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پرداخت یارانه نقدی به  هیچ وجه 
تورم زا نیست

نمایندگان به جای دخالت در انتصابات به 

وظایف قانونی خود عمل کنند

2

سرپرست سازمان نظام مهندسی مطرح کرد؛

احداث متروپل قبل از دریافت پروانه 
ساخت آغاز شده بود
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عصار:  برنامه های استعدادیابی 

تاثیرخوبی بر بازار موسیقی دارد
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رییس شورای شهر تهران: سازمان نظام 

مهندسی باید  ناظر فنی بر ساختمان ها باشد

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

بانیان حادثه متروپل به جای طلبکاری از دولت 

پاسخگوی مردم باشند
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برنامه ریزی وزارت نیرو برای تامین برق 

صنعت فوالد در تابستان
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مدیرکل بین الملل وزارت ورزش: کانادا 

اعتبارش را در دنیای ورزش از دست داد
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استان ها 5

معاون استاندار آذربایجان شرقی: وزارت علوم 
اعتبار ویژه به دانشگاه های قطب در حوزه 

دانش بنیان اختصاص دهد
ــا  ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ  مع
ــز رشــد جهــت  ــان و مراک ــش بنی ــت شــرکت های دان ــر تقوی ــد ب تاکی

ــی و  .... ــوان رقابت ــزوده و ت ــش ارزش اف افزای 8 2

اســامی گفــت:   عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای 
ــه  ــد ب ــات ، بای ــه انتصاب ــای ورود ب ــه ج ــس ب ــدگان مجل نماین
وظایــف و مســئولیت ها، تکالیــف و آنچــه کــه در چارچــوب 
ــد .... ــل کنن ــت عم ــده اس ــف ش ــا تعری ــرای آن ه ــی ب نمایندگ

ــک  ــران در اوپ ــده اســبق ای  نماین
بــا  می توانــد  ایــران  گفــت: 
ــگاه های  ــرمایه گذاری در پاالیش س
عــاوه  کشــورها،  ســایر  نفــت 
صادراتــی  بــازار  تضمیــن  بــر 
نفــت خــود، در جهــت کاهــش 

کنــد. حرکــت  خام فروشــی 
ــا اشــاره  »محمدعلــی خطیبــی« ب
در  ســرمایه گذاری  اینکــه  بــه 
ــورها  ــایر کش ــش س ــت پاالی صنع
موضــوع جدیدی در جهان نیســت، 
افــزود: از ســال ها قبــل شــاهد 
بودیــم صادرکننــدگان نفــت بــرای 
بخش هــای  در  بــازار  تضمیــن 
پایین دســتی کشــورهای دیگــر 

می کننــد. ســرمایه گذاری 
از  بســیاری  داد:  ادامــه  وی 
ــت در  ــده نف ــورهای صادرکنن کش
از  کشــورها  ســایر  پایین دســت 
ــی  ــش و حت ــت پاالی ــه صنع جمل
پتروشــیمی ســهیم شــدند تــا 
ــته  ــده داش ــن ش ــای تضمی بازاره

باشــند.
خطیبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
فــروش  تحریم هــا،  زمــان  در 

فرآورده هــای نفتــی از نفــت خــام 
ــروش  ــت: در ف ــود، گف ــاده تر ب س
خــام  نفــت  به انــدازه  فــرآورده 
ــده فشــار  مشــکل نداشــتیم و عم
تحریــم بــر روی نفــت خــام و 

اســت.   خام فروشــی 
نفــت  بــازار  کارشــناس  ایــن 
ــم  ــدر بتوانی ــرد: هرچق ــح ک تصری
و  فــرآورده  بــه  را  محصــوالت 
ــل  ــتی تبدی ــوالت پایین دس محص
کــرده و صــادر کنیــم، ارزش افزوده 
شــرایط  در  و  داریــم  بیشــتری 
کمتــری  آســیب  نیــز  تحریــم 

. می بینیــم
ــک  ــران در اوپ ــبق ای ــده اس نماین
بــا اشــاره بــه اینکــه می تــوان 
ــران در  ــه ای ــا ک ــر ونزوئ ــاوه ب ع
ســرمایه گذاری  آن  پاالیشــگاه   ۳
می کنــد، در ســایر کشــورهایی 
ــری  ــی کمت ــکات سیاس ــه مش ک
بــرای  نیــز  داریــم،  آنهــا  بــا 
بخــش  در  ســرمایه گذاری 
پایین دســتی نفــت وارد شــویم، 
ــزود: برخــی کشــورها در طــول  اف
ایــران  بــا  گذشــته  دهه هــای 

و  نداشــتند  سیاســی  مشــکل 
می تــوان از فرصــت ایــن کشــورها 

اســتفاده کنیــم.
ســال های  در  داد:  ادامــه  وی 
تــا  زمینــه  ایــن  در  گذشــته 
اســت؛  شــده  کوتاهــی  کنــون 
ــن  ــا کشــور چی ــال ب ــه طــور مث ب
ــران  ــا ای ــی ب ــکل سیاس ــه مش ک
بــزرگ  مصرف کننــده  و  نــدارد 
نفــت و فرآورده هــای نفتــی در 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــز ب ــان نی جه
ســرمایه گذاری  بــرای  می تــوان 

شــد. وارد  پاالیشــگاه ها  در 

ســایر  خطیبــی  گفتــه  بــه 
و  نفــت جهــان  تولیدکننــدگان 
رقبــای ایــران در پاالیشــگاه های 
کرده انــد  ســرمایه گذاری  چیــن 
ــه ایــن  ــا صــادرات نفــت خــود ب ت

کشــور را تضمیــن کننــد.
نیــز  مــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــی  ــگاه و حت ــم در پاالیش می توانی
ــال  ــن فع ــیمی های چی در پتروش
هــم  طریــق  ایــن  از  و  شــویم 
و  باشــیم  نداشــته  خام فروشــی 
هــم بــازار صــادرات را تضمیــن 

کنیــم.

تضمین بازارهای صادراتی نفت ایران با سرمایه گذاری در 
پاالیشگاه های فراسرزمینی

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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سخنگوی دولت: دولت با جدیت 

با هرگونه فسادی درباره تخلفات 

متروپل برخورد خواهد کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:  



سیاسی
خبر

مخبر: اموال مالک متروپل برای 
جبران خسارت ها توقیف شده است

برای  را  امکاناتش  تمام  رئیس جمهور گفت: دولت  اول  معاون   
رسیدگی به حادثه متروپل بسیج کرده و امیدواریم به زودی با 
جبران خسارت ها این موضوع تمام شود؛ البته اموال مالک توقیف 

شده تا از محل آن خسارت ها جبران شود.
»محمد مخبر« در حاشیه جلسه  هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: حادثه متروپل آبادان حادثه بسیار تلخی بود که در 

سایه تخلفات جدی مالک و مراکز صدور مجوز رخ داد.
وی افزود: دولت تمام امکاناتش را برای رسیدگی به این حادثه 
بسیج کرده و اگر چه این حادثه و امکانات اختصاص یافته برای 
حل بحران اصاًل با بحران پالسکو قابل مقایسه نیست، از تجربه 
پالسکو استفاده کردیم که امیدواریم به زودی با جبران خسارت ها 
این موضوع تمام شود؛ البته اموال مالک توقیف شده تا از محل آن 

خسارت ها جبران شود.
برنامه  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
دولت برای ایمن سازی ۱۳۷ ساختمان ناایمن در تهران و دیگر 
شهرستان ها، گفت: رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا این 
ساختمان ها و مالکان آن ها را شناسایی کند و طی دستورالعملی 

از آنها بخواهد که ایمن سازی الزم را انجام بدهند.
مخبر همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که ارزیابی 
شما از سبد غذایی مردم پس از آزادسازی قیمت ها چیست؟ اظهار 
داشت: یارانه های معیشتی ماه اول پرداخت و توسط مردم برداشت 
شد و برای ماه دوم نیز این مبلغ در حساب مردم وجود دارد. این 
جبران هزینه از طریق پرداخت یارانه ها برای عده ای از مردم در 

نظر گرفته شده اما برای برخی از دهک ها چنین جبرانی نداریم.
وی اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها را الزام قانونی دانست و 
تصریح کرد: یکی از اهداف این طرح این بود که یارانه ها هدفمند 
شود. تا قبل از این عده ای از این هدفمندی حداکثر استفاده را می 
کردند اما برخی از خانواده ها ماهانه یک شانه تخم مرغ هم نمی 

توانستند تهیه کنند.
که  دارد  کاالها  همه  روی  بر  اثراتی  طرح  این  داد:  ادامه  مخبر 
را حذف  ترجیحی  ارز  اگر  ما  هستیم.  آن  روی  بر  کار  حال  در 
نمی کردیم به دلیل تحوالتی که در حوزه بین المللی اتفاق افتاده 
و برخی مصوبات مجلس و مشکالتی که برای تولیدکنندگان به 

وجود می آمد، گرانی را داشتیم.
برنامه  پازل های  از  یکی  ترجیحی  ارز  این که حذف  بیان  با  وی 
دولت بود، از مردم به دلیل همراهی با دولت در اجرای این طرح 
قدردانی کرد و گفت: از مردم می خواهم مقداری حوصله کنند؛ 
چرا که این مسأله در واقع »عسر« قبل از فرج است. مردم بدانند 
همه گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست و دستمزدها و 
حقوق ورودی ها و عوارض و ارزش افزوده ها و قیمت های جهانی 

افزایش یافته است.
گرانی بنزین اصاًل مطرح نیست 

بنزین و  مخبر در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال گران شدن 
حامل های انرژی، خاطرنشان کرد: این بحث اصاًل در دولت مطرح 

نیست.
معاون اول رئیس جمهور با اعالم این خبر که از هفته آینده ۴ 
کاالی بسیار اساسی و مهم قیمت مصرف کننده خواهند خورد، از 
مردم خواست در صورت مشاهده هر تخلفی در عرضه نرخ مصوب 
اطالع  تعزیرات حکومتی  سازمان  سامانه ۱۲۴  به  را  آن  کاالها، 
تعزیرات گرفته شده است که برخورد  برای  دهند. مجوز جدی 

شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود. 
نداریم،  فروشگاه ها  در  این که هیچ کمبود کاالیی  بیان  با  مخبر 
و  است  ریزی  برنامه  حال  در  نیز  مهم  کاالیی  گروه  یک  افزود: 
دنبال  به  دولت  خورد.  خواهد  کننده  مصرف  قیمت  زودی  به 
قیمت گذاری و تثبیت قیمت هاست و تنش های احتمالی مقطعی 

را هم مدیریت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نان و دارو خط قرمز دولت است و حتی یک ریال 
نباید گران شود، گفت: با هر وسیله ای که نان را ارائه بدهیم نباید 
قیمت آن برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و 
کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت 
اول این بود که این را بتوانیم به صورت کاالبرگ به مردم بدهیم تا 
بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه 

کنند ولی قیمت آن منطقه ای شود تا قاچاق آن به صرفه نباشد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون سهمیه بندی 
نان در استان های قزوین و زنجان، گفت: ارزانی آرد در داخل کشور 
قاچاق را به صرفه کرده بود کما اینکه در کشور های همجوار با 
بعداز اجرایی شدن این طرح، قیمت های برخی کاالها چند برابر 
شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده میکردند. در زنجان 
و قزوین این کار انجام  شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون 
هیچگونه اختاللی این کار پیش خواهد رفت، این طرح، عمومی 
نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از 
استان های کم جمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استان های 

پرجمعیت خواهد رفت.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال شیوع بیماری »آبله 
میمونی« در کشور، گفت: تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری 

در کشور نداشتیم اما در حال مطالعه و بررسی آن هستیم.

که  کرد  اعالم  دولت  سخنگوی 
اعتباری بنا به پیشنهاد وزارت کشور 
بودجه  و  برنامه  سازمان  موافقت  و 
هزینه های   از  بخشی  پوشش  برای 

حادثه متروپل در نظر گرفته شد.
حاشیه  در  جهرمی  بهادری  علی 
جمع  در  دولت  هیئت  جلسه 
متروپل  حادثه  تسلیت  با  خبرنگاران 
آبادان و تبریک روز دختر، اظهار کرد: 
دولت با جدیت با هرگونه کوتاهی از 
و  محلی  مقامات  از  یک  هر  سوی 
تخلفات  درباره  فسادی  هرگونه  با 
باشد، برخورد  متروپل صورت گرفته 
این  به  رسیدگی  امکان  کرد.  خواهد 
تخلفات وجود دارد و دستگاه قضایی 
کرد  خواهد  را  الزم  رسیدگی  با  هم 
باید  مربوطه  دستگاه های  حتماً  و 

پاسخگویی الزم را داشته باشند.
در  امروز  افزود:  دولت  سخنگوی 
خصوص  در  مصوبه ای  دولت  هیأت 
اعتباری  و  داشتیم  متروپل  حادثه 
و  کشور  وزارت  پیشنهاد  به  بنا  را 
بودجه  و  برنامه  سازمان  موافقت 
برای پوشش بخشی از هزینه های این 
حادثه در نظر گرفته شد. البته هزینه 
اصلی باید از مسببان یا همان مالکان 

دریافت شود.
واحدهای  خصوص  در  افزود:  وی 
تهران  اطراف  صنفی  و  صنعتی 
گذشته  سال  چندین  از  مشکالتی 
وجود داشته و بسیاری از این واحدها 
برخی  و  بودند  نشده  ساماندهی 
متروپل  مانند  حوادثی  با  بود  ممکن 
برای کارگرانشان مواجه شوند و بعضاً 
اقدامات آنها نبود  نظارت کافی روی 
از حمایت کافی هم  و در عین حال 

نمی توانستند برخوردار شوند.
بهادری جهرمی یادآور شد: از حدود 
دستور  در  موضوعی  پیش  ماه  سه 
که  شد  مطرح  وزیران  هیئت  کار 
مسئله  این  با  مرتبط  بخش های 
انجام  درباره اش  را  الزم  بحث های 
آیین  امروز  اساس  بر همین  و  دادند 
صنفی  واحدهای  ساماندهی  نامه 
به  تهران  اطراف  کارگاهی  صنعتی 

تصویب رسید.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه تدوین آیین نامه اجرایی 
رتبه بندی معلمان در کمیسیون های 
ای  مرحله  چه  در  دولت  مربوطه 
تصویب خواهد  زمانی  تا چه  و  است 
عمومی  امور  کمیسیون  گفت:  شد، 
دولت در حال بررسی متن آیین نامه 
معلمان  رتبه بندی  قانون  اجرایی 
روزهای  در  حتی  کمیسیون  است؛ 
تعطیل هم در این ایام تشکیل جلسه 
داده است. این آیین نامه برای دولت 

آیین نامه  این  که  است  اهمیت  حائز 
عین  در  و  شود  تدوین  سریع تر 
اتقان  حال دقت نظر الزم به منظور 
آیین نامه و بهره برداری از مزایایی که 
رتبه بندی برای نظام آموزشی کشور 
می تواند داشته باشد، با دقت تنظیم 

شود.
وی تاکید کرد: تدوین این آیین نامه 
نامه  آیین  است.  برده  زیادی  کار 
و  است  پایانی  مراحل  در  اجرایی 
امیدواریم هرچه سریع تر متن نهایی 

