام که اگر نقش، مناسب من باشد حتما قبول می کنم و 

اگر آن را خوب تشخیص ندهم عذرخواهی می کنم.
بازیگر فیلم سینمایی عقاب ها )ساموئل خاکچیان ۱۳۶۳( ادامه 
داد: در پذیرفتن یک نقش ابتدا باید فیلمنامه را بخوانم و خودم 
را راضی کنم؛ عوامل و تهیه کننده یک پروژه اگر درست باشند 
کار خوب خواهد شد اما ضعف عوامل و موضوعات مالی به تبع 
سرایت  هم  بازیگران  به  این ضعف  و  می شود  کار  باعث ضعف 

خواهد کرد و خروجی، کار ضعیفی خواهد بود.
جمشید هاشم پور افزود: به همین دلیل عمدتا تالش می کنم 

پروژه های خوب و به اصطالح  رو به باال را قبول و کار کنم.
»مسخ نرگس« کار سخت و سنگینی بود

مورد  در   )۱۳۶۸ حاتمی  )علی  مادر  سینمایی  فیلم  بازیگر 
تازه ترین نقش آفرینی خود، اظهار داشت: در آخرین کارم حدود 
به  فیلمی  بودم؛  نرگس  مسخ  پروژه  سر  بر  بوشهر  در  ماه  سه 
نویسندگی و کارگردانی حامد علیزاده و با تهیه کنندگی سعید 
شرفی کیا. تجربه حضور در این کار بسیار خوب و دلنشین بود.

هاشم پور گفت: در مسخ نرگس یکی از نقش های اصلی را کار 
کردم؛ نقش یک ناخدا به اسم »ناخدا شیراز«.

بازیگر فیلم سینمایی افعی )محمدرضا اعالمی ۱۳۷۱( در مورد 
عوامل تولید این فیلم یادآور شد: کار ارزنده و باارزشی بود و به 
در  بودند.  پروژه  این  سر  بر  درستی  عوامل  کننده،  تهیه  عالوه 
باید گفت که همه نیروهایی که بر سر این کار بودند  حقیقت 
سینمایی  فعالیت های  که  بودند  کسانی  و  باتجربه  آدم  هایی 

متعددی داشتند.
وی افزود: به نظرم مسخ نرگس کامال توان این را دارد که در 
جشنواره فیلم فجر امسال کاندید شود و شاید هم جوایزی بگیرد 
برای  موضوع  این  قطعا  و  بود  سنگینی  و  سخت  کار  که  چرا 
مخاطبانی که آن را ببینند قابل دریافت است. بر اساس آنچه 
در تولید این فیلم دیدم معتقدم مسئوالنی که آن را می بینند و 

هیئت داوران قطعا نمره خوبی به آن می دهند.
نسل امروز بازیگران سینمای ایران پتانسیل بسیاری دارند

گفت:   )۱۳۷۰ حاتمی  )علی  دلشدگان  سینمایی  فیلم  بازیگر 
پیشتر سالی ۵ یا ۶ پروژه کار می کردم اما در سالهای اخیر تنها 

یک فیلم و شاید نهایت دو کار را در طول سال قبول کرده ام.
جدید  نسل  وضعیت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  هاشم پور 
بازیگران سینما را چگونه ارزیابی می کند؟ بیان کرد: سینما هم 
مانند هر صنف و یا حرفه ای نیاز به ورود تازه نفس ها و جوانان 
دارد و خوشبختانه جوانان مستعدی نیز وارد این کار شده اند که 
بسیار خوب و تازه نفس هستند. به عالوه این که عوامل پیشین 

از نظر سن و سال دیگر توان بسیاری از نقش ها را ندارند.
 )۱۳۷۳ اسعدیان  )همایون  نیش  سینمایی  فیلم  بازیگر 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز نسل جدیدی از بازیگران را 
و  ایران  در سینمای  برای درخشش  زیادی  پتانسیل  که  داریم 

جهان را دارند.
همه تولیدات شبکه نمایش خانگی یکدست نیست

 )۱۳۷۶ آهنگرانی  )جمشید  شبیخون  سینمایی  فیلم  بازیگر 
تصریح  نمایش خانگی،  در شبکه  فعالیت های خود  به  اشاره  با 
کرد: سال گذشته در سریال آقازاده حضور داشتم که نسبتا کار 
موفقی بود و پس از آن در نیسان آبی به ایفای نقش پرداختم. 
شادی  جوانان  برای  خصوص  به  و  خوب  تجربه ای  آبی  نیسان 
آفرین بود که برای قصه آن ذوق داشتند؛ کشش خوب مخاطبان 
که  برخوردهایی  در  را  آبی  نیسان  با سریال  در سنین مختلف 

مردم با من داشتم، دریافتم.

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
رویداد  پایانی  آیین  به  ویدیوئی  پیام 
بزرگترین  را  شهدا  سینما حماسه، 
کرد  توصیف  تاریخ  آفرینان  حماسه 
سرمایه های  از  حماسه  هنر  گفت:  و 
امروز  و  است  سرزمین  این  بزرگ 
نیازمند روح حماسه در سینما، تئاتر، 
بخش های  همه  و  کتاب  موسیقی، 

فرهنگی و هنری هستیم.
حوزه  عمومی  روابط  از  نقل   به  
هنری، آیین اختتامیه دومین رویداد 
و  حماسی«  داستان  ملی  »جایزه 
اهدای  همراه  به  حماسه«  »سینما 
اسالمی  انقالب  هنر  فیروزه  نشان 
رویداد  در  فردوسی  دستار  نشان  و 
فرهنگ  وزیر  پیام  با  سیمرغ  ساالنه 

و ارشاد اسالمی برگزار شد.
پیام  این  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
آورده است: ما امروز در سینما، تئاتر، 
بخش ها  همه  و  کتاب  موسیقی، 
نیازمند روح حماسه هستیم. انقالب 
حماسی  رخداد  یک  ما  اسالمی 
بزرگ ترین  از  شهدا  و  بود  بی نظیر 
با  که  هستند  تاریخ  حماسه آفرینان 
بازخوانی دقیق این حوزه می توان در 

این مسیر گام هایی بلند برداشت.
اسالمی گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنر حماسه از سرمایه های بزرگ این 
یکی  حماسه سرایی  است.  سرزمین 
بوده  فرهنگ  مهم ترین بخش های  از 
حماسه سراهای  ادبیات مان  در  ما  و 
از  مهمی  بخش  که  داریم  بزرگی 
مرهون  را  هویت مان  امروز  نمادهای 

تالش های آن ها هستیم.
به  توجه  با  اظهارداشت:  اسماعیلی 
از  اصیل  تمدن  و  تاریخ  فرهنگ، 
داشته های بسیاری برخورداریم و باید 
از فرهنگ و هنر غنی که در دسترس 
ماست، متناسب با اقتضائات و مسائل 

پیش رو به درستی استفاده کنیم.
از  حماسه  هنر  کرد:  اضافه  وی 
سرزمین  این  بزرگ  سرمایه های 
بزرگ ترین  از  یکی  فردوسی  است. 
اتکا  با  ایران است که  حماسه سرایان 
به مکتب اهل  بیت)ع( و با نگاهی به 
آموزه های قرآنی به ترویج آموزه های 
بزرگی  کارهای  و  پرداخته  وحیانی 

انجام داده است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگ  فردوسی  کرد:  خاطرنشان 
ترویج  همزمان  را  اسالمی  ایرانی 
امروز  که  داشت  توجه  آن  به  و  کرد 
حوزه های  مهم  نیازهای  از  بخشی 
بازخوانی  با  هنری  و  ادبی  فرهنگی، 

آثار گران بهای او مرتفع می شود.
تئاتر،  امروز در سینما،  وی گفت: ما 
بخش ها  تمام  و  کتاب  موسیقی، 
نیازمند روح حماسه هستیم. انقالب 
حماسی  رخداد  یک  ما  اسالمی 
بزرترین  از  شهدا  و  بود  بی نظیر 
با  که  هستند  تاریخ  حماسه آفرینان 
بازخوانی دقیق این حوزه می توان در 

این مسیر گام هایی بلند برداشت.
آفت  حماسه،  و  قهرمان  بودن  کم 

سینمای ایران
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
استان خراسان رضوی در این مراسم 
افتاد،  اتفاق  امروز  که  آنچه  گفت: 
در  ما  دوستان  تالش  یک سال  ثمره 
است.  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه 
ادبیات  و  حماسه  سینما  حوزه  در 
داستانی، تمرکز بر این است که بتوان 
آنچه را که فردوسی در حوزه حماسه 
و  ادبیات  در  کرد،  خلق  ایران  برای 

هنر امروز نشان داد.
اینکه  بیان  با  حسین زاده،  محمد 
کشور  استقالل  و  عزت  بتوانیم  باید 
در  فردوسی  که  حماسی  غیرت  و 
در  را  است  پرداخته  آن  به  شاهنامه 
نسل  به  هنری  مختلف  قالب های 

کرد:  اظهار  کنیم،  معرفی  امروز 
همت  به  داستانی  ادبیات  حوزه  در 
مرحوم استاد سعید تشکری اتفاقات 
بسیار خوبی افتاده است و راهی آغاز 
پررنگ تر،  بسیار  آینده  در  که  شده 

پربرکت تر و نورانی تر خواهد شد.
برای  سینما  کرد:  تصریح  وی 
مخاطبان جوان و نوجوان خود بسیار 
اما  بود،  خواهد  اثرگذار  و  جذاب 
قهرمان  ایران  سینمای  در  متأسفانه 
یکی  که  داریم  کمتری  حماسه  و 
اما  سینماست.  امروز  آفت های  از 
برگزاری  به  که  ماهه  چند  فعالیت 
کارگاه های سه روزه این رویداد ختم 
شد، بی گمان نسل پرشوری را برای 

آینده سینما به ارمغان می آورد.
اهداف دبیرخانه هنر حماسی

رئیس  عسگری،  مجید  همچنین 
حوزه  گفت:  استان  هنری  حوزه 
سال  سه  از  اسالمی  انقالب  هنری 
حماسی«  هنر  پیش »دبیر خانه 
آنچه  دارد  بنا  که  داد.  تشکیل  را 
ایران  ساختن  و  امید آفرینی  موجب 
ملی،  ادبیات  از  استفاده  با  را  است 
 . بزند  رقم  فردوسی  شاهنامه  یعنی 
همچنین ادبیات دینی را که هم در 
سده های  در  هم  و  است  شاهنامه 
گذشته در خطه خراسان تولید شده 

است ترویج دهد.
افتتاحیه سینما  حماسه

دبیر دومین رویداد سینما حماسه نیز 
گفت: اکنون چهل نفر از فیلم سازان 
آغاز  سینما حماسه  با  را  خود  راه 
دنبال  به  است  قرار  و  کرده اند 
تولیدات سینمایی داستانی و مستند 

بروند.
سجاد انتظاری تصریح کرد: استقبال 
و  شد  رویداد  این  از  خوبی  بسیار 
بخش  در  هم  ۷۷۳ اثر،  زمان  آن  در 
دبیرخانه  به  مستند  هم  و  داستانی 
اثر  چهل  که  شد،  ارسال  رویداد 
برگزار  نیز  کارگاه هایی  و  انتخاب 
شد. او ادامه داد: با همراهی سازمان 
خواهیم  تولیداتی  سوره  سینمایی 
جریان  این  از  بدین وسیله  و  داشت 

حمایت خواهد شد.
هنر  آیینه  در  رستگاری  نمایش 

حماسی
در  نیز  خبوشان،  شرفی  محمدرضا 
همچون  روایت  گفت:  مراسم  این 
مهره های  که  است  تسبیحی  نخ 
جواهرنشان و گران قیمت جاودانگی، 
ایمان به غیب، سلحشوری، پهلوانی، 
دوستی  و  مهر  دین باوری،  قهرمانی، 
امید  بوم، سرزمین،  به مردم،  نسبت 
تباهی  و  شر  بر  پیروزی  آینده،  به 
زینتی  آن  از  و  می آورد  هم  گرد  را 
و  فرهنگ  برازنده  که  می سازد 
آدمی  راه  توانسته  که  است  تمدنی 
تا  خود  تاریخی  کودکی  دوران  از  را 
تعالی در هیئت  و  دوران خردمندی 

انسانی دیوستیز، خداباور و مؤمن به 
به  حماسی  هنر  آیینه  در  رستگاری 

نمایش درآورد.
دبیر علمی دومین جایزه ملی داستان 
و  رشد  اینک  داد:  ادامه  حماسی، 
شکوفایی و بالندگی داستان حماسی 
در شمایلی امروزی و در متن ادبیات 
انقالب اسالمی به عینه قابل مشاهده 
انقالب  زیرا  است  کردن  رصد  و 
جریانات  و  مقدس  دفاع  و  اسالمی 
و هویتی حماسی  از آن مفهوم  پس 
را به ذهن متبادر می کند و ماهیتی 
قهرمان ساز،  خداباور،  شرستیز، 

مردمی، میهنی و آینده نگر دارد.
تشکری  سعید  مرحوم  از  یادی  با  او 
دل سوزی های  و  دانش  تالش،  که 
داستان  جایزه  برگزاری  توانست  او 
از  سطحی  چنین  به  را  حماسی 
ارسال  کرد:  بیان  برساند  موفقیت 
۲۵۰ اثر شامل ۹۹ رمان و ۱۵۱ داستان 
نشان دهنده سطح  کوتاه  و  نیمه بلند 
کمی درخور توجه و امیدوارکننده ای 
است که این امید و خرسندی زمانی 
رشد  این  بگوییم  که  می شود  بیشتر 
است.  کیفی  رشد  با  همراه  کمی 
شگفتی  آثار  بیشتر  کیفیت  چنانکه 
و تحسین هیئت داوران را برانگیخته 
است. حضور بسیاری از صاحب قلمان 
حرفه ای  نویسندگان  و  شناخته شده 
و  نوقلمان  کنار  در  رمان  و  داستان 
نشان دهنده  نیز  جوان  نویسندگان 
اهالی  میان  جایزه  اعتبار  و  دامنه 