و تقدیم صحن دولت شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
از  شده  گرفته  نظر  در  مبلغ  درباره 
آسیب دیدگان  برای  دولت  سوی 
متروپل آبادان و برنامه دولت برای رفع 
نگرانی مردم در زمینه ساختمان های 
امروز  کرد:  اظهار  کشور،  در  پرخطر 
دولت فعال مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال، 
بود  شده  که  پیشنهادی  مطابق 
هزینه  چنانچه  اگر  گرفت.  نظر  در 
بیشتری نیاز باشد طی پیشنهادهای 
بعدی ممکن است مطرح شود. البته 
یادآوری می کنم که هزینه های ناشی 
از سوی مسببان اصلی  واقعه  این  از 
آن باید محاسبه و پس از رسیدگی از 

اموال آنان تامین شود.
بانیان  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
پیش  مشکل  آنقدر  موجود  وضع 
پای مردم و دولت گذاشته اند که هر 
در  و  مهم  و  جدی  کار  چندین  روز 
نمی شود  واقعاً  که  داریم  ملی  سطح 
یکی  انداخت.  وقفه  آنها  پیگیری  در 
مسائل همین ساختمان هایی  این  از 
نظارت ضعیف در سطح  با  که  است 
شهرداری ها و نهادهای متولی در این 
حوزه، مجوز گرفته اند یا بدون مجوز 

پیش رفته اند.
دولت  اخیر  جلسه  در  افزود:  وی 
گزارش مشروحی از سوی وزیر کشور 
تأکیدی  موارد  از  یکی  و  شد  ارائه 
که  بود  ماموریتی  جمهوری  رییس 
سایر  همکاری  با  کشور  وزارت  به 
تمامی  که  دادند  مربوطه  نهادهای 

ممکن  که  مشابهی  ساختمان های 
آنها  از  مشابهی  آسیب های  است 
شاهد باشیم هم شناسایی شوند و هم 
راهکاری برای حل بحرانش ارائه شود 
که امیدواریم با جدیت آقای وحیدی 

این امر پیگیری شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
اینکه دولت برای حل مشکل  درباره 
نظر  در  راهکاری  چه  تورم  و  تحریم 
حال  در  دولت  کرد:  تصریح  دارد، 
عادالنه سازی یارانه ها یا مردمی سازی 
جای  به  یارانه ها  یعنی  است.  آن 
اختصاص  خاصی  عده  به  اینکه 
به  فقط  یارانه  اینکه  جای  به  و  یابد 
رانت  که  افرادی  یا  واردکنندگان 
ارز  از  بهره برداری  برای  خاصی 
یابد،  اختصاص  داشتند  ترجیحی 
دهک  استثنای  به  مردم  تمام  به 
دارد،  کافی  تمول  که  جامعه  باالی 
به  نزدیک  که  کند  پیدا  اختصاص 
در  را  ما  از جمعیت  نفر  میلیون   ۸۰

بر می گیرد.
ندیدم  حال  به  تا  من  افزود:  وی 
کارشناسی  این اذعان را نداشته باشد 
به  اتفاقا  پرداخت  نظام  نوع  این  که 
کاهش شکاف طبقاتی کمک می کند 
معترف  منتقد  کارشناسان  حتی  و 
هستند که این طرح به کاهش شکاف 
طبقاتی کمک می کند و قدرت خرید 

دهک های پایین را افزایش می دهد.
میزان  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
دریافتی دهک های پایین در این طرح 
از سایر دهک ها در نظر گرفته  بیش 
مصرفی  سبد  همچنین  و  است  شده 
از کاالهای مشمول  پایین  دهک های 
از سبد  ارز ترجیحی به مراتب کمتر 
مصرفی دهک های باال بود. با این نوع 
خرید  قدرت  یارانه ها  عادالنه  توزیع 

دهک های پایین افزایش می یابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
مشکل  حل  برای  رایزنی  درباره 
ریزگردها با کشورهای همسایه اظهار 
کرد: رییس جمهوری پیش از این از 
رییس سازمان محیط زیست پیگیری 

پیرو  و  داشته اند  را  آن  حل  مجدانه 
هفته  این  ابتدای  در  پیگیری ها  این 
زیست  محیط  سازمان  رییس  سفر 
به سوریه و عراق را داشتیم که البته 
سفرهای دیگری هم در دستور است.

توافقات  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
کشور  دو  این  وزرای  با  خوبی  بسیار 
مذاکرات  و  است  گرفته  صورت 
دیگری هم در سایر وزارتخانه های دو 
کشور در حال انجام است و امیدواریم 
یابد  کاهش  حدودی  تا  مسئله  این 
که البته نیازمند همکاری کشورهای 

همسایه برای حل آن است.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
فروش  افزایش  برای  دولت  اقدامات 
نفت، گفت: در زمینه برجام، مذاکرات 
در روند خودش جریان دارد و متوقف 
خود  نیت  حسن  ایران  است.  نشده 
هم  را  خود  جدیت  و  داده  نشان  را 
نشان داده و مذاکرات در مسیر خود 

استمرار پیدا می کند.
ادامه داد: در زمینه  سخنگوی دولت 
سوی  از  آمارهایی  نفت،  فروش 
نشان  که  می شود  ارائه  امر  متولیان 
می دهد فروش نفت به نسبت شرایط 
میزان  از  مردمی  دولت  در  تحریمی 

قابل قبولی برخوردار است.
طبیعی  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
هر  در  جهانی  بازارهای  در  است 
حوزه ای به ویژه با شرایط کرونایی که 
البته در کشورمان با همیاری مردم و 
مدیریت خوبی که صورت گرفت، آن 
بحران را خیلی احساس نمی کنیم، اما 
این بحران در سطح جهانی همچنان 
نوساناتی را در بازارها ایجاد می کند، 
ولی این نباید به سوءتعبیرهایی منجر 

شود.
ایران  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
و  دارد  را  خودش  نفت  فروش  بازار 
آن را از دست نداده و اتفاقا بازارهای 
در  زمینه  این  در  هم  جهانی  جدید 
حال توسعه است و از این حیث امید 
و  تولید  در  روزافزون  پیشرفت  به 

فروش را داریم.

سخنگوی دولت: دولت با جدیت با هرگونه فسادی 

درباره تخلفات متروپل برخورد خواهد کرد

خبر

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

بانیان حادثه متروپل به جای طلبکاری از 
دولت پاسخگوی مردم باشند

 معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر این که عامالن و بانیان حادثه آبادان 
به جای طلبکار بودن باید پاسخگوی تغافل و بی مباالتی خود در بازی با جان 
مردم باشند، گفت: دولت کوچک ترین قصور و کوتاهی را در این باره نمی پذیرد 

و همه امکانات را هم برای این منظر بسیج کرده است.
معاونین  یازدهمین جلسه شورای  در  روز سه شنبه  »سید محمد حسینی« 
امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی با میزبانی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیانات رهبر فرزانه انقالب 
در خصوص رابطه قوه مجریه و مقننه را بسیار راهگشا و مفید ارزیابی کرد و 
گفت: مقام معظم رهبری خواهان همکاری صمیمانه بین دو قوه شدند و نکاتی 
در خصوص نحوه تعامل قوا مطرح کردند که می تواند کمک بسیار بزرگی در 

تعامل و همکاری هرچه بهتر و سازنده بین دولت و مجلس باشد.
و  دشواری ها  از  کشور  مدیریت  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس   معاون 
پیچیدگی های زیادی برخوردار است؛ لذا همه باید در بیان مشکالت و ارائه 
و  سوءاستفاده  آن  از  نتوانند  دشمنان  که  بگویند  به گونه ای سخن  راهکارها 

سیاه نمایی کنند.
وی تأکید کرد: در بیان مسائل و اطالع رسانی نباید دقت فدای سرعت شود 
و الزم است مراقبت کنیم تا مسائل و موضوعات فرعی جای مسائل اصلی را 
نگیرند و قطعاً نمایندگان مجلس هم در نحوه بیان و پیگیری مطالبات مردم 
مقررات  و  قانون  از  خارج  مطالباتی  تا  آگاهند  بودجه  مقدورات  و  مسائل  از 
مطرح نشود. گاهی مطالبه خارج از قوانین و شرایط زمینه ای برای سوءاستفاده 

دشمنان و بدخواهان ملت ایران فراهم می کند.
حسینی با بیان این که معاونان پارلمانی باید حضور فعال و مؤثر داشته و زمینه 
فراهم  را  اجرای مصوبات  روند  در  نمایندگان مجلس  بهتر  هر چه  همراهی 
سازند، گفت: مصوباتی که اجرایی می شود باید برای مردم و جامعه تبیین و 

تشریح شود.
وی افزود: معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها همچنین باید 
نطق ها و سخنان مطرح شده در مجلس شورای اسالمی را با حساسیت پیگیری 
کنند و همه مراقبت کنیم تا از تحریف و تفسیرهای یک طرفه جلوگیری شود 

و نباید از کنار مسائل و موضوعاتی که مطرح می شود بی تفاوت عبور کرد.
همواره  جمهور  رئیس  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
مطالبه  را  شده  ارائه  پاسخ های  و  مجلس  نمایندگان  نظرات  روزانه  گزارش 
می کند؛ بنابراین الزم است معاونان پارلمانی گزارش عملکرد خود را به طور 

منظم ارائه کنند.
حسینی همچنین گفت: معاونان پارلمانی باید تعامل و گفت وگوی نزدیکی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشته باشند و به صورت فعال موضوعات و 
مشکالت مطرح شده را پیگیری و حل و فصل کنند؛ البته وزرا نیز الزم است 
اختیارات الزم را به معاونان پارلمانی بدهند تا آنها بتوانند به سهولت مشکالت 

را پیگیری کنند.
با تسلیت  از سخنانش  امور مجلس رئیس جمهور در بخش دیگری  معاون 
از  پس  بالفاصله  داشت:  اظهار  آبادان  متروپل  ساختمان  ریزش  تلخ  حادثه 
این حادثه، استاندار، وزیر کشور، معاون اول، معاون اقتصادی  و معاون رئیس 
نشانی و ستاد  احمر، آتش  زنان و خانواده، مسئوالن هالل  امور  جمهور در 
مدیریت بحران در محل حادثه حضور یافته و از نزدیک به مدیریت مشکل 
پرداختند. وی با بیان این که متأسفانه در این حادثه غمبار عده ای که عامالن 
و بانیان آن در دولت قبل بودند، به جای پاسخگویی، مدعی و طلبکار شده و 
دولت را مورد هجمه قرار می دهند، تأکید کرد: دولت کوچک ترین قصور و 
کوتاهی را نمی پذیرد و همه امکانات را بسیج کرده است اما کسی که باید 
پاسخگوی اهمال و قصور باشد، بانیان این حادثه هستند که باید مسئولیت 

تغافل و بی مباالتی خود در بازی با جان مردم را بپذیرند.

دستیار وزیر امور خارجه:
سفرهای منطقه ای رئیس جمهور فرصت 

خوبی برای اشتغال زایی است
 دستیار وزیر امور خارجه با بیان اینکه در ازای هر یک میلیارد دالر صادرات، ۷۵ هزار 
بسیار خوبی  فرصت  رئیس جمهور  منطقه ای  ایجاد می شود، گفت: سفرهای  اشتغال 
با برنامه ریزی در حوزه  است تا مشکل بیکاری و اشتغال جوانان در داخل کشور را 
زیرساخت ها حل کرد.عبداهلل سهرابی  با اشاره به سفر رئیس جمهور به عمان، گفت: 
پنجمین سفر منطقه ای آیت اهلل رئیسی با هیأت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و تجاری 
با توجه به اینکه کمیسیون مشترک دو کشور به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ایران، آقای فاطمی امین مدیریت می شود، با برنامه ریزی هایی که وزارت خارجه انجام 
داد، این سفر موفق و همراه با دستاوردهایی بود.دستیار وزیر امور خارجه اضافه کرد: 
طبیعی است که ما در یک سال گذشته به جهت تغییر سیاست ها و روش های دستگاه 
سیاست خارجی در دولت سیزدهم، موفق شدیم ۶۳ درصد افزایش صادرات به کشور 
عمان داشته باشیم.وی اظهار داشت: یک ظرفیت نهفته ای در همسایگی ما در حاشیه 
خلیج فارس وجود دارد که باید نهایت استفاده را از آن داشته باشیم که آن هم ظرفیت 
دریا است. ما با ۸ کشور همسایه مرز دریایی داریم که یکی از این کشورها عمان است.

وی با بیان اینکه شاید عمان در نگاه اول با ۵ میلیون جمعیت کشور بزرگی به نظر 
نرسد، بیان داشت: اما این کشور ۲۴ میلیارد دالر واردات دارد که سهم ما از این ۲۴ 
میلیارد دالر سهم بسیار ناچیزی است. همانطور که آقای رئیس جمهور اشاره کرد، 

روابط اقتصادی با عمان به گرمی روابط سیاسی با این کشور نیست.
سهرابی اضافه کرد: امیدواریم با این سفر و برنامه ریزی هایی که انجام شده و امضای 
موافقت نامه در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، مسائل امنیتی، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی، بتوانیم ظرفیت های مغفول بر زمین مانده به ویژه در حوزه دریا و اقتصاد و 
مهم تر از همه استفاده از ظرفیت های تهاتر و بنادر و احیای راه ابریشم را فعال کنیم و 
یکی از اصلی ترین مسائلی که سال های سال در مذاکرات به دلیل بعضی از مشکالت به 
نتیجه نمی رسید، موضوع انتقال گاز و فعالیت در حوزه انرژی بود که امیدواریم بتوانیم 
در فضای دولت سیزدهم آن را به نتیجه برسانیم. دستیار وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم از این روابط نهایت بهره را برای خدمت به مردم، 
اشتغال زایی و ایجاد درآمد ببریم، گفت: در ازای هر یک میلیارد دالر صادرات، ۷۵ هزار 
اشتغال ایجاد می شود. انجام این سفرها فرصت بسیار خوبی است تا مشکل بیکاری و 
اشتغال جوانان در داخل کشور را با برنامه ریزی در حوزه زیرساخت ها حل کرد.سهرابی 
همچنین به اشاره به سفر اخیر امیر قطر به تهران و موضوع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
به  انجام شد، در پاسخ  نیز که در هفته های گذشته  به تهران  امیر قطر  گفت: سفر 
چهارمین سفر خارجی رئیس جمهور به این کشور انجام شد. این سفر در شرایطی انجام 
شد که ما در آستانه یک رویداد بین الملل به نام جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر هستیم.

2

شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو   
مجلس  نمایندگان  گفت:  اسالمی 
به  باید   ، انتصابات  به  ورود  به جای 
وظایف و مسئولیت ها، تکالیف و آنچه 
که در چارچوب نمایندگی برای آن ها 

تعریف شده است عمل کنند.
حسینعلی حاج دلیگانی،  درباره تاکید 
دخالت  عدم  به  انقالب  معظم  رهبر 
نمایندگان در انتصابات گفت:  دولت 
و مجلس از نظر شرعی و قانونی ملزم 
هستند به فرمایشات رهبری انقالب 

ملتزم باشند.
شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
اسالمی با تاکید بر اینکه عدم دخالت 
نمایندگان در انتصابات به سود آنها 
هرچقدر  افزود:  است،  مجلس  و 
نمایندگان از موضوع دخالت در عزل 
و نصب ها دور باشند، امور نظارتی را 

هیچگونه  بدون  و  بیشتری  دقت  با 
مالحظه ای انجام می دهند.