ادبیات داستانی است.
شرفی خبوشان با بیان اینکه، همراهی 
نویسندگان از همه استان های کشور 
از  مساوی  تقریبا  نسبت  یک  به  و 
دامنه  نویسنده،  زنان  و  مردان  میان 
نشان  بیشتر  را  جایزه  این  اعتبار  و 
تعداد  به  با توجه  بیان کرد:  می دهد 
زیاد و حجم باالی آثار رسیده، الزم 
و  بررسی  مختلفی  مراحل  در  تا  شد 
آثاری  اول  مرحله  در  شوند.  قضاوت 
از نظر فنی کاستی هایی داشته و  که 
یا اثر سنجیده ای بودند اما با موضوع 
ارتباط  یا  و  نداشتند  قرابتی  جایزه 
کمی داشتند، به دور دوم داوری راه 

پیدا نکردند.
وجود  با  داوران  نیز  دوم  دور  در 
و  دوم  نفرات  انتخاب  حق  افزودن 
به  اجرایی،  هیئت  جایزه  به  سوم 
اغلب  کیفی  سطح  بودن  باال  دلیل 
سخت گیری  به  مجبور  رسیده،  آثار 
بیشتری  دقایق  و  ظرایف  اعمال  و 
در امر قضاوت خود شدند، تا از میان 
بسیاری از آثاری که بی شک در حد 
و اندازه اثری برگزیده بودند، دست به 

انتخاب بزنند.
او ابراز کرد: به دلیل باال بودن سطح 
 ، آثار  بیشتر  ستایش  درخور  و  فنی 
داوران مجبور شدند این سخت گیری 
را بیشتر متوجه ارتباط آثار با موضوع 

جایزه کنند، بنابراین انتخاب خود را 
شایسته  و  خوب  داستان های  میان 
برابر  سطحی  در  فنی  نظر  از  که 
کردند  داستان هایی  متوجه  بودند، 
موضوع  با  را  ارتباط  بیشترین  که 
اگر  اساس  این  بر  داشته اند.  جایزه 
و  مطرح  نویسنده ای  از  شاخصی  اثر 
شناخته شده به جمع برگزیدگان راه 
درصد  آن  اصلی  دلیل  نکرده،  پیدا 

ارتباط با موضوع جایزه بوده است.
میان ۲۵۰ اثر  از  ادامه گفت:  در  وی 
برداشت های  و  بینش  شده،  ارسال 
به  جشنواره  موضوع  به  متعددی 
چشم می آید. نوع برداشت از رخداد 
داستان و نحوه پرداخت آن است که 
باعث شده نسبت یک اثر به موضوع 
حماسه دور یا نزدیک شود. همچنین 
بازآفرینی ها  رسیده،  آثار  میان  در 
داستان های  از  بازنویسی  هایی  و 
که  می خورد  چشم  به  حماسی 
این ها اقتباس و یا بازنویسی هایی از 
نشان دهنده  و  شاهنامه  داستان های 
از  نویسندگان  خاص  برداشت 
است. جایزه  برگزارکنندگان  منظور 

این  بر  داد:  توضیح  خبوشان  شرفی 
برگزارکنندگان  به  می توان  اساس 
پیشنهاد داد در دوره های آتی جایزه 
بازآفرینی  شامل  ویژه ای  بخش های 
داستان های  امروزین  بازنویسی  و 
حماسی متون گذشته را اضافه کنند. 
اضافه کردن  شامل  پیشنهاد  این 
بخش کودک و نوجوان در جایزه ملی 
بخش  همچنین  و  حماسی  داستان 
نیز  نوجوان  نویسندگان  برای  خاص 
ارسالی  آثار  میان  در  زیرا  می شود، 
داستان کودک و نوجوان و همچنین 
سنی  رده های  نویسندگان  از  آثاری 
چشم  به  نیز  ۱۶ سال  ۱۲ تا  بین 

می خورد.
انقالب  کرد:  بیان  خبوشان  شرفی 
اسالمی، تاریخ بعد از انقالب اسالمی 
مدد  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  و 
شد.  خواهد  ماندگار  روایت  و  کلمه 
ماندگار  تاریخ  در  را  ما  که  آنچه 
جایزه  و  است  روایت  کرد،  خواهد 
در  مهم  قدمی  حماسی  داستان 
در  اسالمی  انقالب  ماندگاری جریان 

طول تاریخ خواهد بود.
در این مراسم منصور انوری، نویسنده 
پیشکسوت خراسانی، به عنوان چهره 
سال هنر انقالب اسالمی در خراسان 
هنر  فیروزه  نشان  و  معرفی  رضوی 
شد.  اعطا  او  به  اسالمی  انقالب 
کاظمی،  محمدکاظم  از  همچنین 
شاعر افغانستانی، به پاس زحماتی که 
برای اعتالی ادبیات فارسی و تعامل 
کشیده،  افغانستان  و  ایران  میان 
تجلیل و نشان دستار فردوسی به او 
اعطا شد. یاد سعید تشکری، نویسنده 
گذشته  سال  که  مشهدی  سرشناس 

از دنیا رفت نیز گرامی داشته شد.

وزیر فرهنگ: نیازمند روح حماسه در همه 
بخش های فرهنگی و هنری هستیم

گزارش

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی: نهضت معرفی 

و صیانت آثار ثبت جهانی راه اندازی شود

گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  مقام  قائم   
موضوع  با  نهضتی  بتوانیم  تا  دهیم  هم  دست  به  دست  باید  همه 
معرفی و صیانت از آثار تاریخی خصوصا آثار ثبت جهانی راه اندازی 
شود. البته در قرن جدید رسانه ها نقش مهمی در معرفی آثار تاریخی 

دارند.
میراث  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی در مراسم رونمایی 
از الواح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی 
سراسری  آهن  راه   و  اورامانات  هورامان/  فرهنگی  منظر  ایران،  در 
جمهوری اسالمی ایران در محل مجموعه جهانی کاخ گلستان گفت: 
از توفیق های ما این است که در مراسمی که برگزار می کنیم استادان 
بزرگی مثل استاد حسن سمسار مورخ حضور دارند. در پنجمین روز 
از هفته میراث فرهنگی هستیم و امیدوارم با برنامه هایی که در هفته 
فرهنگ  ارتقای  برای  گامی  باشیم  توانسته  داشتیم؛  میراث فرهنگی 

میراثی برداریم.
وی اظهار داشت: ایران با تاریخچه غنی فرهنگی دارای ظرفیت های 
فرهنگی  آثار  بیشتر  هرچه  ثبت  شاهد  امیدوارم  و  است  فراوانی 
تاریخی باشیم. با تالش های انجام شده تا امروز موفق به ثبت ۲۶ اثر 
ملموس و ۱۷ عنصر میراث ناملموس شده ایم و در رتبه نهم یونسکو 
در ثبت جهانی آثار قرار داریم. ظرفیت های ما بیشتر از این است و از 
یونسکو درخواست کردیم که این فرصت فراهم شود تا آثار بیشتری 