وی  تاکید کرد: نمایندگان مجلس به 
جای ورود به انتصابات مسئوالن، باید 
و  تکالیف  و مسئولیت ها،  وظایف  به 
آنچه که در چارچوب نمایندگی برای 

آن ها تعریف شده است عمل کنند.
طبق  کرد:   اضافه  دلیگانی  حاجی 
انقالبطبق  معظم  رهبر  فرمایش 
مسئولی  هر  قوا،   تفکیک  اصل 
پاسخگوی  باید  جایگاهی  هر  در 
مثال  عنوان  به  باشد.  خود  عملکرد 
وقتی وزیر کشور استاندار را انتخاب 
به  مسوولیتی  استاندار،  یا  می کند 
این  پاسخگوی  باید  می دهد،  فردی 

انتخاب ها باشند.
در  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
البته رهبر معظم  داد:  ادامه  مجلس 

انقالب تاکید داشتند دولت از نظرات 
مشورتی نمایندگان استفاده کند که 
نکته بسیار درستی است. به عبارتی 
خود،  انتخابیه  حوزه  از  نماینده 
مردم و توانایی مسئوالن آن منطقه 
شناخت دارد و  اگر از چنین فردی 
به  حقیقت  در  شود  گرفته  مشورت 

دولت کمک شده است.
کرد:  خاطرنشان  دلیگانی  حاجی 
پیشبرد  برای  می توانند  دولتمردان 
بر عهده  تکالیفی که  و  نظام  اهداف 
از ظرفیت نمایندگان استفاده  دارند 
از مشاوره  امور  از  برخی  در  و  کرده 

آنها بهره مند شوند.

نمایندگان به جای دخالت در انتصابات به وظایف قانونی خود عمل کنند

پنجشنبه 12 خرداد 1401 سال پنجم - شماره    129



اقتصاد
اخبار

تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404 

محقق خواهد شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
در افق چشم انداز ۱۴۰۴ دست یافتنی است، هرچند محدودیت ها و 

قطعی برق می تواند در رسیدن به این هدف تاخیر ایجاد کند.
سال  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  نشستی  در  جعفری«  اله  »وجیه 
نیرو احداث و راه  گذشته طی تفاهمی بین وزارت صمت و وزارت 

اندازی ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آغاز شد.
از این نیروگاه ها به ظرفیت ۳۸۰  وی بیان داشت: امسال یک مورد 
مگاوات در استان سمنان به بهره برداری خواهد رسید و در تالشیم 
هرچه سریعتر این واحدهای نیروگاهی به منظور کاهش عدم النفع 

تولید وارد مدار شود.
عمده  زیست محیطی،  و  گاز  تامین  مشکالت  ادامه داد:  جعفری 
تشکیل  را  نیروگاهی  واحدهای  این  راه اندازی  و  احداث  مشکالت 

می دهد.
وی گفت: در بحث تامین زیرساخت های راه نیز مشکالتی وجود دارد 

و به ویژه نیازمند ریل، واگن و لوکوموتیو هستیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه تعداد طرح های نیمه تمام باالی 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و باالتر را هشت هزار و ۵۰۰ طرح و پروژه 
در بخش معدن و صنایع معدنی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: به 
این منظور  مشاور برای بررسی موضوع، همچنین مسائل و مشکالت 

و اقدامات کلینیکی برای آنها انتخاب شده است.
زنجیره  ایجاد  برای  ایمیدرو  اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  جعفری 
ارزش گوهرسنگ ها، افزود: شورای راهبردی در این زمینه خارج از 
وزارت صمت با حضور ذی نفعان تشکیل شده که محوریت و دبیری 

آن با ایمیدرو است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال در ۱۰ استان 
کشور برنامه ریزی شده تا مباحث آموزشی برای سنگ های قیمتی 
آغاز شود و در مرحله بعد باید بتوانیم از طریق اکتشافات و تامین 
اقدام کنیم؛  نهایی  برای محصوالت  بازاریابی  اولیه و همچنین  مواد 
و  توسعه کسب  برای  برای خانواده ها  آموزش هایی  این منظور  به 
دستگاه  خرید  برای  و  شود  می  اجرایی  زمینه  این  در  خانگی  کار 
گرفته  نظر  در  تسهیالتی  محصوالت  خرید  تضمین  همچنین  و  ها 

خواهد شد.
جعفری در ادامه آن با اشاره به موضوع عوارض صادراتی، خاطرنشان 
کرد: این عوارض با دو هدف جلوگیری از خام فروشی و تنظیم بازار 

در داخل کشور وضع شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
و خصوصی سازی، نقش ایمیدرو در بسترسازی اجرای کار برای بخش 
خصوصی و همچنین کاهش ریسک  فعالیت ها برای آنها تغییر کرده 

است.
وی بیان داشت: موضوع اکتشافات نیز هم ریسک باالیی دارد و هم 
نیازمند اعتبارات است که در این زمینه ایمیدرو به تسهیل کار برای 

بخش خصوصی می پردازد.
و  سیستان  استان  در  »جان جا«  معدن  به  نمونه  طور  به  جعفری 
بلوچستان اشاره کرد و گفت:  ایمیدرو با پذیرش ریسک های اکتشاف 
در این معدن، تاکنون بیش از ۸۰ هزار متر حفاری در آن انجام داده 
و اکنون حدود هفت شرکت برای حضور در مزایده آن اعالم آمادگی 

کرده اند.

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل   
بیان  با  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
روستایی  بیمه  فصلی،  کارگران  اینکه 
اقدام  انقالبی،  نگاه  با  گفت:  می شوند، 
جهادی و صندوق عدالت گستر اجتماعی 
فساد  و  کارآمدی  پاک دستی،  دنبال  به 

ستیزی هستیم.
» بیت اله برقراری«  در جمع خبرنگاران 
سراسری  اجالس  برگزاری  حاشیه  در 
داشت:  اظهار  روستاییان  بیمه  صندوق 
از منابع صندوق صندوق بیمه اجتماعی 
به  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
شدت صیانت و با هرگونه فساد مبارزه 
است.  مردم  اموال  خواهیم کرد، چراکه 
هدفمان در این صندوق تبیین سیاست 
های رهبر معظم انقالب اسالمی است؛ 
حضور  با  اجالس  راستا  همین  در 
شخصیت های علمی برگزار شد تا چراغ 

راهی برای حرکتمان باشد. 
وی افزود: اجرا و آغاز طرح تحولی بیمه 
نفر در دستورکار  میلیون  با جذب یک 
است. این طرح بر اساس راستای تحقق 
عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی و 

تاکید بر بیمه همگانی است. 
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
بیان  عشایر   و  روستاییان  کشاورزان، 
خودش  الزام های  جهادی  اقدام  داشت: 
را دارد با اقدام شبانه روزی به رسالتمان 
نیازمند  امر  این  و  کرد  خواهیم  عمل 
و  فرمانداران  استانداران،  همکاری 
جامعه  جذب  و  تشویق  در  شهرداران 
عشایر  و  کشاورزان  روستاییان،  هدف 

است. 
وی با بیان اینکه جامعه هدف صندوق 
گفت:  است،  کشور  جمعیت  یک سوم   ،
روستاییان، کشاورزان و عشایر مولدان و 
ذخایر کشور هستند که امنیت غذایی  ما 
به دست این قشر است در همین راستا 
تالش می کنیم تا با جذب بیمه ای برای 
این افراد مستمری بازنشستگی پرداخت 

کنیم. 
افراد  این  درمان  اکنون  افزود:  برقراری 
از طریق بیمه سالمت پیگیری می شود، 
در  که  است  این  ما  سیاست  هرچند 

آینده بتوانیم بودجه را برای درمان این 
قشر بگیریم در این زمینه با نمایندگان 
بودجه  تا  می کنیم  صحبت  کار  وزیر  و 
سالمت در اختیار صندوق قرار گیرد تا 
بر اساس منابع روستاییان را بیمه درمان 

و تکمیلی کنیم. 
اختصاص  صورت  در  داشت:  ابراز  وی 
مستمری بگیران  اول  مرحله  در  بودجه 
را بیمه تکمیلی خواهیم کرد و خدمات 
مناسب به روستاییان ارایه خواهیم کرد. 
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
بیان  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
سطوح  اساس  بر  بیمه  حق  داشت: 
شده  بیمه  توسط  درصد  پنج  درآمدی 
که  است  دولت  توسط  درصد   ۱۰ و 
تعیین  کار  وزارت  رفاه  شورای  توسط 
کار  وزیر  پیشنهاد  با  امسال  است  شده 
شد  اضافه  درصد   ۶۰ درآمدی  سطوح 
که در طول عمر صندوق بی نظیر بود. بر 
این اساس کسانی که بازنشست می شود، 

مستمری آنها افزایش می شود.
برقراری با اشاره به اینکه دولت کارفرمای 
صندوق روستاییان است، گفت: بیش از 
بیمه  عضو  نفر  هزار  و ۵۰۰  میلیون   ۲
شده داریم که از این تعداد بیش از یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه فعال داریم که 
بیمه را مستمر پرداخت می کنند.  حق 

۱۵ هزار نفر سوابق بیمه ای را به سایر 
صندوق های بیمه ای منتقل کرده اند. 

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
تاکید  عشایر   و  روستاییان  کشاورزان، 
کرد: امسال با نگاه انقالبی یک میلیون 
کرد  خواهیم  صندوق  جذب  را  نفر  
کار  سال  یک  در  سال   ۱۰ به اندازه  و 

جهادی خواهیم کنیم.
و  علمی  مدل  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
کارشناسی، مطالعه دقیق و نگاه انقالبی 
برای  الزم  بسترهای  و  ملزومات  همه 
جذب افراد در صندوق فراهم شده است 
صحبت  نیز  همسو  دستگاه های  با  که 
پشتیبانی  اکنون  اینکه  ضمن  کرده ایم 
نفر   ۱۰ به  بازنشسته  نفر  یک  صندوق 
در  بیمه ای  نظر  از  و  است  شده  بیمه 

شرایط مطلوب هستیم. 
مهم  رسالت  دو  اینکه  بیان  با  برقراری 
شناسایی  گفت:  داریم،  صندوق  در 
نیازمندی ها و افزایش تعداد بیمه شدگان 
بر اساس اصل  تا  اهداف است  از جمله 
برابری و عدالت اجتماعی حرکت کنیم 
جمهوری  مقدس  اصلی  ستون  که 
اسالمی و مورد تاکید رهبر معظم انقالب 

اسالمی است. 
بیمه شدگان  نگهداشت  سیاست  از  وی 
خبر داد و گفت: در مورد روستاییانی که 

پرداخت  در  و  بودند  این صندوق  عضو 
بیمه شان  و  داشته اند  بیمه مشکل  حق 
قطع شده است صحبت خواهیم کرد و 
خدمات مشاوره ای برای قرار گرفتن در 

سایر سطوح بیمه ای ارائه می کنیم. 
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به 
اینکه جذب کارگران فصلی در صندوق 
گفت: همچنین  است،  قانونی  روستایی 
جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هم 

می توانند جذب این صندوق شوند. 
وی گفت: حمایت از نخبگان کشاورزی 
صورت  نیز  صندوق  این  در  عشایری  و 
خواهد گرفت افرادی که در رتبه یک تا 
۵۰۰ کنکور باشند و پدر و مدرش عضو 
صندوق باشند از خدمات صندوق بهره 

خواهند برد. 
برقراری با بیان اینکه مطالبات صندوق 
را از دولت پیگیری می کنیم، گفت: در 
سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سهم 
تومان  میلیارد  هزار  چهار  و  شده  بیمه 

سهم دولت است.
از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱ افزود:  وی 
دولت حق بیمه طلب داریم که اگر یک 
به  را  خلیج فارس  سهم  سهام  از  درصد 
حداقل  به  را  مطالبات  بدهد  صندوق 

خواهیم رساند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان: 

کارگران فصلی، بیمه روستایی می شوند

گزارش

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:  پرداخت 
یارانه نقدی به  هیچ وجه تورم زا نیست

ارز  اصالح  و  حذف  با  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
ترجیحی و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، نظارت دولت نسبت به 
یارانه پرداختی و اصابت آن به هدف دقیق تر است و از سوی دیگر 
واریز یارانه نقدی، چون نقدینگی به اقتصاد اضافه نمی شود، تورم 

ایجاد نمی کند.
ارز  قالب  در  پول  این  گذشته  در  داشت:  اظهار  طغیانی«  »مهدی 
۴۲۰۰ تومانی، به جیب واسطه ها می رفت اما اکنون در قالب یارانه 

به مردم داده می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
اهمیت اصالح یارانه برای تمامی آحاد جامعه روشن است، اظهار کرد: 
آزادسازی زنجیره تولید، توزیع و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره و 
همچنین حذف تدریجی ارز منجر به انتظارات تورمی و هزینه بیشتر 

می شود.
وی افزود: اصالح نظام یارانه نفع و سودی برای دولت ندارد و تنها 
برای  را  خود  منابع  و  توان  تمام  ترجیحی  ارز  حذف  با  حاکمیت 

افزایش قدرت خرید مردم بکار برده است.
طغیانی با اشاره به اینکه با اصالح نظام یارانه رغبتی به قاچاق کاال 
به نرخ  با واقعی شدن قیمت ها و نزدیک شدن  بیان کرد:  نیست، 

جهانی، رغبتی به قاچاق کاال به آن سوی مرزها نیست.
ارز  سیاست  با  با  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
طی  گفت:  رفت،  هدر  کشور  منابع  توجهی  قابل  بخش  ترجیحی 
سال های اخیر با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی، 
مقدار قابل توجهی ارز از هدف اصلی دور و منجر به رانت و فساد شد 
یا مقدار قابل توجهی سر از بازار آزاد درآورد که با اصالح نظام یارانه 

به رانت و سودجویی دالالن و قاچاق پایان داده می شود.
خودکفایی کاالهای اساسی با اصالح نظام یارانه دست یافتنی است

نظام  اصالح  با  اساسی  کاالهای  خودکفایی  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت  اختالف  گذشته  سال  تا  افزود:  است،  یافتنی  دست  یارانه 
این وجود  با  خرید تضمینی هر کیلو گندم ۶ هزار تومان بود که 

تولیدکنندگان رغبتی به تولید و خودکفایی نداشتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با تخصیص یارانه به 
انتهای زنجیره کنترل و نظارت امکان پذیر است، تصریح کرد: امسال 
با اصالح قیمت گندم، انگیزه خوبی برای تولید گندم و خوداتکایی 
ایجاد می شود، چرا که سیاست ها باید مکمل یکدیگر باشند و با نرخ 

پایین خرید تضمینی، خودکفایی ایجاد نمی شود.
 طغیانی با اشاره به اینکه به طور معمول در اقتصاد کالن آن چیزی 
اعداد است گفت: سرجمع  اثر می گذارد، سرجمع  بر نقدینگی  که 
پول در اقتصاد مهم است و آن زمان در بحث نقدینگی نگران هایی 
به وجود می آید. در صورتی که اگر این طرح کسری نیاورد و منابع 
با هزینه ها برابر شود به نقدینگی اضافه نمی کند. در صورتی که برای 
تأمین با کسری مواجه شود به ناچار با بدهی و استقراض از بانک 
مرکزی کار را به پیش خواهند برد که در نهایت تورم ایجاد می کند.

اضافه  اقتصاد  به  نقدینگی  چون  نقدی  یارانه  واریز  کرد:  بیان  او 
جیب  به  پول  این  گذشته  در  و  نمی کند  ایجاد  تورم  نمی شود، 

واسطه ها می رفت اما اکنون در قالب یارانه به مردم داده می شود.
در  االن  که  نابرابری  این  داشت:  بیان  در مجلس  اصفهان  نماینده 
مصرف کاالهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده نابرابری زیادی 
است، سهم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه است یک و نیم 
برابر دهک اول است که نیازمند هستند، یعنی شما این ارز را برای 
دهک اول می دهید، اما چون در بخش مصرف می دهید آن هایی که 

بیشتر مصرف می کنند بیشتر منتفع می شوند.
اگر جراحی اقتصادی صورت نمی گرفت منابع به کل از دست می رفت

وی با تاکید بر اینکه  تاکنون بخشی از  ابعاد مسائل روشن نشده 
باشد، افزود: اگر جراحی اقتصادی صورت نمی گرفت، مسیر خطرناکی 
پیش پای ما بود و ممکن بود منابع به کل از دست می رفت به نوعی 
که در ماه های پایانی سال با مشکالت جدی مواجه می شدیم و اگر 
بدون تدبیر این روند ادامه پیدا می کرد، بخش زیادی از ذخایر غذایی 

و هم پولی که برای ارز الزم داشتیم، مصرف می شد.
عضو اقتصادی مجلس یادآور شد: به نظر می رسد با وضعیت کنونی 
به جهت ارزی و ذخایر مشکلی در تأمین ارز نداشته باشیم که در این 

صورت بعد از یک ماه به ثبات و آرامش بازار خواهیم رسید.

سامانه پل )پرداخت لحظه ای( در بانک 

پارسیان عملیاتی شد

و  راه اندازی  پارسیان  بانک  در  »پل«  لحظه ای  پرداخت  سامانه 
امکان انتقال وجه بین بانکی با سهولت، سرعت و امنیت بیشتر و 

به صورت لحظه ای فراهم شد.
از  استفاده  با  پارسیان  بانک  بورس،مشتریان  گزارش صدای  به 
این سامانه می توانند با امنیت بیشتر و کارمزد کمتر نسبت به 
میلیون   ۱۵۰ مبالغ  آنی  انتقال  برای  پایا،  و  ساتنا  سامانه های 
ریال یا کمتر با استفاده از اینترنت بانک و همراه بانک پارسیان، 
به صورت آنی به انتقال وجه به حساب افراد در سایر بانک هایی 

که دارای این سامانه هستند، اقدام کنند.
پل،  سامانه  طریق  از  لحظه ای  پرداخت  می افزاید،  گزارش  این 
به کارت  از طریق کارت  انتقال وجه  به  ازنظر کارکردی شبیه 
است با این تفاوت که مبدأ و مقصد تراکنش ها در این سامانه، 

به جای شماره کارت، شماره شبای حساب افراد است.
سامانه،  این  در  وجوه  آنی  انتقال  به  توجه  با  است؛  شایان ذکر 
کاربران  که  است  ضروری  و  نداشته  وجود  تراکنش  لغو  امکان 
مقصد  شبای  شماره  استعالم  به  نسبت  ابتدا  بانک  اینترنت 
اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به انجام انتقال وجه اقدام 

کنند.
و  هماهنگ  بین بانکی،  سرویسی  پل،  سامانه  است،  گفتنی 
مرکزی،  بانک  نظارت  با  که  است  کشور  سطح  در  استاندارد 
تسویه پرداخت های لحظه ای با حجم انبوه و مبالغ خرد را فراهم 

می کند.
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ابراز همدردی خانواده بانک کارآفرین با 

بازماندگان حادثه متروپل آبادان

اعالم  و  آبادان   در پی حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل 
در  کارآفرین  بانک  مدیرعامل  دولت،  توسط هیئت  عزای عمومی 

پیامی با خانواده های داغدار این حادثه ابراز همدردی کرد.
کار  بانک  مدیرعامل  بهاروندی  احمد  کارآفرین،  بانک  از  نقل  به 
شهر  در  حادثه  این  بازماندگان  به  خود  تسلیت  پیام  در  آفرین 
آبادان نوشت : حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل آبادان و 
درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان آنقدر غم بزرگی است که 

زبان از بیان تاثر و تاسف از این ضایعه دردناک قاصر است.
ضمن عرض تسلیت به مردم داغدیده آبادان، از صمیم قلب برای 
خانواده های آن عزیزان، صبر و شکیبایی آرزو می کنیم و از خداوند 
تبارک و تعالی برای جان باختگان این حادثه ی تلخ، علو درجات و 

رحمت واسعه را آرزومندیم.

 عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
برای  نیرو  وزارت  برنامه ریزی  از  فوالد 
تابستان  در  فوالد  صنعت  برق  تامین 

امسال خبر داد.
سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  از  نقل   به 
به  شهرستانی«  »سیدرضا  ایران، 
راستای  در  شده  اتخاذ  تصمیمات 
نیز  و  تابستان  در  برق  مصرف  تنظیم 
فعالیت صنعت  در  بحران  ایجاد  کاهش 
صحبت های  افزود:  و  کرد  اشاره  فوالد 
مطرح شده برای کنترل مصرف برق در 
تابستان بر این اساس بود که تعامالتی 
برای اعالم کاهش حجم ظرفیت مصرفی 
برق صورت گیرد تا در این زمینه از قبل 

قادر به انجام مدیریت الزم باشیم.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد اظهار داشت: به دنبال این هستیم 
شرکت های  میان  در  را  برق  قطعی  تا 
شرکت ها  این  که  زمانی  در  و  فوالدی 
به دنبال تعمیرات برای توسعه هستند، 

تقسیم کنیم.
باید  برق  قطعی  تقسیم  داد:  ادامه  وی 
به گونه ای باشد که منجر به کمبود مواد 
تحت  نهایی  مصرف کننده  به  فشاری  و 

تاثیر افزایش قیمت ها نشود.
این  همچنین  داد:  ادامه  شهرستانی 
چند  که  باشد  به گونه ای  باید  تقسیم 
کنند  تعطیل  استان  یک  در  شرکت 
همان  در  شرکت ها  دیگر  بعد  هفته  و 

استان تعطیل شوند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
مسووالن  با  این صحبت ها  افزود:  فوالد 
شده  انجام  نیرو  وزارت  به  مربوط 

الزم  برنامه ریزی  حال  در  اکنون  که 
تصمیمات  این  شدن  اجرایی  برای 
ما  به  نهایی  اعالم  هنوز  اما  هستند 
است  قرار  که  نیست  مشخص  و  نشده 
میزان  چه  خود  تصمیم گیری های  در 

مصرف برق را کاهش بدهند.
وی ادامه داد: صحبت هایی در این زمینه 
بوده است تا در کل تابستان، هفت هفته 
برق شرکت ها به طور کامل قطع شود و 
اختیار  در  با  شرکت ها  هم  هفته  هفت 
فعالیت خود  به  برق  داشتن ۵۰ درصد 

ادامه دهند.
این  مجموع  افزود:  شهرستانی 
در  زیرا  است،  روز  برای  محدودیت ها 
و  هوا  گرمایش  دلیل  به  روز  طول 
استفاده از کولر، کشور با مشکل کمبود 
در  معمول  طور  به  و  است  مواجه  برق 

کمتر  برق  کمبود  مشکل  شب  ساعات 
می شود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای 
باشد که شرکت های تولیدی در ساعات 
شب قادر به فعالیت باشند و روزها را با 
فرمولی که قرار است به ما اعالم شود، 

فعالیت کنند.
برق شرکت ها  میزان مصرف  گفت:  وی 
در هر ساعت پنج هزار و ۵۰۰ کیلووات 
صحبت های  اساس  بر  اکنون  که  است 
انجام شده قرار بر این است تا شرکت ها 
پیک  برای  را  مگاوات   ۵۰۰ و  هزار   ۲
مصرف برق در طول شب استفاده کنند 
یا  خرداد  ماه های  در  میزان  این  از  که 

مرداد حدود ۳۰ درصد کسر می شود.
گذشته  سال  داشت:  اظهار  شهرستانی 

شد  گرفته  تصمیم  شبه  یک  به صورت 
قطع  را  سیمان  و  فوالد  صنعت  برق  تا 
کنند، اکنون صحبت در خصوص انجام 
از  شرکت ها  باید  که  است  برنامه ریزی 
از تصمیمات  این دست  قبل در جریان 
قرار بگیرند تا برنامه ریزی الزم نسبت به 

آن صورت گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد گفت: سعی ما این است که حداقل 
صورت  برق  مصرف  میزان  در  کاهش 
شرکت ها  برای  الزم  مدیریت  و  بگیرد 
در  را  توسعه  و  تعمیرات  تا  شود  انجام 

زمان قطعی برق انجام دهند.
وی اعالم کرد: در تابستان سال گذشته 
زمانی که برق قطع شد، تولید نهایی ۴۴ 
در  شده  تعیین  میزان  از  کمتر  درصد 

پیش بینی ها بود.

برنامه ریزی وزارت نیرو برای تامین برق 
صنعت فوالد در تابستان
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اجتماعی
خبر

وزیر آموزش و پرورش : مهارت آموزی 

معلمان بر اساس نیاز جامعه اصالح می شود

در  بازنگری  ضرورت  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مهارت های پیش بینی شده معلمان گفت: فرایند مهارت آموزی 

معلمان بر اساس نیازآینده جامعه اصالح می شود .
یوسف نوری در دیدار با دانش آموزان نخبه گلستان اظهار 
و  نیازها  با  معلمان  فعلی  مهارت آموزی  های  دوره  داشت: 
مطالبات فعلی جامعه و انتظارات از این قشر همخوانی ندارد .

اذهان  از  بر بخشی  بیگانه  نفوذ رسانه های  به  اشاره  با  وی 
اسیر  جامعه  از  بخشی   : داشت  اظهار  جامعه  آحاد  افکار  و 
رسانه های بیگانه شده و آن ها با چارچوب خاص و استفاده 
از قدرت ارتباطات توانستند در میان بخشی از جامعه نفوذ 

کنند .
وزیر آموزش و پرورش گفت : برای حل این مشکل باید سواد 
در  ویژه  طور  به  کارآفرینی  تقویت  و  ای  رسانه   ، اقتصادی 

سیستم آموزش و پرورشی پررنگ تر شود .
وی به حذف کنکور اشاره کرد و گفت: با توافق صورت گرفته 
با شورای انقالب فرهنگی، سه سال آینده آخرین سال های 
برای جذب  ها  دانشگاه  آن  از  و پس  است  برگزاری کنکور 

دانشجو باید به دنبال سازکارهای جدید باشند .
 وی افزود : هر دانشگاهی می تواند بر اساس چارچوب های 
خود مبادرت به جذب دانشجو کند و پروسه سخت و طاقت 
فرسای برگزاری کنکور از دوش آموزش و پرورش برداشته 

خواهد شد .
 نوری گفت : دانش آموز میخواهد در مرکز عالی به تحصیل 
اما همه پیش نیازهای این حضور و تحصیل بر  ادامه دهد 

عهده آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که کنکور نظام پذیرش 
دانشجو در دنیاست که دانشگاه ها باید خودشان مسوولیت 
امسال  اگر دفترچه های کنکور  بپذیرند گفت:  را  انجام آن 
توزیع باشد به احترام خانواده ها مدارس میزبان کنکور خواهد 
نشدن  و مشخص  دفترچه  نشدن  توزیع  در صورت  اما  بود 
حوزه های امتحانی، اجازه برگزاری کنکور در مدارس را نمی 

دهیم.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش  در نخستین سفر خود 
به گلستان و بعد از آیین استقبال از سوی مدیرکل آموزش و 
پرورش و جمعی از مسووالن استانی، ابتدا در گلزار شهدای 
شهرستان علی آباد کتول به مقام شامخ شهدای این خطه  

ادای احترام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء و بازگشت 
نیمه تعطیل خبر داد و  تولید ۴۵ شرکت تعطیل و  به 
گفت: اشتغال چهارهزار و ۴۷۲ کارگر در این شرکت ها 
با ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 

تهران حفظ و تثبیت شد.
القاصی  به  نقل از دادگستری کل استان تهران، علی 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  نشست  در  مهر 
آخرین  »بررسی  موضوع  با  تهران  استان  دادگستری 
افزود:  داخلی«  الین  مرغ  ارتقای  و  تقویت  وضعیت 
دستگاه قضایی به ویژه در دوره »تحول و تعالی« نسبت 
به مقوله تولید و ایجاد اشتغال دغدغه دوچندانی پیدا 

کرده است.
نیز  تهران  استان  قضایی  مجموعه  داد:  ادامه  وی 
و  حوزه ها  در  که  تولیدی  واحدهای  و  شرکت ها  از 
بخش های مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی 
نیازمند حمایت حقوقی و قضایی هستند با استفاده از 

ظرفیت های قانونی حمایت می کند.
القاصی مهر با اشاره به استمرار حمایت های قضایی و 
گفت:  مختلف  بخش های  در  تولید  چرخه  از  حقوقی 
اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران 
آن ها  تولید  در  یا  که  است  زیادی  شرکت های  متولی 
اقدام  ورشکستگی  حکم  برای  یا  و  شده  ایجاد  وقفه 
می کند و تالش بر این است تا زمینه بازگشت به چرخه 

تولید و احیاء این واحدهای تولیدی فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء و بازگشت 
نیمه تعطیل  و  تعطیل  تولیدی  شرکت   ۴۵ تولید  به 
توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
تهران خبر داد و افزود: بسیاری از این شرکت ها مربوط 
استان ها  به سایر  بلکه مربوط  نیست؛  تهران  استان  به 
تهران  در  آن ها  اصلی  دفتر  و  مرکزیت  اما چون  است 
واقع شده یا موضوع ورشکستگی آن ها در تهران دنبال 
ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  نظارت  تحت  شده، 

دادگستری استان تهران قرار دارند.
حفظ و تثبیت اشتغال ۴۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه 

قضایی استان تهران
القاصی مهر با اشاره به حفظ و تثبیت اشتغال چهارهزار 
تهران  استان  قضایی  مجموعه  ورود  با  کارگر   ۴۷۲ و 
در ۴۵ شرکت تولیدی یاد شده گفت: رویکرد دستگاه 
فعالیت های  و  اشتغال  تولید،  مقوله  به  نسبت  قضایی 
است  صیانتی  و  حمایتی  رویکردی  مشروع،  اقتصادی 
جریانات  و  فساد  عوامل  با  قاطع  برخورد  درعین حال 
فسادزا در عرصه تولید به عنوان یک سیاست و راهبرد 

اساسی دنبال خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت تقویت و ارتقای مرغ الین 
داخلی اظهار داشت: احیای تولید و تقویت مرغ الین 

داخلی به دلیل بروز برخی مسائل و موانع در سال های 
اخیر با وقفه مواجه شد و باتوجه به نیاز ضروری کشور به 
تولید مرغ اجداد گوشتی، این موضوع به ستاد مرکزی 
در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای سیاست های کلی  پیگیری 