در یونسکو ثبت جهانی شود.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی به سایر پرونده های میراث ناملموس 
چوگان  مانند  ورزشی  مثال  به عنوان  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  ایران 
بسیار اهمیت دارد. حتی رهبر انقالب نیز تاکید دارند که این ورزش 

متعلق به ایران است و باید برای آن برنامه ریزی کرد.
اشاره کرد و  الواحی که در مراسم رونمایی شد  به  ادامه  دارابی در 
گفت: این الواح بیانگر جایگاه و منزلت ایرانیان در مقیاس جهانی در 

حوزه های مختلف است.
وی اظهار داشت: خوشنویسی که جایگاه ویژه ای در سپهر هنرهای 
ایرانیان  اراده  از  تابلویی  نیز  اورامانات  ایران دارد و هورامان/  سنتی 
برای تسخیر طبیعت است و راه آهن نیز تالش ایرانیان برای صنعتی 

شدن را روایت می کند.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان 
کرد: ارتباط مستقیمی در ثبت جهانی آثار و جذب گردشگر وجود 
دارد. هر قدر بتوانیم آثار بیشتری را ثبت کنیم در توسعه گردشگری 
به  مهم  این  البته  بود  خواهیم  موفق تر  هم  کارها  و  کسب  رونق  و 
تنهایی از عهده این وزارتخانه بر نمی آید و همه باید دست به دست 
هم دهیم تا بتوانیم نهضتی با موضوع معرفی و صیانت از آثار تاریخی 
خصوصا آثار ثبت جهانی داشته باشیم. البته در قرن جدید رسانه ها 

نقش مهمی در معرفی آثار تاریخی دارند.
دارابی گفت: میراث فرهنگی شناسنامه و هویت ما به شمار می رود 
و از نمایندگان مجلس که در قانون بودجه امسال توجه ویژه ای به 
تشکر  و  قدردانی  صمیمانه  داشته اند  حوزه  این  اعتبارات  و  بودجه 

می کنم.
هورامان/  فرهنگی  منظر  جهانی  ثبت  الواح  از  رونمایی  مراسم 
هنر  از  پاسداری  ملی  برنامه  و  ایران  سراسری  راه آهن  اورامانات، 
با  اول خرداد ۱۴۰۱  یکشنبه  برگزار شد، عصر  سنتی خوشنویسی 
حضور علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور،  در 
محل مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار شد. مدیر دفتر منطقه ای 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  مدیران  از  تعدادی  یونسکو، 
کردستان،  استان های  نمایندگان  کردستان،  استاندار  صنایع دستی، 
کرمانشاه و قزوین در مجلس شورای اسالمی و جمعی از پیشکسوتان 

حوزه میراث فرهنگی حضور داشتند.
فرهنگ قدرتمندترین ابزار گفت وگو است

روزانا جاناندریا مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران در این مراسم 
در  امروز  که  است  خرسندی  باعث  من  برای  گفت:  سخنانی  طی 
این مراسم باشکوه و در مجموعه جهانی کاخ گلستان حضور دارم. 
از فرصت استفاده می کنم و به ایران بابت ثبت جهانی آثار و ابنیه 

تاریخی و میراث ناملموس تبریک می گویم.
از  حمایت  تا  کرده  تالش  گدشته  دهه   در  یونسکو  افزود:  وی 
زیرا  دهد،  قرار  خود  کارهای  سرلوحه  در  را  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی ابزاری برای تقویت گفت وگوهاست. در واقع فرهنگ 
قدرتمندترین ابزار برای گفت وگو است. فرهنگ این قدرت را به ما 
می دهد که بتوانیم گرد هم بیاییم، گذشته را به یاد آوریم و درباره 

آینده با هم صحبت کنیم.
از  حفاظت  برای  یونسکو  کرد:  اضافه  یونسکو  منطقه ای  دفتر  مدیر 
میراث فرهنگی تالش گسترده دارد. این نهاد بین المللی از کشورهای 

عضو به صورت برابر حمایت می کند.
میراث کهن  با  ایران  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  تاریخی  آثار  به  وی 
دارای  نیز  ناملموس  میراث  حوزه  در  و  دارد  متعددی  تاریخی  آثار 
هنر  به  می توان  مثال  به عنوان  که  است  فراوانی  ظرفیت های 

خوشنویسی اشاره کرد.
ارائه  پرونده خوشنویسی  در  را  موفقی  نمونه  ایران  گفت:  جاناندریا 
کرد که رویکرد مشارکت قابل توجهی در صیانت از میراث فرهنگی 
را نشان می دهد. در پرونده ثبت جهانی راه آهن سراسری نیز ایران 
موفق عمل کرد و یکی از مواریث صنعتی را در جهان به ثبت رساند. 
این در حالی است که دستاوردهای ایران با ثبت هورامان، اورامانات 

گواه غنای ایران و توانمندی ایران در ثبت جهانی آثار است.
کمک صنعت ریلی ایران به توسعه گردشگری

سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز در 
از مهم ترین مواریث  ایران یکی  راه آهن سراسری  این مراسم گفت: 
میراث  این  شده  انجام  تالش های  با  خوشبختانه  که  است  صنعتی 

صنعتی ثبت جهانی شده است.
وی افزود: ما میراث دار یک میراث بزرگ صنعتی هستیم که چون 
به حساب می آید و  استفاده می شود یک خط گرم  در حال حاضر 
اکنون ما میراث دار این خط گرم هستیم و بر اساس آنچه در تاریخ 
آمده است به فاصله هر ۲۰ دقیقه در جنگ جهانی دوم از این خط 
راه آهن عبور می کرده است و اکنون نیز این خط ریلی مسیری است 

که می تواند در مقابله با تحریم ها به ما کمک کند.
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به  اشاره  با  پناه عشق«  »در  تهیه کننده 
برنامه ریزی اولیه برای تولید و پخش این 
رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  برای  برنامه 
پخش  و  تولید  که  کرد  امیدواری  اظهار 
تهیه  ارغوانی  باشد.احسان  ادامه دار  آن 
کننده برنامه »در پناه عشق« درباره ادامه 
این برنامه که قرار بود بعد از ماه مبارک 
خبرنگار  به  برود  آنتن  روی  هم  رمضان 
برنامه  بیان کرد: هنوز فصل جدید  مهر 
به تولید نرسیده است اما امیدواریم تولید 

و پخش آن ادامه بار باشد.وی درخصوص 
بیان  تلویزیون  در  مدیران جدید  حضور 
سلیقه  با  جدیدی  مدیر  هر  قطعاً  کرد: 
تنها  نه  نظرم  به  می آید  خودش  خاص 
منفی نیست که مثبت هم هست. وظیفه 
حرفه ای  کار  و  است  سازی  برنامه  من 
در  حداقل  من  می دهم،  انجام  را  خود 
پنج  بودم  سازمان  در  که  سالی  چند 
تن از روسای سازمان را دیده ام و تغییر 
و  شبکه  پویایی  به  می تواند  مدیریت ها 

رویکردها کمک کند، به ویژه که مدیران 
جوان تر انگیزه بیشتری هم دارند.