قوه قضاییه انعکاس یافت.
برای  القاصی مهر هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی 
الین  مرغ  تولید  صددرصدی  ظرفیت  به  دست یابی 
داخلی در کشور تا سال ۱۴۰۸ را مورد اشاره قرار داد و 
درعین حال گفت: ابتدا ضرورت دارد که مشخص شود، 
برنامه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید 
و تقویت مرغ الین داخلی چیست و سپس در صورت 
دستگاه  مسیر،  این  در  قضایی  و  حقوقی  موانع  بروز 
قضایی چه اقداماتی را می تواند به منظور حل این موانع 

عملیاتی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مجموعه 
تأمین  به منظور  تا  دارد  آمادگی  تهران  استان  قضایی 
به  از حیث حقوق عامه نسبت  و  پایدار  امنیت غذایی 
رفع موانع حقوقی احتمالی برای احیای تولید و تقویت 
هیچ  از  مسیر  این  در  و  کند  اقدام  داخلی  الین  مرغ 

اقدامی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد.
علت اصلی بخشی از مشکالت موجود نه تنها ناشی از 

تحریم ها نیست بلکه ناشی از خودتحریمی هاست
وی با اشاره به تحریم های همه جانبه دشمن به منظور 
افزود: شکی  اسالمی  ایران  ملت شریف  به  ایراد ضربه 
نیست که امروز در یک جنگ اقتصادی همه جانبه به 
بسیاری  و معیشتی  اقتصادی  و فشارهای  سر می بریم 
از  بخشی  اصلی  علت  اما  است؛  جامعه  آحاد  متوجه 
نیست  تحریم ها  از  ناشی  نه تنها  موجود  مشکالت 
و  محصوالت  واردات  و  تحریمی ها  خود  از  ناشی  بلکه 
کاالهایی است که ظرفیت تولید آن ها در کشور فراهم 

بوده و هست.
امنیت غذایی پایدار یکی از مصادیق حقوق عامه است

کرد:  خاطرنشان  تهران  استان  دادگستری  رئیس کل 
حقوق  مصادیق  از  یکی  به عنوان  پایدار  غذایی  امنیت 
عامه است و ایجاد خدشه در آن از خطوط قرمز دستگاه 

قضایی محسوب می شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر در نگرش ها برای احیای 
بنابر  تولید و تقویت مرغ الین داخلی گفت: اگر صرفاً 
این باشد که به صرفه و صالح اقتصادی کوتاه مدت توجه 
تقویت  و  تولید  به  نسبت  تمایالت  است  ممکن  شود، 
اگر  اما  یابد  مرغ الین داخلی در شرایط فعلی کاهش 
وابستگی ها  ایجاد خودکفایی، قطع  به سمت  نگرش ها 

امنیت  ایجاد  و  اقتصادی  استقالل  کشور،  از  خارج  به 
مرغ  تقویت  و  تولید  مسئله  قطعاً  باشد،  غذایی  پایدار 
الین داخلی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود.

القاصی مهر هم افزایی و همکاری دستگاه های مختلف 
الین  مرغ  تقویت  و  تولید  احیای  زمینه  در  مسئول 
داخلی را یک »فرصت طالیی« برشمرد و گفت: همه 
باید  که  دارند  رأی  وحدت  موضوع  این  بر  دستگاه ها 
سهم مرغ الین داخلی در بازار مشخص و تثبیت شود 

و بدون شک این مهم باید اجرایی شود.
وی ورود دستگاه قضایی و پیگیری عدلیه در این عرصه 
اقتصاد  سیاست های  از  قضایی  »حمایت  منظر  از  را 
از  »مطالبه گری  و  عامه«  حقوق  از  »دفاع  مقاومتی«، 

دستگاه های مسئول« اعالم کرد.
اینکه  در  گفت:  تهران  استان  دادگستری  رئیس کل 
الین  مرغ  تقویت  و  تولید  احیای  برنامه  و  سیاست 
داخلی باید در کشور دنبال شود، هیچ تردیدی وجود 
وظیفه  کشاورزی  جهاد  وزارت  حوزه،  این  در  و  ندارد 
مقررات  و  خود  قانونی  تکالیف  راستای  در  تا  دارد 
مرغ  تقویت  و  تولید  برای  عملیاتی  برنامه  مربوطه، 
الین داخلی اعالم کند و این امر به عنوان یک مطالبه 

عمومی، مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران: امنیت 
غذایی پایدار مصداق حقوق عامه است

 معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری 
در  مالی  شفافیت  ایجاد  بر  تهران 
از  کاال  خرید  مسیر  طریق  از  شهرداری 

بورس تاکید کرد.
به  نقل از معاونت مالی و اقتصاد شهری 
شهرداری تهران، ابوالفضل فالح با اعالم 
نشست  و سومین  هفتاد  در  این مطلب 
کمیسیون معاونان مالی و اقتصاد شهری 
ویدئو  به صورت  که  ایران  کالنشهرهای 
کنفراس برگزار شد، گفت: با هماهنگی 
پس  این  از  کاال،  بورس  با  شده  انجام 
سعی خواهیم کرد عمده خرید کاالهای 
مورد نیاز پروژه های شهرداری تهران را از 

طریق بورس کاال تأمین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه خرید از بورس کاال، 
بستری بسیار شفاف در اقتصاد به شمار 
می رود، افزود: مسیر خرید از بورس کاال 
به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و 
عالوه بر شفافیت، سالمت و صرفه جویی، 
در  و  شد  خواهد  واسطه ها  حذف  باعث 
هزینه  چشمگیر  کاهش  موجب  نتیجه 

تمام شده جهت اجرای پروژه ها است.
به گفته وی این اقدام بهترین اتفاق برای 
تا  بود  خواهد  تهران  شهرداری  و  شهر 
بتواند با منابع خود، حداکثر بهره وری و 

پیشرفت برنامه ها را محقق سازد.

رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری 
تصریح  کالنشهرها  شهرداران  مجمع 
مدیریت شهری  تاکید  راستای  در  کرد: 
در  شفافیت  بر  مبنی  تهران،  کالنشهر 
معامالت در شهرداری تهران، برای اولین 
بار خرید، از بورس کاال با همکاری شرکت 

سرمایه گذاری شهر صورت گرفت.
ماه  اسفند   در  اول  مرحله  گفت:  فالح 
هزار  یک  میزان  به  قیر   ،۱۴۰۰ سال 
 ۵۰۶ میزان  به  میلگرد  و  تن   ۹۰۰ و 
عمرانی  های  پروژه  تکمیل  جهت  تن 

شهرداری تهران خریداری شد.
وی افزود: در مرحله دوم بیش از هفت 

هزار تن قیر خریداری و تحویل سازمان 
مهندسی و عمران شهرداری تهران شد؛ 
همچنین خریدهای بعدی نیز با توجه به 

نیاز این سازمان در دست اقدام است.
اقتصاد شهری شهرداری  و  مالی  معاون 
رصد  امکان  بیشتر،  شفافیت  تهران، 
تضامین  ها،  واسطه  حذف  ها،  قیمت 
جهت  بورس  سازمان  نزد  فروشندگان 
فروشندگان  جریمه  کاال،  تحویل  الزام 
امکان  و  تحویل  در  تاخیر  صورت  در 
خریداری به صورت اعتباری و مدت دار 
کاال  بورس  از  خرید  مزایای  جمله  از  را 

عنوان کرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد:

ایجاد شفافیت مالی در شهرداری با خرید کاال از بورس

مهندسی  نظام  سازمان  سرپرست 
گفت: ساختمان متروپل پیش از آن 
باشد،  کرده  اخذ  را  خود  پروانه  که 
شروع به ساخت و پس از آن پروانه 

خود را اخذ کرده بود.
حمزه شکیب، در شصت و هفتمین 
جلسه شورای اسالمی شهر تهران با 
افزود:  متروپل،  ساختمان  به  اشاره 
آبادان  شهر  بلند  ساختمان های 
بسیار کم است و ساختمان متروپل 
پیش از آنکه پروانه خود را اخذ کرده 
باشد شروع ساخت کرده بود و پس 
از شروع و ساخت پروانه خود را اخذ 

کرده بود.
شکل  به  ساختمان  این  گفت:  وی 
بود  شده  ساخته  غریب  و  عجیب 
را  طبقه   ۹ ساخت  پروانه  ابتدا  و 
به  سازنده  اما  بود  کرده  دریافت 
هیچ  که  است  داشته  قدرت  قدری 
نکرده  نظارت  او  از ساختمان  فردی 
متروپل  ماکل ساختمان  است.  بوده 
به حدی نفوذ داشت که از این پروژه 

معماری  و  شهرسازی  معاونت  در 
وجود  پرونده ای  آبادان،  شهرداری 

ندارد.
با  مهندسی  نظام  سازمان  سرپرست 
متروپل  ساختمان  زمین  به  اشاره 
زمین  بررسی  برای  تیمی  افزود: 
هستند  کار  حال  در  ساختمان  این 
توانایی ساخت وجود  آنجا  در زمین 
رعایت  باید  نیز  الزامات  اما  داشت 

می شد.
زمان  در  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
نظام  سازمان  این ساختمان  ساخت 
نبوده  کار  جریان  در  مهندسی 
بهره  به  ساختمان  این  اگر  و  است 
از  بیشتری  تعداد  می رسید  برداری 
را  خود  جان  بود  ممکن  شهروندان 

از دست بدهند.
شکیب با اشاره به ساختمان پالسکو 
نماد  عنوان  به  این ساختمان  گفت: 
شمار  به  کشور  در  بلند  ساختمان 
نگهداری  عدم  دلیل  به  اما  می رود 

مناسب دچار آن سرنوشت شد.

مهندسی  نظام  سازمان  سرپرست 
تصریح کرد: باید نقشه هایی دقیقی از 
ساختمان ها تهیه شود و باید به آتش 
نشانی آموزش دهیم و باید مصوباتی 
ساختمان های  تا  برسد  تصویب  به 

بزرگ الزامات را انجام دهند.
وی درباره ساختمان های مسکن مهر 
بزرگ  کاری  لحاظ کمیتی  از  گفت: 
لحاظ  از  باید  اما  است  شده  انجام 
انجام  را  الزم  اقدامات  نیز  کیفیت 
استان  ذهاب  سرپل  زلزله  در  دهیم 
این  که  کردیم  مشاهده  کرمانشاه 
ساختمان ها تخریب شدند متأسفانه 
هنگام ساخت ساختمان ها از کیفیت 

غافل می شویم.
درصد   ۳۰ تنها  داد:  ادامه  شکیب 
ساختمان  اسکلت  برای  هزینه ها 
مابقی  درصد   ۷۰ و  می رود  کار  به 
هزینه ها برای هزینه های دیگر است 
اما متأسفانه ما تمامی این ۷۰ درصد 
را نادیده می گیریم و کافی است که 
برای  را  مناسبی  طراحی های  ما 

ساختمان ها انجام دهیم.
مهندسی  نظام  سازمان  سرپرست 
زلزله  کشوری  ایران  کرد:  تصریح 
خود  سرمایه های  باید  و  است  خیز 
را  هستند  کشور  ساختمان های  که 
حفظ کنیم متأسفانه هنگام ساخت 
توجه  کمیت  به  تنها  ساختمان ها 
توجهی  هیچ  کیفیت  به  و  می کنیم 
نداریم ما باید با توجه به دانشی که 
با  را  ساختمان ها  داریم  اختیار  در 
زلزله  تا در مقابل  کیفیت تر بسازیم 

مقاوم باشند.
در  ما  دانش  لحاظ  گفت:  وی 
جز  گفت  می توان  ساختمان  علم 
اما  هستیم  جهان  اول  کشور  پنج 
سازی  پیاده  دانش  این  متأسفانه 
آن  علت های  از  یکی  و  نمی شود 
نظامات درون سازمانی  ما  است که 
و برون سازمانی را رعایت نمی کنیم 
با رعایت تمامی این نظامات می توان 
حرکت  استانداردسازی  سمت  به 

کرد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی مطرح کرد؛

احداث متروپل قبل از 
دریافت پروانه ساخت 

آغاز شده بود

خبر

دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای 
حل مشکالت کشور استفاده کند

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه دولت باید 
از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکالت کشور 
باید  واقعی  و  موفق  کارآفرینان  گفت:  کند،  استفاده 

شناسایی و حمایت شوند.
در  سروری  پرویز  استان ها،  عالی  شورای  از  نقل  به  
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دبیرکل  با  نشست 
کشاورزی ایران با تأکید بر این نکته که نگاه دولت به 
بخش خصوصی باید تغییر کند، افزود: اتاق بازرگانی 
و  دولتی  بخش  میان  که  مستتری  تقابل  می تواند، 

خصوصی وجود دارد را به تعامل تبدیل کند.
برای  دولت  داد:  ادامه  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
موفقیت به بخش خصوصی نیاز دارد و تعارضات میان 
این دو باید حل شود و بخش خصوصی هم باید طی 

فرآیندی اعتماد دولت را جلب کند.
سروری با بیان اینکه که مدیریت شهری نیز اگر نتواند 
بخش خصوصی را همراه خود کند، شکست می خورد، 
خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به طور طبیعی دنبال 
از  باید  دولت  و  نیست  طلب  منفعت  اما  است،  سود 
این ظرفیت برای حل مشکالت کشور استفاده کند، 
نمی توان از بخش خصوصی توقع داشته باشیم هزینه 
کند و سرمایه بیاورد بدون اینکه سودی برایش داشته 
باشد، در واقع دولت نباید آرزوهای خودش را در بخش 
خصوصی دنبال کند، بلکه باید پیشرفت خود را به سود 

بخش خصوصی گره بزند.
نایب رئیس شورای شهر تهران، گفت: در گذشته به نام 
خصوصی سازی ظلم بزرگی به این بخش شد و سرمایه  
متعلق به مردم با اجرای غلط خصوصی سازی به تاراج 
رفت و در واقع حرف درست، غلط انجام شد که این 

نگاه نیز باید اصالح شود.
کارآفرین  کرد:  تصریح  استان ها،  عالی  رئیس شورای 
افراد  این  باید  و  است  کشور  نیاز  واقعی  و  موفق 
باید  ایران  بازرگانی  اتاق  شناسایی و حمایت شوند و 
زمینه را برای فعالیت و مدل سازی موفقیت آماده کند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که اصالح فرآیندها 
ضروری  دولت،  سازی  چابک  برای  دولتی  بخش  در 
است، گفت: در این زمینه، بخش خصوصی هم باید 

فعال باشد و هم باید مطالبه گری  داشته باشد.

4

فعالیتهای تربیت بدنی دانش آموزان بر اساس دانش طراحی می شود
آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون   
دانش  بدنی  تربیت  فعالیتهای  گفت:  پرورش  و 
بودن  بنیان  دانش  و  پایه  دانش  اصل  با  آموزان 
و کامال در راستا و همسو با سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش طراحی می شود.
گردهمایی  در  سه شنبه  روز  فرد  ستاری  صادق 
معاونان تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش 
سراسر کشور در مشهد افزود: به هیچ وجه امکان 
و  علمی  مسائل  به  توجه  و  دانش  بدون  ندارد 

دانش بنیان در حوزه ای همچون تعلیم و تربیت و 
بخشهای مختلف متصل به آن فعالیت کرد.