در  درباره محدودیت ها  کننده  تهیه  این 
داد:  توضیح  تلویزیون  در  برنامه  ساخت 
بروید  شما  جایی  هر  تلویزیون  نه  قطعاً 
محدودیت خاص خودش را دارد ما هم از 
این قائده مستثنی نیستیم و دست برنامه 
ساز آنطور که بخواهد به دلیل شرایط و 
نیست. در عین حال  باز  ضوابط موجود 
می توان  هم  سلیقه ای  اتفاقات  برخی  با 

آلی  ایده  آن  به  و  کرد  مقابله  و  جنگید 
که شاید ۱۰۰ درصد نیست اما مطلوب 
شباهت  درباره  برسید.وی  شماست 
عنوان  رمضان  ماه  در  برنامه ها  عمده 
اجتماعی  برنامه  ویژه  به  پرداختن  کرد: 
تا  و  است  ناپذیر  اجتناب  ماه  این  در 
حدی سوژه ها شبیه هم می شود چراکه 
می خواهیم از زندگی مردم عادی صحبت 
سری  یک  آنها  به  پرداختن  در  و  کنیم 

موضوعات شبیه هم هستند.

مدیران جوان انگیزه بیشتری دارند
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همه  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر   
تعلق  کشاورزی  بخش  به  یارانه  دنیا 
واردکننده  به  را  یارانه  ما  اما  می گیرد، 
اختصاص دادیم که امر موضوع باعث شد 
بهره وری در بخش کشاورزی از بین برود 

و دستیابی به آن اهمیتی نداشته باشد.
همایش  در  نژاد«  ساداتی  جواد  »سید   
ملی بهره وری ایران که با حضور »میثم 
رئیس جمهور  معاون  به سمت  لطیفی« 
استخدامی  اداری  امور  سازمان  ربیس  و 
که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده 
یارانه ها،  مردمی سازی  طرح  افزود:  بود، 
است  طیور  و  دام  صنعت  در  انقالبی 
به  به طوری که بیشترین منفعت مربوط 

بخش کشاورزی خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بخش 
کشاورزی در تمامی دنیا یک بخش یارانه 
بگیر است، زیرا ارزش افزوده این بخش 
نسبت به صنعت پایین تر است؛ بنابراین 
در  افزوده  ارزش  کسری  دولت ها  اگر 
تامین نکنند، غذایی  بخش کشاورزی را 
حوزه های  منافع  زیرا  نمی شود،  تولید 
دولت ها  که  است  باالتر  دیگر  صنعتی 
حمایت های  با  را  افزوده  ارزش  کسری 
جبران  دنیا  در  تسهیالتی  و  مالیاتی 
هم سنگ  حوزه ها  مابقی  با  تا  می کنند 

شود.

وی تصریح کرد: در جهان یارانه به حلقه 
اول یا آخر )تولیدکننده یا مصرف کننده( 
اختصاص می یابد،  زنجیره  در طول  یا  و 
اما ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده 
وجود  دنیا  در  آن  تجربه  که  می دادیم 

ندارد.
ذخیره سازی  حال  در  کشورهای  همه 

مواد غذایی هستند
ساداتی نژاد گفت: در دنیای امروز شرایط 
خاصی پیش آمده، مانند جنگ اوکراین و 
با چالش  را  غذا جهان  که حوزه  روسیه 
امنیت  به طوری که   است،  کرده  روبرو 
غذایی تقریباً در همه جوامع، دولت ها و 
اجالس ها به یکی از موضوعات قابل بحث 

تبدیل شده است.
از  امروز یکی  وی اضافه کرد: در جوامع 
غذایی  )امنیت(  اقتدار  مهم  مؤلفه های  
به  گذشته  سال  چند  تا  شاید  است، 
اکنون  اما  می پرداختند،  غذایی  امنیت 
این موضوع به قدرت غذایی تبدیل شد. 
اقتدار  و  قدرت  دنبال  به  کشورها  امروز 
جهانی  اتفاقات  تقریباً  هستند.  غذایی 
اقتدار  که  داده  نشان  اخیر  سال های  در 
و  نیست  نظامی  اقتدار  از  کمتر  غذایی 
یا هم پای هم و در برخی مواقع مهم تر 
است؛ کمااینکه اکنون اتفاقات دنیا مثل 

جنگ اوکراین همین را نشان می دهد.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره وری بخش کشاورزی را 

از بین برد

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
برقراری  موضوع  حقوقی  مجاری  از 
هیرمند  رودخانه  از  ایران  حقابه 
این  حقابه  تا  کنیم  می  پیگیری  را 
رودخانه مرزی که ایران مستحق آن 
است از سوی افغانستان تامین شود. 

تایباد  به  سفر  در  خطیب زاده  سعید 
دوغارون   مرز  از  بازدید  حاشیه  در  و 
ایران  تامین حقابه  افزود:در خصوص 
سوی  از  هیرمند  مرزی  رودخانه  از 
بلوچستان،  و  سیستان   در  افغانستان 
کشور  دو  آب  عالی  کمیسرهای 

مراوداتی با هم داشته اند. 
گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
زیرساخت های خوبی در مرز دوغارون 
وجود دارند که روند ترانزیت ، صادرات 
و واردات را تسهیل کرده و امید است 
در آن سوی مرز و در افغانستان هم 

چنین امکاناتی فراهم شود. 
خطیب زاده افزود: تجهیزات و امکانات 
به  خدمات  ارایه  حوزه  در  مناسبی 
ایرانی و افغانستانی در مرز  رانندگان 
دوغارون پیش بینی شده که باز هم 

جای ارتقا دارد.
از  بازدید  از  هدف  داد:  ادامه  وی 

آشنایی  دوغارون  المللی  بین  معبر 
است  افتصادی  کانون  این  با  میدانی 
دوغارون  مرز  مختلف  های  بخش  و 
همسایگی  حسن  نشان دهنده 
افغانستان  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

است.
از  یکی  دوغارون  مرز  کرد:  اضافه  او 
است  کشور  زمینی  مرزهای  مهترین 
روابط  توسعه  در  بسزایی  نقش  که 
روابط  و  دارد  افغانستان  و  ایران 
افغانستان  و  ایران  کشور   ۲ دیرینه 
 ۲ این  باالی  تعامالت  دهنده   نشان 

کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در راس 
هیاتی از گذرگاه بین المللی دوغارون 
در مرز ایران و افغانستان بازدید کرد. 
گذرگاه  این  به  سفر  در  خطیب زاده 
اردوگاه  از محل زمین ساخت  مرزی 
شهید  پارکینگ  خارجی،  اتباع 
ایران  مرزی  صفر  نقطه  فخری زاده، 
افغانستان، پاسگاه مرزی دوغارون،  و 
و  دوغارون  اقتصادی  ویژه  منطقه 
و  اتباع  امور  کل  اداره  نمایندگی 
بازدید  تایباد  در  خارجی  مهاجران 

کرد.