"دسترسی،  اصل  سه  که  این  به  اشاره  با  وی 
بهره وری و بهره مندی" باید برای تمامی فضاهای 
ارائه  افزود:  باشد  داشته  وجود  ورزشی  موجود 
خدمت به مردم آن هم خدمات با کیفیت از اصول 
مهمی است که باید در انجام وظایف مدنظر باشد.

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  بدنی  تربیت  معاون 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  در  که  این  بیان 

هستند  هم  کنار  در  ها  ساحت  همه  پرورش 
تمامی  محوریت  در  دینی  و  عبادی  ساحت  و 
که  معناست  بدان  این  گفت:  دارد  قرار  ساحتها 
تعلیم در خدمت تربیت است و باید برای تربیت 
انسان تراز سند تحول با توجه به اصول دینی و 
تربیتی بکوشیم. ستاری فرد افزود:سالمت، مقدمه 
یادگیری  مقدمه  همچنین  و  عبادت  زیربنای  و 
است و معتقدیم انسان سالم در تربیت و تعلیم 

نیز موفق است.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مازیار زنگنه طبق درخواست وارده  به شماره 14488  مورخ 1400/10/07 
با تسلیم استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 رباط کریم با اعالم 
اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
87 /608 ششصد و هشت متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به شماره پالک 558  
فرعی از 112 اصلی واقع در قریه حصار مهتر جزء حوزه ثبتی رباط کریم ذیل 
به شماره سریال 227297  امالک  ثبت 117836 صفحه 259دفتر جلد 480 
سری ب 83 بنام غالمعلی ملکی فرزند علی ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است 
تاریخ   50639 شماره  قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع  ثبت  مورد  تمامت  سپس 
محمدامین  فرزند  زنگنه  مازیار  به  کریم  رباط   32 خانه  دفتر   1399/08/09
 منتقل گردیده است که سند مالکیت تک برگی آن به شماره سریال 769966 
سری ه 98 ذیل دفتر الکترونیکی 139920301022011027 بنام مالک متن 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که طبق اظهار متقاضی سرقت گردیده است 
پالک  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای  فوق  وارده  درخواست  طی  مالک  که 
مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت در یک 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 نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد 

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

بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم
 

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له: 

  نام: عباس نام خانوادگی: شاه علی رامشه با وکالت نوشین باقری  نشانی 
محل اقامت:تهران باالتر از ونک کوچه صانعی ساختمان نگین طبقه اول

مشخصات محکوم علیه:   نام:حبیب     نام خانوادگی: روشن بخش   نشانی 
محل اقامت:مجهول المکان

شورا   مورخ97/4/19   368-97 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
شعبه 10  که وفق دادنامه شماره ----- شعبه ----- دادگاه ---- 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  است.حکم  کرده  حاصل  قطعیت 
50/000/000 ریال از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به 
مبلغ 727/500 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و 

پرداخت حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می دارد.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به 

مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
احکام مدنی  اجرای  قانون  ماده 34  از  که قسمتی  باال  موارد  بر  4-عالوه 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی  به  میباشد 
مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  و همچنین  مصوب 79/1/21 
مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به ان عمل نمایید.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه دهم

مفقودی مدارک خودرو
بنز شماره هوشمند 4149709  کامیون کمپرسی  ناوگان  کارت هوشمند 
شماره پالک: 29 ایرن 673 ع 17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مفقودی مدارک خودرو
بنز شماره هوشمند 2899758  کامیون کمپرسی  ناوگان  کارت هوشمند 
شماره پالک: 55 ایرن 614 ع 66 بنام شرکت صدرا انرژی بنیان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی مدارک خودرو
هوشمند  شماره  فلزی  مسقف  ایسوزو  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
2571886 شماره پالک: 21 ایرن 822 ع 27 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



اخبار

معاون استاندار ایالم: شعار اصلی دولت 

سیزدهم مبارزه با فساد و رانت است

شعار  گفت:  ایالم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون   
اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد و رانت ، خدمت 

به محرومان و اجرای عدالت است.
آیین  در  چهارشنبه  روز  حسنی  محمدسبحان   
حمل  و  راهداری  کل  مدیر  معارفه  و  تکریم 
زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  با  ای  جاده  نقل  و 
راهداری  همکاران  روزی  شبانه  های  تالش  و 
فعالیت  اوج  افزود:  محوله  های  مأموریت   در 
زحمت کشان راهداری را در ایام اربعین شاهد بودیم 

که خالصانه به زوار خدمت رسانی کردند.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
آذربایجان شرقی با تاکید بر تقویت شرکت های 
دانش بنیان و مراکز رشد جهت افزایش ارزش 
افزوده و توان رقابتی و توسعه پایدار در عرصه 

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  از  اقتصاد 
خواست اعتبار ویژه به دانشگاه های قطب در 

این حوزه همچون تبریز اختصاص یابد.
محمد کالمی در جلسه معارفه رئییس دانشگاه 

تبریز با حضور وزیر علوم افزود: دانشگاه های 
نسل اول عموما آموزش محور بودند، در نسل 
اضافه شد و در نسل  به آن  نیز  دوم پژوهش 

سوم کارآفرینی مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه های نسل چهارم 
و پنجم ارزش آفرین هستند،  ادامه داد: برای 
اینکه به توسعه پایدار دست یابیم باید دانشگاه 
پایدار  توسعه  هنجارهای  و  کیفی  تعریف  در 
حضور موثری داشته باشد و تعاریف مشخصی 

را برای هنجارهای توسعه ارایه دهد.
کالمی اظهار داشت: در این صورت می توانیم 
و  کرده  تربیت  را  تری  مناسب  های  انسان 
مسیر  در  هایمان  گفتمان  و  ها  شخصیت 
توسعه پایدار قرار گیرد و درخواست ما از وزیر 
کیفی  تعریف  در  دانشگاه  تا  است  این  علوم 
هنجارهای توسعه پایدار حضور موثر و پررنگی 

داشته باشد.
وی گفت: در گذشته علوم به صورت طولی رشد 
اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت  اما  کرده  پیدا 
و  ای  بین رشته  علوم  ایجاب می کند  اکنون 
اقتصاد حضور موثری  علومی که در جامعه و 

وزارت  خوشبختانه  شود  تقویت  باشد  داشته 
ای  رشته  بین  علوم  به  ای  ویژه  توجه  علوم 

داشته است.
اجتماعی  تحوالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
را  بتوانند حوزه های مختلف  رشته هایی که 
همزمان پوشش دهند برای توسعه کشور یک 

پیش شرط و پیش نیاز مهم و موثر است.
کالمی با بیان اینکه توجه و حرکت به سمت 
گفت:  است،  مهم  بسیار  فناوری  و  پژوهش 
دانشگاه باید بتواند تحوالت و نیازهای اقتصادی 
را رصد کرده و مطالعه کند و بتواند در قالب 
و  مستقیم  به صورت  ها  پژوهش  و  ها  رساله 
کشور  اقتصادی  پایدار  توسعه  به  غیرمستقیم 

کمک موثر و به هنگامی را ارایه دهد.
وی ادامه داد: دانشگاه ها باید توجه ویژه ای به 
مقوله شرکت های دانش بنیان داشته باشند 
تا بتوانیم محصوالتی در تراز بازارهای جهانی 
کشورهای  تولید  ار  تقلید  وگرنه  کنیم  تولید 
دیگر در نهایت فقط جوابگوی بازارهای داخلی 
گمرکی  و  ای  تعرفه  های  محدودیت  وضع  با 

خواهد بود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی: وزارت علوم اعتبار ویژه به 

دانشگاه های قطب در حوزه دانش بنیان اختصاص دهد

اخبار

 استاندار اردبیل  : تعریف روند استانی برای 
حمایت از سرمایه گذاری ضروری است

از  حمایت  فعلی  مسیر  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار   
سرمایه گذاری در استان مطلوب نیست، خواستار تعریف 
روند در این استان برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
مرکز  جلسه  در  سه شنبه  روز  عاملی  حامد  سید  شد. 
تقویت  افزود:  اردبیل  استان  سرمایه گذاری  خدمات 
سرمایه گذاری در استان اصلی ترین کاری است که برای 
رونق اقتصادی استان می توانیم انجام دهیم. وی با بیان 
اینکه باید جذابیت سرمایه گذاری در استان را ارتقا دهیم 
، اظهار کرد: برای جذب سرمایه گذاران بزرگ غیربومی 
پیگیری و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری مهم ترین اقدام 
است و باید از سوی مدیران مربوطه و فرمانداران نسبت 

به آن اهتمام شود.
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تولیدکننده های آذربایجان شرقی از 

نمایشگاه نساجی استانبول دیدن می کنند

آذربایجان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل   
شرقی گفت: مدیران ۴۵ واحد تولیدی استان در قالب 
المللی ماشین آالت  از نمایشگاه بین  تور نمایشگاهی 

نساجی استانبول ترکیه دیدن می کنند.
  سید مرتضی نیرومند اسکویی روز سه شنبه در دیدار 
با رئیس انجمن صنایع همگن نساجی آذربایجان شرقی 
افزود: این تور نمایشگاهی در راستای تعامل و هم افزایی 
صنایع دانش بنیان فعال ایران و ترکیه برگزار می شود.

شرکت  یکهزار  از  بیش  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
تولیدکننده نساجی جدیدترین دستاوردها و محصوالت 
خود را در این نمایشگاه ارائه می دهند از این رو این 
نمایشگاه فرصت مناسبی برای شناسایی با فناوری های 
جدید دنیا و انتقال این فناوری ها به واحدهای صنعتی 

استان است.
نیرومند اسکویی افزود: این تور صنعتی فرصتی مناسب 
برای تبادل اطالعات و هم افزایی برای توسعه شرکت 
پوشاک  و  نساجی  همگن  صنایع  بنیان  دانش  های 

آذربایجان شرقی خواهد بود.
نخ،  زمینه   در  استانبول   ITM نمایشگاه  گفت:  وی 
الیاف، انواع ماشین های ریسندگی و بافندگی و تمامی 
فعالیت  صنعت،  این  اولیه  مواد  و  امکانات  تجهیزات، 
داشته و محصوالت و فناوری های روز دنیا را به  تمامی 

بازدیدکنندگان خود ارائه می کند.
شرکت  مالی  حمایت  به  اشاره  با  اسکویی  نیرومند 
شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: طبق برنامه 
ریزی ها و تصمیم گیری های گرفته شده از سوی این 
شرکت، ۴۵ واحد تولیدی از این نمایشگاه که ۲۴ تا ۲۸ 
خرداد برگزار می شود دیدن خواهند کرد و با صدها 
تولیدکننده و سرمایه گذار در مورد ارتباطات بین المللی، 
مزایای  از  بهره گیری  و همچنین  کار  و  توسعه  کسب  
رویداد  این  در صنعت  دنیا  روز  فناوری های  بروزترین 

استفاده خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی: درصدد 

عملیاتی کردن تولید دانش بنیان هستیم

به  استان  در  ما  گفت:  شرقی  آذربایجان  استاندار   
تولید  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  دنبال 

دانش بنیان، سند دانش بنیان را تدوین کردیم.
روسای  اجالس  در  شرقی    آذربایجان  استاندار   
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
در تبریز اظهار کرد: آذربایجان و تبریز همواره دیار 
علما و دانشمندان برجسته ای بوده و در طی قرون 
گذشته انسان های واالیی در این خطه به دنیا آمده 
و  اند  کرده  تربیت  برجسته  شاگرد  هزاران  که  اند 

مرزهای علم و فقه را درنوردیده اند.
وی ادامه داد اکثر دانشمندان تبریز همواره بر بال 
ایمان به خدا سوار گشته اند تا به چهره های ماندگار 

تبدیل شده اند.
برد  نام  تبریز  مکتب  از  توان  می  مگر  گفت:  وی 
عالمه  و  جعفری  عالمه  هشترودی،  پروفسور  از  اما 

طباطبایی یاد نکرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان و 
دانشگاه تبربز مهد شهیدان است، گفت: ۲۲ شهید در 

این دانشگاه به شهادت رسیده اند. 
وی از جمله به شهدای بزرگواری چون شهید باکری 
اشاره و  این دانشگاه است،  که خود دانش آموخته 
خاطرنشان کرد: اکنون نیز جوانان فهیم تبریز در این 

دانشگاه مجاهدت می کنند .
 استاندار آذربایجان شرقی  با تاکید بر اینکه جوانان 
و دانشجویان باید از منابع گرانبهای علمی بهره مند 
شوند، افزود: باید از ابعاد شخصیتی چهره های علمی 

به شناخت واقعی رسید.

و  اقتصادی  امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون   
دارایی استان کرمانشاه یکی از اهداف انقالب 
عادالنه  توزیع  و  اجتماعی  عدالت  را  اسالمی 
گفت:  و  کرد  عنوان  جامعه  اقشار  بین  ثروت 
اجرایی  درستی  به  اگر  یارانه ها  اصالح  طرح 
شود در بلند مدت فاصله طبقاتی و میزان تورم 

را در جامعه کاهش می دهد.
با  خبری  نشست  یک  در  خلیلی«   »فرید 
ترجیحی  ارز   ، یارانه ها  نظام  اصالح  موضوع 
افزایش  به  دستیابی  افزود:  هوشمندسازی،  و 
رفاه عمومی و دستیابی به عدالت اجتماعی ۲ 
هدف دولت سیزدهم در شروع کار بوده است 
در همین جهت  ها هم  یارانه  اصالح  و طرح 
برنامه ریزی شده اما حتما این طرح مانند هر 
هایی  چالش  با  است  ممکن  ابتدا  در  طرحی 

مواجه شود.
چرا طرح اصالح یارانه ها باید اجرا می شد؟

وی با اشاره به اینکه طرح اصالح یارانه ها یک 
تکلیف قانونی بود و دولت هم مکلف به اجرای 
آن است افزود: از طرفی اتفاقاتی که چند وقت 
و  روسیه  افتاده خصوصا جنگ  دنیا  در  اخیر 

اوکراین به شدت امنیت غذایی در جهان را با 
چالش بزرگی رویرو کرده و ما هم باید امروز 
این  هستند  عقیده  هم  نظام  ارکان  همه  که 
که هرچه  دلیل  این  به  بدیم  انجام  را  اصالح 
قدر اجرای این طرح به تعویق بیفتد وابستگی 
ما به این سیستم بیشتر شده و اصالح آن هم 

مشکل تر است.
پرداخت  میزان  کرمانشاهی  اقتصاددان  این 
هزار   ۴۲ ساالنه  را  قبلی  سیستم  در  یارانه 
گفت:  و  کرد  عنوان  سال  در  تومان  میلیارد 
سوال اینجاست اگر این پول نقدی که به مردم 
اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  میشد  داده 
کشور سرمایه گذاری شده بود به مراتب بهره 
وری بیشتری داشت در صورتیکه با تزریق این 
پول در جامعه میزان تورم افزایش یافته و بعد 
چهارم  یک  هم  مردم  خرید  قدرت  مدتی  از 

کاهش می یابد.
به  ها  یارانه  آن  اینکه  به  اشاره  با  خلیلی 
به  و  می شد  داده  صادرکننده  و  واردکننده 
صورت مستقیم و غیرمستقیم از کشور خارج 
ادامه داد: در آن  و به دست مردم نمی رسید 

سیستم هرکسی که ثروتمندتر بود بیشتر از 
یارانه استفاده می کرد و هرکسی هم که توان 
مالی کمتری داشت سهم ناچیزی از یارانه را 
می برد لذا اصالح این نحوه تخصیص یارانه باید 
خیلی زودتر انجام می شد و تعلل در اجرای آن 
امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون  نیست.  جایز 
علت  کرمانشاه  استان  دارایی  و  اقتصادی 

افزایش برخی از کاالهای غیرمرتبط با اصالح 
یارانه ها را به دلیل شوک اقتصادی در جامعه 
دانست و گفت: همه مردم و صنوف مختلف 
باید در جایگاه خود با این طرح همراهی کنند 
های  بخش  در  اقتصادی  ثبات  بر  عالوه  تا 
مختلف و کنترل تورم، در بلندمدت هم مردم 

از برکات این تصمیم بهره مند شوند.

معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه:

اصالح یارانه ها در بلندمدت فاصله طبقاتی و تورم را کاهش می دهد

کلی  وضعیت  بیستون،  نیروگاه  مدیرعامل 
مطلوب  را  کرمانشاه  استان  در  برق  تولید 
دانست و گفت: در پیک تابستان امسال هیچ 

گونه محدودیت تولید برق نداریم.
با  تعمیرات  انجام  از  »مسعود میرزاعسگری« 
کیفیت خوب در نیروگاه های بیستون و گازی 
اسالم آباد غرب خبر داد و افزود: این تعمیرات 
و  پیک  از  خارج  و  ماهه  چند  فرایندی  طی 
این  در  تولید  حداکثری  آمادگی  راستای  در 

نیروگاه ها انجام شده است.
وی اضافه کرد: با تمام اقدامات صورت گرفته 
و برنامه ریزی دقیق جهت توان آمادگی تولید، 
به  توجه  با  امسال  تابستان  در شرایط خاص 
و  زمستان سال گذشته  در  ها  بارش  کمبود 
بهار امسال نیاز به صرفه جویی حداکثری از 

سوی مصرف کنندگان نیز انتظار می رود.
ادامه  بیستون در  نیروگاه حرارتی  مدیرعامل 
با اشاره به اینکه میزان تولید برق این نیروگاه 
از مرز ۲.۶ میلیون کیلو وات ساعت گذشت، 
مدت  به  نسبت  تولید  از  میزان  این  گفت: 
مشابه سال قبل افزایش ۹۶ درصدی را نشان 

می دهد.
با رشد  ماه  فروردین  افزود: در  میرزاعسگری 
۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
به میزان ۲۶۵ میلیون و ۳۱۰ هزار کیلو وات 
بیستون  نیروگاه  در  الکتریکی  انرژی  ساعت 

تولید شد.
و  میلیون   ۲۴۲ مقدار  این  از  وی  گفته  به 

۹۳۵ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به 
صورت خالص به شبکه سراسری تزریق شده 

است.
کارکنان  روزی  شبانه  تالش  با  افزود:  وی 
برق  هستیم،  مصمم  شرکت،  این  پرتوان 

مطمئن و پایداری را به مردم تقدیم کنیم.
تولید ۳.۶ میلیارد کیلو وات ساعت برق سال 

گذشته در نیروگاه بیستون
ادامه  بیستون در  نیروگاه حرارتی  مدیرعامل 
سخنانش همچنین گفت: سال گذشته با ۱۱ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
انرژی  از ۳.۶ میلیارد کیلو وات ساعت  بیش 

الکتریکی در نیروگاه بیستون تولید شد.
میرزاعسگری اظهار داشت: در اسفند ماه سال 
با رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت  گذشته 
و  میلیون   ۲۴۹ میزان  به  قبل،  سال  مشابه 
الکتریکی  انرژی  ۳۲۰ هزار کیلو وات ساعت 
در نیروگاه بیستون تولید شده که از این مقدار 
ساعت  وات  کیلو  هزار  و ۸۷۰  میلیون   ۲۲۷
شبکه  به  خالص  صورت  به  الکتریکی  انرژی 

سراسری تزریق شده است.
کارکنان  روزی  شبانه  تالش  با  افزود:  وی 
ساعی این نیروگاه، توانستیم سال گذشته، سه 
میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۸۳۵ هزار کیلو وات 

ساعت انرژی الکتریکی تولید نماییم.
گفت:  ادامه  در  بیستون  نیروگاه  مدیرعامل 
بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است که 
امیداریم با فرهنگ سازی، شاهد مدیریت صحیح 

مصرف برق از سوی مردم باشیم.
این  به خدمات  اشاره  با  ادامه  میرزاعسکری در 
نیروگاه در استان و غرب کشور گفت: عالوه  بر 
و  ولتاژ  کنترل  نیروگاه،  قابل توجه  اشتغال زایی 
پایداری شبکه برق غرب کشور که در گذشته 
شده  است  رفع  بود،  منطقه  مشکالت  از  یکی 
و  مطمئن  برق  و  پایدار  شبکه  یک  اکنون  و 
مستمری را در اختیار هم وطنان و مردم استان 

قرار گرفته است.
وی از اشتغال ۴۰۰ نیروی متخصص در نیروگاه 
برق بیستون خبر داد و افزود: تمام امور مربوط 

به بهره برداری و تعمیرات نیروگاه توسط همین 
نیروهای بومی انجام می شود.

شایان ذکراست نیروگاه حرارتی بیستون، با دارا 
بودن دو واحد ۳۲۰ مگاواتی که  در کیلومتر ۲۰ 
جاده کرمانشاه به همدان قرار دارد، نقش مهمی 
در پایداری شبکه سراسری برق در غرب کشور، 

به عهده دارد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت و ۳۷۱ 
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق ۲ مرز رسمی 
و چهار بازارچه مرزی دارد و قطب ارائه بسیاری 

از خدمات در غرب کشور محسوب می شود.

مدیرعامل نیروگاه بیستون: هیچ گونه محدودیت تولید برق در 
پیک تابستان نداریم
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سامانه خرید نیمه متمرکز ملزومات 
پزشکی در کرمانشاه راه اندازی شد

علوم  دانشگاه  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  بر  مدیرنظارت   
متمرکز  نیمه  خرید  سامانه  اجرای  از  کرمانشاه،  پزشکی 
ملزومات پزشکی برای اولین بار در کشور در این دانشگاه خبر 

داد.
 دکتر »تورج شیرزادیان« روز چهارشنبه در نشست ساماندهی 
خریدهای ملزومات مصرفی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
افزود: ساماندهی تامین ملزومات مصرفی پزشکی مراکز درمانی 
تابع دانشگاه با استفاده از یک فرآیند کنترلی قوی و جامع که 
تمامی ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران در بیمارستان ها از 
جمله فرایند نظارت بر اصالت کاال، اصالت سنجی، کیفیت و 

قیمت را تحت کنترل قرار می دهد.  
وی، این سامانه پیشرفته دانست و گفت: جزییات کار با سامانه 
به این صورت است که پس از ثبت تجهیزات و داروی مورد 
نیاز هر مرکز در سامانه و ارسال آن به حوزه معاونت غذا و 
ارسالی در معاونت غذا و دارو تجمیع  نیاز  اعالم  دارو، موارد 
به صورت شفاف  قانونی  و  نظارتی  فرایند  یک  تحت  و  شده 
ارایه خواهد شد و در اختیار شرکت ها برای ارایه پیشنهاد قرار 

داده می شود.
علوم  دانشگاه  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  بر  مدیرنظارت 
پزشکی کرمانشاه افزود: خروجی فرآیند خرید نیمه متمرکز 
ملزومات پزشکی نیز طی این سامانه برای مراکز  ارسال خواهد 

شد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه با اجرای این فرایند قادر خواهیم 
از خرید کاالی قاچاق جلوگیری کنیم و اصالت سنجی  بود 
کاال را به درستی پایش نماییم، همچنین کیفیت مناسب را به 

دست مراکز برسانیم.
این  و  فرایند  این  مجموع  در  کرد:  عنوان  شیرزادیان  دکتر 
سامانه که قرار است با راه اندازی آن در معاونت غذا و دارو، 
خرید ملزومات پزشکی مراکز درمانی تابعه دانشگاه به صورت 
به  توجهی  شایان  کمک  قطع  طور  به  شود  انجام  ماشینی 
کاهش هزینه ها، باالبردن کیفیت، اصالت سنجی و جلوگیری 

از درخواست های بیش از حد معمول خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این سامانه به چند محور مهم کیفیت، 
درخواست  آن  اجرای  با  و  شده  ویژه  توجه  اصالت  و  قیمت 
از حد معمول در مراکز درمانی  بیش  انبارش  و  القایی  های 
حذف خواهد شد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
نیز در این جلسه گفت: اجرای طرح خرید نیمه متمرکز دارو 
و تجهیزات و ثبت خرید تمام تجهیزات و داروها در سامانه و 
نظارت دقیق بر سیستم دارویی بیمارستان  ها و مراکز درمانی 

تابعه دانشگاه بسیار مفید و کاربردی است.  

فرماندار کنگاور: کانون های 
حریق در روستاهای شهرستان 

شناسایی شود
از  جلوگیری  برای  کرد:  تاکید  کنگاور  فرماندار   
در  حریق  کانون های  تابستانه،  آتش سوزی های 
روستاهای شهرستان شناسایی و آموزش های الزم به 

جوانان روستایی داده شود.
»فرزاد الماسی« روز سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت 
بحران کنگاور، با تاکید بر امر پیشگیری در جلوگیری از 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع اظهار داشت: در مرحله 
پیشگیری با اطالع رسانی و آگاه سازی احتمال وقوع 
خطر در ارتباط با گروه های هدف عالج واقعه را قبل 

از وقوع باید کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال 
آتش سوزی مراتع شهرستان کنگاور که در این ماه ها 
مسئول  دستگاه های  و  ادارات  می شود،  آغاز  معموالً 
چنین  با  مواجهه  برای  کامل  آمادگی  باید  متولی  و 

شرایطی را داشته باشند.
وی بر همکاری همه ارگان های ذیل ستاد بحران در 
صورت هرگونه آتش سوزی تاکید کرد و گفت: عالوه 
بر همکاری همه گروه ها، نهادها و دستگاه های درگیر 
محیط  از  حفاظت  برای  را  همگانی  مشارکت  بایست 

زیست و منابع طبیعی در فصل تابستان بکار ببندیم.
که  مهم  این  به  اشاره  با  ادامه  در  کنگاور  فرماندار 
تشکیل سمن ها و گروه های مردم نهاد در این زمینه 
حائز اهمیت است گفت: البته بایست افراد درگیر در 
آتش  مهار  برای  الزم  امکانات  و  ابزار  با  حریق  اطفاء 

تجهیز شوند.



ورزشی
خبر

پوالدگر: منابع مالی برای کمک به 

تیم ملی فوتبال در راه است

گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  ورزش  معاون   
وزیر ورزش به خاطر کاری ضروری در مجمع و همینطور 
جشن قهرمانی استقالل شرکت نکرد و هیچ حاشیه ای هم 

پیرامون آن وجود ندارد.
وزارت  قهرمانی  ورزش  معاون  پوالدگر  سیدمحمد   
ورزش و جوانان در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال که 
صورت  رای گیری  خصوص  در  شد،  برگزار  روزسه شنبه 
گرفته برای ابقای ۳ عضو هیات رئیسه و همینطور عزل 
مهرداد سراجی، اظهار داشت: هر تصمیمی که گرفته شد 
بر اساس رای مجمع بود و اتفاقات با رای و نظر اعضای 

مجمع رخ داد.
فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  آیا  اینکه  درباره  وی 
همچنان دارای رسمیت است، گفت: بله؛ اکثریت اعضای 
این  در  مشکلی  و  دارند  حضور  همچنان  رئیسه  هیات 

خصوص وجود ندارد.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص 
ملی،  تیم  بهتر  آماده سازی  برای  وزارت ورزش  آیا  اینکه 
کمکی کرده یا خیر، گفت: منابعی در راه است تا فوتبال 

کشورمان بدون مشکل مالی در مسابقات شرکت کند.
رئیسه  هیات  شده  بازداشت  عضو  خصوص  در  پوالدگر 
این فرد  فوتبال تصریح کرد: اطالعی راجع به  فدراسیون 

ندارم.
برای  خارجی  اردوهای  برگزاری  منع  قانون  درباره  وی 
مختص  فقط  قانون  این  داشت:  اظهار  فوتبال  ملی  تیم 
در  است.  ورزشی  رشته های  همه  برای  و  نیست  فوتبال 
برهه ای همه تیم های مختلف ورزشی اردوهای خود را در 
را  آن  دلیل  ما هم  و  برگزار می کردند  کشورهای مجاور 
البته این  نمی دانستیم. چون منابع کشور خارج می شد. 
قانون برای هر شرایطی نیست. کما اینکه به خاطر تصمیم 
نادرست کانادا برای بازی تدارکاتی تیم ملی با چند کشور 

مذاکره شده است.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص 
غیبت وزیر ورزش در جشن قهرمانی استقالل و همینطور 
مجمع فدراسیون فوتبال گفت: وزیر ورزش به خاطر کاری 
استقالل  قهرمانی  و همینطور جشن  ضروری در مجمع 
شرکت نکرد و هیچ حاشیه ای هم پیرامون آن وجود ندارد.

داورزنی: به خاطر موضع گیری نخست وزیر کانادا 
دیدار با این تیم را لغو کردیم

خبر

سجادی: تولید اعتبار ملی و 
بین المللی ایجاد می کند
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 وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی از تجهیزات 
ورزشی تولید داخل گفت: تولید اعتبار ملی و بین المللی 

ایجاد می کند و به اقتدار ختم خواهد شد.
در  ملی   تولید  ورزشی  تجهیزات  از  رونمایی  مراسم 
از  شماری  حضور  با  پارالمپیک  ملی  کمیته  محل 

مسووالن ورزش کشور برگزار شد.
و  ورزش  وزیر  سجادی  سیدحمید  مراسم  این  در 
ملی  کمیته  رییس  خسروی وفا  محمود  جوانان، 
فدراسیون  رییس  اسبقیان  شروین  محمد  پارالمپیک، 
تولید  شرکت های  از  شماری  و  معلولین  و  جانبازان 

کننده حضور داشتند.
و  نشست  برگزاری  گفت:  مراسم  این  در  ورزش  وزیر 
جدید  شکل  راه  ادامه  ملی  دستاوردهای  از  رونمایی 
از مسووالن  باید  تولید ملی است.  از  نوعی متفاوت  و 
کنم  تشکر  جانبازان  ورزش  و  پارالمپیک  ملی  کمیته 
محصوالت  تولید  زمینه  ملی  تولید  از  حمایت  با  زیرا 
محصوالت  نمونه  از  کردند.  فراهم  را  ورزش  داخلی 
داخلی لذت می برم و امیدوارم در فدراسیون های دیگر 

هم شاهد تولید ملی باشیم. 
وی ادامه داد: فوتبال و فوتسال بیشترین اقبال ورزشی 
را دارند و تولید ملی در زمینه توپ می تواند یک تحول 
باشد. در ورزش زورخانه ای نیز همین گونه است. تولید 
وسایل زورخانه ای می تواند تحول عظیمی در این بحث 
ایجاد کند. توسعه ورزش نیاز به زیر ساخت و ملزوماتی 
در  ورزشی  رشته های  توسعه  همزمان  باید  و  دارد 
دستور کار قرار گیرد تا لذت آن رشته چند برابر شود.