خطیب زاده: تامین حقابه ایران از 
هیرمند پیگیری حقوقی می شود

خبر

 مدیرعامل بانک خون بندناف کشور :  ایران در جمع پنج 
کشور تولیدکننده تانک نگهداری خون بند ناف قرار گرفت

نوشتار

بندناف  خون  بانک  مدیرعامل   
نهایی  کشور گفت: فرآیند تست 
ناف  بند  خون  ذخیره  تانک های 
انجام  موفقیت  با  کشور  تولیدی 
در  خودکفایی  با  ایران  و  شد 
این زمینه در میان پنج کشوری 
قرار گرفت که انحصار تولید این 

محصول را دارند.
با  نشست  در  ضرابی  مرتضی   
کرد:  اعالم  بوشهری  خبرنگاران 
تولید تانک های کرایوژنیک برای 
ذخیره خون بند ناف پیش از این 
کشور  سه  و  آمریکا  انحصار  در 

دیگر قرار داشت.
وی افزود: این محصول که برای 
ایزوالسیون سلول های بنیادی به 
منظور نگهداری طوالنی مدت آن 
کاربرد دارد، پاشنه آشیل فرآیند 

ذخیره خون بند ناف است.
ضرابی ادامه داد: برای تولید نمونه 
سوم  یک  تانک ها  این  داخلی 
است  شده  هزینه  خارجی  نمونه 
و تولید آن مانع از خروج صدها 

هزار دالر ارز از کشور می شود.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
این  اینکه  با  کرد:  اذعان  رویان 
ناف  بند  خون  ذخیره  تانک های 
پزشکی  غیر  مصرف  هیچگونه 
کاالهای  شمار  در  اما  ندارد 

تحریمی قرار داشت.
حاضر  زمان  در  کرد:  بیان  وی 
ایران مدعی است که در دانش و 

تجهیزات ذخیره سازی سلول های 
بنیادی بطور کامل خود کفا است 
سازی،  ذخیره  تانک  تولید  با  و 
برطرف  خارج  به  کشور  اتکای 

شده است.
ناف ۸۰  بند  از هر  ضرابی گفت: 
برداشت  تا ۲۰۰ سی سی خون 
بانک  به  بالفاصله  که  می شود 
از  پس  و  می یابد  انتقال  خون 
جداسازی سلول های بنیادی برای 
طوالنی مدت  نگهداری  و  ذخیره 
منتقل  کرایوژنیک  تانک های  به 

می شود.
این دستگاه ها  برودت  افزود:  وی 
منفی ۱۹۶ درجه سانتیگراد است 
اثبات  به  کنون  تا  آنچه  بر  بنا  و 
نگهداری  قابلیت  است  رسیده 
سلول های بنیادی ارزشمند را تا 

۲۵ سال دارند.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
زمان حاضر  در  داد:  ادامه  کشور 
نمونه  هزار  ظرفیت ذخیره ۱۸۰ 
بند ناف در کشور فراهم است که 
شده  فراهم  امکانات  به  توجه  با 
در پارک علم و فناوری پردیس، 
به  ظرفیت  این  افزایش  امکان 
دارد  جود  نیز  نمونه  هزار   ۴۰۰
کمبودی  زیرساخت  زمینه  در  و 

احساس نمی شود.
افزود: در زمان حاضر در  ضرابی 
ناف  بند  ذخیره  خصوصی  بانک 
)خانوادگی( ۱۸۰ هزار نمونه و در 

بانک عمومی نیز بیش از پنج هزار 
نمونه ذخیره سازی شده است که 

خانواده ها اهدا کرده اند.
بوشهر  استان  در  گفت:  وی 
کشور  استان های  همه  همچون 
بند  خون  بانک  نمایندگی  دفتر 
تا  ماهانه ۳۰  و  ناف وجود دارد  
جمع  استان  این  در  نمونه   ۴۰

آوری می شود.
بر  عالوه  کرد:  اضافه  ضرابی 
سراسر کشور، امکان جمع آوری 
اربیل  از  ناف  بند  خون  انتقال  و 
فراهم  نیز  عمان  مسقط  و  عراق 

شده است.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
سلول های  شد:  یادآور  کشور 
 ۸۰ درمان  پتانسیل  بنیادی 
خونی  غیر  و  خونی  بیماری 
سرطان  تاالسمی،  که  دارد  را 
و  ایمنی  سیستم  نقص  خون، 
مهمترین  از  مادرزادی  کم خونی 
با  که  است  خونی  بیماری های 
جایگزینی و پیوند سلول بنیادی 

درمان می شود.
حاضر  زمان  در  گفت:  وی 
درمان  برای  بالینی  کارآزمایی 
ناهنجاری  مغزی،  فلج  بهبود  یا 
اس،  ام  دیابت،  نوزادان،  قلبی 
از  دیگر  برخی  و  پارکینسون 

بیماری ها در جریان است.
ضرابی اظهار امیدواری کرد: این 
سه  تا   ۲ ایران  در  کارآزمایی ها 

سال آینده به نتیجه برسد.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
کشور گفت: بسته به میزان خون 
در  ناف  بند  از  شده  آوری  جمع 
بنیادی  سلول های  تولد،  هنگام 
احصا شده از آن در یک تا ۲ نوبت 
افرادی  همه  و  است  پیوند  قابل 
باشند  داشته  ژنتیکی  تطابق  که 
می توانند از آن استفاده کنند. وی 
پیوند  موفقیت  میزان  داد:  ادامه 
 ۸۰ از  بیش  بنیادی  سلول های 
درصد بوده است و تا کنون بیش 
از ۴۰ نمونه خون بند ناف رویان 
خونی  بیماری های  درمان  برای 
موفقیت آمیز  که  شده  استفاده 

بوده است.

کنون  تا  همچنین  افزود:  ضرابی 
بیش از ۵۰۰ مورد تزریق سلول 
فلج  بیمار   ۱۵۰ روی  بنیادی 
مغزی و اوتیسم انجام شده است 
معلولیت  میزان  اساس  بر  که 

موفقیت آمیز بوده است.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل   
زمان  در  کرد:  اعالم  کشور 
تنها  بنیادی  سلول  پیوند  حاضر 
برای  دولتی  بیمارستان های  در 
هیچ  و  می شود  انجام  نیازمندان 
هزینه ای برای تامین سلول از آنها 

گرفته نمی شود.
ضرابی اضافه کرد: هزینه نگهداری 
خون بند ناف در بانک خصوصی 
جای  همه  در  خانواده ها  برای 
دنیا ۲ هزار تا ۲ هزار و۵۰۰ دالر 
هزینه دارد اما ما تالش کرده ایم 
این امکان با حداقل هزینه ممکن 
و  شود  فراهم  خانواده ها  برای 
اعطای  امکان  راستای  این  در 
تسهیالت و تقسیط هزینه فراهم 

شده است.
برای  امکان  این  گفت:  وی 
خانواده هایی که دارای یک مورد 
در  هستند،  بیماری  یا  معلولیت 
در  حتی  مادر  آینده  زایمان های 
نیز  رایگان  صورت  به  مواردی 
فراهم شده است و رویکرد نظام 
سالمت کشور این است که هیچ 
به  خطری  معرض  در  خانواده 
دلیل مشکالت مالی از این امکان 

محروم نشود.
بندناف  خون  بانک  مدیرعامل 
آتی  برنامه های  باره   در  کشور 
پرده  تولید  گفت:  مرکز  این 
پوش  زخم  عنوان  به  آمنیوتیک 
از پرده دور جنین از محصوالتی 
است که می تواند در صورت اخذ 
استانداردهای بین اللملی به عنوان 
در  بیولوژیک  محصول  نخستین 
این زمینه به خارج از کشور نیز 

صادر شود.
پالپ  سازی  ذخیره  افزود:  وی 
سلول  حاوی  که  شیر  دندان 
از  است،  خونساز  غیر  بنیادی 
دیگر برنامه هایی است که در سال 

جاری دنبال می شود.

عامل صندوق  هیات  رئیس 
توسعه ملی گفت: هدفمندی 
قبل  دولت  در  باید  یارانه ها 
انجام می شد، زیرا فاصله ای 
پرداخت  اصالح  برای  که 
موجب  دارد،  وجود  یارانه 

شوک قیمتی بزرگی است.
در  غضنفری«   »مهد 
طرح  اجرای  خصوص 
توزیع  و  »مردمی سازی 
اصالح  با  یارانه ها«  عادالنه 
سیاست ارز ترجیحی، اظهار 
یارانه های  انتقال  داشت: 
زنجیره  اول  از حلقه  دولتی 
آن  پایانی  حلقه  به  کاال 
دولت  و  بود  ضروری  اقدام 
به  شجاعت  آن  اجرای  در 

خرج داد.
مردم  اینکه  بیان  با  وی 
که  داشتند  انتظار  هم 
در  عادالنه  به صورت  یارانه 
اختیارشان قرار گیرد، افزود: 
کاالها  یارانه  اصالح  اگر 
انجام شود، مردم  به درستی 
بهره مند  آن  مزایای  از  هم 

می شوند.
عامل صندوق  هیات  رئیس 
توسعه ملی گفت: یارانه های 
دولتی در کشورهای مختلف 
مختلف  حلقه های  در  و 

توزیع  کاالیی  زنجیره 
در  یارانه ها  وقتی  می شود، 
به  باشد  زیاد  نخست  حلقه 
ظاهر موجب کاهش قیمت 
به  معموالً  اما  کاال می شود؛ 
از  معکوس  قاچاق  صورت 
به صورت  یا  خارج  کشور 
گرفته  کار  به  بهره ور  غیر 

می شود.
نشان  تجربه  داد:  ادامه  وی 
در  یارانه  پرداخت  اگر  داده 
مردم  باشد،  پایانی  حلقه 
می توانند در استفاده از منابع 

خود مدیریت کنند.
هدفمندی  گفت:  غضنفری 
انجام  گام  چند  در  یارانه ها 
گام ها  این  اگر  و  می شود 
برداشته  منطقی  ترتیب  به 

مردم  است  ممکن  نشود، 
به  دولت  یا  ببینند  آسیب 

اهداف خود نرسد.
صندوق  عامل  هیات  رئیس 
کرد:  تاکید  ملی  توسعه 
کنیم  کمک  دولت  به  باید 
شدن  هدفمند  فرایند  تا 
پرداخت یارانه ها به ترتیب و 
انجام  خود  منطق  با  مطابق 
شود برای مثال آگاهی رسانی 
مردم،  کردن  همراه  مردم، 
رفع نگرانی از خانواده ها همه 

باید انجام شود.
صندوق  عامل  هیات  رئیس 
داد:  ادامه  ملی  توسعه 
کافی  اطالع رسانی  باید 
مردمی سازی  خصوص  در 
مردم  تا  شود  انجام  یارانه ها 

و  باشند  نداشته  نگرانی 
تا  ایجاد کنیم  امنیت خاطر 
طرح  پشتیبان  مردم  همه 

باشند.
هدفمندی  کرد:  تاکید  وی 
دولت های  در  باید  یارانه ها 
اجرای  و  می شد  انجام  قبل 
دیر  نیز  حاضر  حال  در  آن 
برای  که  فاصله ای  زیرا  بود، 
یارانه وجود  اصالح پرداخت 
شوک  موجب  خود  دارد 

قیمتی بزرگی است.
غضنفری تصریح کرد: دولت 
اقتصاد  تیم  و  سیزدهم 
خرج  به  باالیی  شجاعت 
برای  اعتبار خود  از  و  دادند 
اقتصادی  وضعیت  و  ملت 

کشور مایه گذاشتند.

شجاعت دولت سیزدهم برای اصالح سیاست 
ارز ترجیحی

خبر
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ضرغامی: انجمن خیرین میراث فرهنگی برای دریافت 
کمک های ارزی و ریالی تشکیل می شود  خبر

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر   
صنایع دستی گفت: انجمن خیرین میراث 
ارزی  کمک های  جذب  برای  فرهنگی 
در  فرهنگی  میراث  دوستداران  ریالی  و 

داخل و خارج کشور تشکیل می شود.
سیدعزت اهلل ضرغامی   در اولین نشست 
با اصحاب رسانه گفت: حفاظت و  خبری 
مرمت آثار میراث فرهنگ هزینه هایی هم 
دارد و این هزینه ها را ما حتماً می دهیم. 
مردم  که  بود  مشکالتی  قانونی  لحاظ  به 
به  را  خود  مالی  کمک های  نمی توانستند 
از  بعد  اما  کنند  هدیه  فرهنگی  میراث 
مشکل  این  دولت  پیش  هفته  دو  مصوبه 

حل شد.
وی گفت: در اساسنامه صندوق احیا این 
امکان وجود دارد و انجمن خیرین میراث 
زمینه  باید  ما  می شود.  تشکیل  فرهنگی 
ارزی  و  ریالی  مردمی  کمک های  جذب 
خارج  در  مردم  از  برخی  کنیم.  فراهم  را 
از کشور هستند که می خواهند به میراث 
اشکالی  چه  کنند،  کمک  ایران  فرهنگی 
دارد که بتوان این کمک ها را جذب کرد.

تصور  برخی  افزود:  فرهنگی  میراث  وزیر 
این  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  می کنند 
آن  مردم  دارد،  مشکلی  اگر  که  است 
مردم  که  بود  قرار  اگر  نبینند.  را  میراث 
میراث فرهنگی را نبینند باید آن را دفن 
می کردیم پس چرا کاوش کرده و بیرون 
آوردیم؟ میراث فرهنگی باید در دسترس 
باشد. پدیده ای به نام مخزن داریم که به 

آن کمتر توجه شده است.
ضرغامی گفت: با سازمان اوقاف تفاهم نامه 
امضا کردیم تا بتوانند با پول اوقاف بناهای 
برخی  کنند.  مرمت  را  موقوفه  تاریخی 
حوزه  این  در  اوقاف  که  می کنند  تصور 
طور  این  که  حالی  در  ندارد  مسئولیتی 

نیست. 
ضرغامی گفت: میراث فرهنگی مهم است، 
یکی شود  باید  نگاه ها  کنیم،  غفلت  نباید 
الزم  که  طور  آن  میراث فرهنگی  به  که 
بتوانیم  حفظ  از  پس  و  بپردازیم  است 
وظایف  از  یکی  کنیم.  عرضه  را  پیام  آن 
پیام  این  که  است  این  موزه ها  راهنمایان 
نحوی  به  کنند  تفسیر  درستی  به  را  ها 
یاد  از آن موزه  را  نکاتی  بازدیدکننده  که 

بگیرد.
داربست های مسجد امام اصفهان برداشته 

می شود
داربست  سال   ۱۰ از  بعد  گفت:  ضرغامی 
مسجد امام در میدان نقش جهان برداشته 
می شود. خیلی از مناره ها و بناها در کشور 

هم همین طور است . این اتفاق در هفته 
میراث فرهنگی می افتد.

فرهنگی  میراث  مسائل  درباره  وی گفت: 
تورم قانونی داریم اما گاهی مساله اصلی 
در  امیدواریم  که  است  مانده  ما مسکوت 
های  ماموریت  و  وظایف  جامع  الیحه 
آخر  مراحل  به  زودی  به  ها،  وزارتخانه 
ارائه  به مجلس  و  برسد  تدوین در دولت 

شود تا این مشکالت برطرف شوند.
میراث  از  حفاظت  ما  وظیفه  مهمترین 

فرهنگی است / نباید غفلت کنیم
نادرست  خبر  یک  گاهی  گفت:  ضرغامی 
صواب  که  می شود  اتفاقاتی  موجب 
وجود  اندیشی  آزاد  بدهید  اجازه  نیست، 
دالیل  به  رسمی  رسانه های  باشد.  داشته 
کنند  فراهم  شرایطی  نمی توانند  مختلف 
که همه حرف بزنند. برخی اوقات دوستان 
اما  بدهند  کارشناسی  نظر  می خواهند  ما 
خب  نیست؛  مناسب  شرایط  می گویند 
گرفتار  شخصاً  می کنم  سعی  من  چرا؟ 
این فضا نشوم اما چرا همه کمک نکنیم 
به  ما  توصیه  شود؟  برطرف  فضا  این  که 
است  این  خودمان  نخبگانی  محیط های 

که نشست های تحلیلی برگزار کنند.
وی با اعالم اینکه برای حل مسائل میراث 
گفت:  کنند،  کمک  باید  همه  فرهنگی 
حفاظت  وزارتخانه  این  وظیفه  مهمترین 
الیه  به  الیه  که  است  فرهنگی  میراث  از 
دنبال  آن  تحقق  برای  و  تعریف شده  آن 
به  حفاظت  این  که  هستیم  شرایطی 

درستی انجام شود.
وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: برخی 
تصور می کنند حفاظت از میراث فرهنگی 
این است که اگر مشکلی دارد، مردم آن 
مردم  که  بود  قرار  اگر  نبینند.  را  میراث 

دفن  آن  باید  نبینند  را  فرهنگی  میراث 
اکتشاف  و  کاوش  چرا  پس  می کردیم، 
فرهنگی  میراث  آثار  شود؟  می  انجام 
باشد.  عمومی  بازدید  و  دسترس  در  باید 
و  تاریخی  )اشیاء  مخزن  نام  به  پدیده ای 
موزه ای( داریم که به آن کمتر توجه شده 

است.
ضرغامی گفت: با سازمان اوقاف تفاهم نامه 
امضا کردیم تا بتوانند با پول اوقاف بناهای 
برخی  کنند.  مرمت  را  موقوفه  تاریخی 
حوزه  این  در  اوقاف  که  می کنند  تصور 
طور  این  که  حالی  در  ندارد  مسئولیتی 
نباید  است،  مهم  فرهنگی  میراث  نیست؛ 
غفلت کنیم، نگاه ها باید یکی شود که به 
است  الزم  که  طور  آن  فرهنگی  میراث 
پیام  آن  بتوانیم  از حفظ  و پس  بپردازیم 
را عرضه کنیم. یکی از وظایف راهنمایان 
کنند  تفسیر  درستی  به  که  است  موزه ها 
به نحوی که  تنها معرفی کنند،  اینکه  نه 
بازدیدکننده چیزی از آن موزه یاد بگیرد.

فرهنگی  میراث  حوزه  ماندگار  چهره   ۱۰
معرفی می شوند

ضرغامی بیان کرد: ما در بحث های سیاسی 
اگر  می گویند  که  می خوریم  بر  نکاتی  به 
است  قاجار  با  پهلوی  دوره  برای  میراثی 
که  حالی  در  نگوییم؛  و  کرده  سانسور  باید 
نگاه  هم  میراث  این  به  ما  نیست  طور  این 
معماری و طراحی داریم. من پل ورسک را 
دیدم که دانمارکی ها ساخته اند. چه اشکالی 
دارد بگوییم آنها انجام دادند؟ کار خوبی بوده 
زمان  در  است.  شده  انجام  مهندسی  کار  و 
حکومت قبل ساخته شده ولی ما آن را ثبت 
ندارد، حتی هزینه هایی  اشکالی  و  می کنیم 
هم دارد و این هزینه ها را ما حتماً می دهیم.

وی ادامه داد: همایش چهره های ماندگار را 

را  آن  اثر  سیما  و  در صدا  می کنیم،  برگزار 
دیده ام، در اولین برنامه ۱۰ چهره ماندگار 
حوزه میراث فرهنگی معرفی خواهد شد و به 
عنوان ارزش مهم در کشور به صورت سالیانه 

برگزار می شود.
استفاده  برای  درباره طرح مجلس  ضرغامی 
تهیه  نامه ای  گفت:  تاریخی  آثار  از  بهینه 
شده  ارسال  مجلس  نمایندگان  برای  و  شد 
هم  من  کردیم  اعالم  را  اشکاالت  و  است 
قرار  آن  محتوای  و  ارائه  جریان  در  گفتم 
می افتد  کم  اتفاق  این  البته  بودم  نگرفته 
مشارکت  که  است  به حدی  هماهنگی ها  و 
طی  سیری  چه  نمی دانم  می شود  انجام 
با  گفتند  نرسید.  ما  اطالع  به  که  بود  شده 
توجه به قانون جامع میراث فرهنگی که در 
حال تکمیل است این طرح متوقف می ماند. 
وقتی قانون جامع وزارت را به مجلس ارائه 
با  را  اصالحات  از  بسیاری  می توانیم  کنیم 
یکی  متأسفانه  دهیم.  انجام  دیگران  کمک 
از مشکالت کشور این است که کارها عقب 

می افتد.
جز  اختیار  تفویض  سیاست  داد:  ادامه  وی 
که  کاری  هر  باید  چرا  ماست.  سیاست های 
به  گرفت  اجازه  باید  شود  انجام  می خواهد 
اختیار  تفویض  باید  که  معتقدم  طور جدی 
مورد   ۲۰ از  بیش  شود.  داده  استان ها  به 
این  از  استان ها تفویض شد چون خیلی  به 
کارها در تهران انجام می شد. شاید اول کار، 
در  اما  باشد  داشته  وجود  مشکالت  کمی 

نهایت اتفاق خوبی است.
ضرغامی گفت: االن بسیاری از نیروهای تازه 
وارد مربوط به دهه ۶۰ هستند در کنار آنها 
آینده  در  دارند.  حضور  نیز  تجربه  با  افراد 
خوبی  تجربه  با  جوان  مدیران  امیدواریم 

داشته باشیم.

خبر
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