نام  با   ۱۴۰۱ سال  کرد:  عنوان  هم  را  این  سجادی 
تولید شروع شده و تولید با نگاه دانش بنیان کار ما را 
سنگین کرد و در وزارت ورزش نگاه ویژه به این مساله 
داریم. یاد گرفتم که تولید یعنی عشق و تا عشق نباشد 
سود  به  است  ممکن  چون  نمی شود،  انجام  تولیدی 
داشته  تولید  به  حسابگرانه  و  مادی  نگاه  نباید  نرسد. 
باشیم. تولید اعتبار ملی و بین المللی ایجاد می کند و 

به اقتدار ختم خواهد شد.

سیاسی  دالیل  از  انتقاد  با  تقی زاده  محمدحسن 
کانادا در لغو بازی دوستانه برابر ایران گفت: فیفا 
آتی  رقابت های  در  کشور  این  میزبانی  در  باید 

جام جهانی تجدیدنظر کند.
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  بین الملل  مدیرکل   
گفت وگو با شبکه تلویزیونی پرس تی وی درباره لغو 
توسط  کانادا  برابر  ایران  ملی  تیم  بازی  یک طرفه 
قرارداد  این  لغو  دلیل  گفت:  دیدار  این  میزبان 
 untenable geopolitical«کانادا سوی  از 
situation« اعالم شده، این در حالی است که در 
ادبیات ورزشی واژه »ژئوپولیتیکال« نداریم و این 
در ورزش محسوب می شود.  واژه، کلمه جدیدی 
ما در ورزش منشور المپیک داریم بنابراین استفاده 
از این ترکیب در بیانیه کانادا دلیل قانع کننده ای 

نیست.
او ادامه داد: درباره لغو این قرارداد مسایل مختلفی 
مطرح است از جمله »نقض عهد« که فدراسیون 
جانبه  یک  و  متقن  دالیل  بدون  کانادا  فوتبال 
تصمیم  این  و  کرده  لغو  را  شده  بسته  قرارداد 
بروز خسارات مالی و مخصوصا  باعث  غیرورزشی 

خسارات معنوی بسیاری شده است.
مدیرکل بین الملل وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
لغو دیدار  با  به »نقض حقوق بشر« توسط کانادا 
برابر ایران گفت: همان گونه که مستحضرید یکی از 
مصادیق حقوق بشر، حق ورزش است که کانادا با 
این تصمیم خود هم حق بازیکن ها را نقض کرده 
تعدادی  که  می دانید  را.  تماشاگران  حق  هم  و 

به  مربوط  کارهای  انجام  ایران جهت  بازیکنان  از 
دریافت روادید در حال عزیمت به ترکیه بودند و 
حتی سرپرست و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران 
در ترکیه به سر می بردند که متوجه شدند قرارداد 
این بازی به صورت یک طرفه و ناگهانی لغو شده 
است. این »حق« هم چنین از تماشاگرانی که برای 
این بازی بلیت خریداری کرده بودند سلب شد و 

این دو مورد نقض حقوق بشر است.
تقی زاده با اشاره به ادعای غرب مبنی بر »ورزش 
بدون سیاست« گفت: بحث بعدی تاثیر »سیاست 
ورزش  ادعای  برخالف  غرب  و  است«  ورزش  بر 
این  از  می کند  مطرح  همیشه  که  سیاست  بدون 
ابزار در راستای اهداف امپریالیستی خود استفاده 

می کند و این اصال در ورزش قابل قبول نیست.
فدراسیون  حقوقی  پیگیری های  به  اشاره  با  او 
ایران  ورزش  حقوق  استیفای  برای  ایران  فوتبال 
اظهار کرد: فدراسیون فوتبال پیگیر جوانب حقوقی 
لغو این قرارداد است و طبعا چون قرارداد این بازی 
با فدراسیون فوتبال کانادا منعقد شده مسئولیت 
با فدراسیون فوتبال این  مستقیم این عهدشکنی 

کشور است.
تقی زاده در ادامه گفت وگو با شبکه انگلیسی زبان 
از جام جهانی ۲۰۲۶  به میزبانی کانادا  صداوسیما 
اشاره کرد و گفت: معتقدیم کشوری که فدراسیون 
فوتبالش تا این حد بازیچه دست سیاسیون است 
به هیچ عنوان صالحیت میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ 
از فیفا درخواست داریم که  ندارد و همین جا  را 

رقابت ها  از  این دوره  کانادا در  میزبانی  به  نسبت 
تجدیدنظر کند.

مدیرکل بین الملل وزارت ورزش در پاسخ به این 
سوال که پیگیری های حقوقی انجام شده در چه 
غرامت  می تواند  ایران  آیا  و  بود  خواهد  مواردی 
دریافت کند، گفت: فدراسیون فوتبال ایران ابتدا در 
حال مکاتبه با فدراسیون کاناداست. آن ها باید در 
نخستین قدم دلیل شان را برای لغو یک جانبه این 
قرارداد اعالم و از سویی مشخص کنند که چگونه 
می توانند این خسارات مادی و معنوی که به تیم 
ملی ایران وارد کرده اند، جبران کنند، پس از آن از 
طریق مراجعی که مشخص شده پیگیری حقوقی 

الزم را انجام خواهیم داد.
تقی زاده در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شما 
تصور می کنید با توجه به این اتفاق، دولت کانادا 
نفوذ  این کشور  فوتبال  بر تصمیمات  فدراسیون 
دارد، گفت: ما در وهله اول در ورزش تمرین فتوت 
عهد، خالف  نقض  اینجا  می کنیم.   جوانمردی  و 
زیر سوال  را  ورزش  در  فتوت  و  است  جوانمردی 

می برد.
وی افزود: از سوی دیگر با این تصمیم یک طرفه 
سطح  در  شدت  به  کانادا  وجهه  غیرورزشی،  و 
این عهدشکنی  با  بین الملل مخدوش شده است. 
مشخص نیست که کانادا چگونه می تواند این وجهه 
مخدوش شده را در عرصه بین الملل ترمیم کند. 
دیگر هیچ کشوری نمی تواند به کانادا اعتماد کند 
قرارداد  یک  سادگی  این  به  که  کشوری  که  چرا 
رسمی را بصورت یک طرفه لغو می کند دیگر برای 

هیچ کشور دیگری قابل اعتماد نیست.
مدیرکل بین الملل وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به تهدیدهای انجام شده علیه تیم ملی ایران پیش 
از لغو این بازی توسط برخی افراد گفت: در چند 
مدت اخیر ما شاهد بروز تحرکاتی علیه تیم ملی 
فوتبال ایران بودیم. پس از این رفتارها فدراسیون 
فوتبال ایران این دغدغه ها را در دو مکاتبه رسمی 
و  کرد  اعالم  کانادا  فوتبال  فدراسیون  به  مجزا 
فدراسیون فوتبال کانادا رسما به ما تضمین داد که 
شرایطی که مد نظر شماست در کانادا مورد توجه 
قرار می گیرد. آنها ابراز اطمینان کردند که تالش 
کرده ایم تهدیدات را بی اثر کنیم و صرفا از فوتبال 
برای آمادگی تیم ملی کانادا استفاده می کنیم اما 
ناگهان دیدید که کانادا یک طرفه بازی را لغو کرد.

مدیرکل بین الملل وزارت ورزش: کانادا اعتبارش را در دنیای ورزش 
از دست داد

 رییس فدراسیون والیبال گفت: جوسازی ها و موضع 
فوتبال  ملی  تیم  به  نسبت  کانادا  وزیر  نخست  گیری 
کانادا  والیبال  فدراسیون  از  تا  آورد  پیش  را  شرایطی 
موکول  دیگری  زمان  به  را  آنها  دعوت  و  عذرخواهی 

کنیم.
تیم  تمرین  آخرین  حاشیه  در  داورزنی  محمدرضا 
مسابقات  به  اعزام  از  پیش  دختر  نوجوانان  والیبال 
قهرمانی آسیا تایلند درباره لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی 
والیبال مردان با کانادا، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی 
که در دنیا یک مقداری اذیت کننده برای همه ماست 
این است که دشمنان قسم خورده ما هزینه می کنند 
تا فضای فی مابین کشورها را با ایران تخریب کنند و 
همه روابط ابران را به روابط سیاسی و پرتنش تبدیل 
کنند. به عنوان کشوری که تاریخ و تمدن باالیی داریم 
در این چهل سال بعد از انقالب در میادین جهانی در 
در  و  داشته ایم  گفتن  برای  مختلف حرفی  رشته های 
والیبال در بین ۲۲۲ کشور عضو فدراسیون جهانی، جزو 
۱۰ تیم برتر قرار داریم و اینها برای دشمن آزاردهنده 
است.طبیعتا به دنبال سیاه نمایی ایران هستند و برخی 

دولتمردان کشورهای غربی وارد این بازی ها شده اند.
وی افزود: کشورهای دشمن اگر ببینند تیم ملی ما با 
تیم های کشورهای دیگر بازی رسمی می کند ناراحت 
می شوند. تیم ملی والیبال مردان به دفعات با کانادا و 
را  آنها  و همه  کرد  بازی  دنیا  قدرتمند  تیم های  همه 
در میدان های مختلف شکست داد. بازی های والیبال 
میدان رقابت بسیار خوب و نمایش توانمندی کشورها 
هستند.  ایران  تخریب  دنبال  به  جریاناتی  اما  است 
سرمایه گذاری  آن  روی  ما  دشمنان  که  موضوعی 

می کنند.
برنامه  براساس  کرد:  عنوان  والیبال  فدراسیین  رییس 
برای  تیم ملی  از طرف فدراسیون کانادا  تنظیم شده 
بازی تدارکاتی در تیر ماه دعوت شده بود و جوسازی ها 
و موضع گیری بد نخست وزیر کانادا نسبت به تیم ملی 
فوتبال شرایطی را پیش آورد تا از فدراسیون والیبال 
دیگری  زمان  به  را  آنها  دعوت  و  عذرخواهی  کانادا 
همه  و  دارد  اهمیت  عزتمندانه  حضور  کنیم.  موکول 
این  باشد  قرار  اگر  و  بیفتد  اتفاق  باید  که  چیزی  آن 
و  یابد  دیگر حضور  در کشور  تمرینی  میدان  در  تیم 
دولت  و  مردم  به  نسبت  بدی  موضع گیری  کشور  آن 
کشورمان داشته باشد به ما برمی خورد و ضمن احترام 
فدراسیون  گیری  موضع  کانادا،  والیبال  فدراسیون  به 

کانادا را از نخست وزیر این کشور جدا می کنم.
برزیل  در  جهانی  لیگ  اول  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
هستیم و برخی کشورها در کانادا بازی دارند. اگر تیم 
ما در کانادا می خواست بازی کند باید میزبان احترام 

این دو سال گذشته دولت کانادا در برخی  بگذارد و 
موضع گیری ها بی تدبیری کرد و این رفتارها قابل قبول 
نیست. واقعیت ملت ما این نیست که دشمنان برایش 
فیلم می سازند و سیاه نمایی می کنند برای ما واجب 
است از کیان و اقتدار کشور دفاع کنیم و در هر میدانی 

این عزت را حفظ کنیم.
شعبانیان  میترا  را  برنامه ای  گفت:  ادامه  در  داورزنی 
سرمربی نوجوانان دختر تنظیم کرده بود تا طبق برنامه 
مسابقات  به  بهتری  آمادگی  با  و  باشند  داشته  اردو 
شاهد  امروز  تمرینات  با  بروند.  آسیایی  قهرمانی 
آسیا  در  می تواند  تیم  این  و  هستم  خوبی  پیشرفت 

عملکرد بهتری نسبت به قبل داشته باشد.
وی ادامه داد: پشتوانه سازی تیم ملی والیبال از اهمیت 
ویژه ای برای فدراسیون برخوردار است و به همین دلیل 
فدراسیون جهانی  برای  اضافه کردیم.  رده سنی  یک 
اهمیت  بازیکنان  کیفیت  ارتقای  برای  سنی  رده های 
دارد و نمایش خوب تیم ملی بزرگساالن زمانی است 
که در رده های سنی پایه خوب کار کرده باشیم. هدف 

اصلی فدراسیون والیبال تولید تیم ملی خوب است.
رییس فدراسیون والیبال گفت: هدف اصلی فدراسیون 
جهانی توسعه والیبال در رده های سنی پایه و پرورش 
بازیکنان است تا نمایش خوبی داشته باشند و بازی های 
رده سنی پایه خیلی مهم است و نباید تصور شود چون 
رده پایه هستند مسابقات آنها اهمیت ندارد. فستیوالی را 
تدارک دیدیم تا از نونهاالن برگزار کنیم تا استعدادهای 
خوب دیده شوند. کاری فدراسیون والیبال امسال انجام 
در  را  مناسبی  تدارکاتی  اردوهای  و  بود  بی سابقه  داد 
تجربه  را  بیرونی  میدان  بازیکنان  تا  دید  تدارک  اروپا 

کنند و با تجربه بیشتری راهی مسابقات شوند.
وی ادامه داد: تیم والیبال نوجوانان شرایط خوبی دارد و 
در تایلند می تواند بازی های زیبایی را به نمایش بگذارد. 
مسابقات  شهریور  اواسط  در  و  داریم  شلوغی  سال 
مختلفی داریم و والیبال می تواند دل مردم را شاد کند. 
از زحمات تک تک بازیکنان و کادر فنی تشکر می کنم. 
از هیچی نترسید و زمین والیبال میدان جنگ نیست 
و با رقبا در میدان ورزشی رقابت جانانه داشته باشید 

نمایش  به  را  بهترین عملکرد خود  تا  بروید  و مصمم 
بگذارید. در اول راه هستید تا ۱۰ سالی جانانه بجنگید 
ایران در آینده باشید. پشتوانه  و نماینده خوبی برای 
تیم ملی بزرگساالن هستید و باید نمایش خوبی نشان 
دهید و در تمرینات و مسابقات تمرکز داشته باشید تا 

آسیب نبینید.
داورزنی در دیدار با تیم ملی بانوان درباره تغییر ترکیب 
تیم ملی نیز گفت: اگر جابه جایی در تیم ملی صورت 
می گیرد به معنای این نیست که بازیکنان زحمتکش ما 
شایستگی ماندن در تیم ملی را ندارند. چاره ای نداریم 
تا برخی جابه جایی ها را انجام دهیم و مراحل سخت 
کارمان این است و قدر شما را می دانیم؛ اما همانطور 
که در والیبال مردان تغییر اساسی اتفاق افتاد در زنان 
هم رخ داد و در مردان میانگین سنی ۲٥ سال است و 
برای المپیک به ۲٧ سال می رسد و چاره ای نداشتیم 
تا از بازیکنان بسیار خوب والیبال مردان استفاده نکنیم 
و فرصت را به جوانان ۲۲ ساله بدهیم تا برای آینده 

کشورمان از جایگاه ایران حمایت کنند.

 سخنگوی فدراسیون کشتی اعالم 
عنوان  به  دبیر«  »علیرضا  کرد: 
نماینده ایران در انتخابات پیش رو 
شرکت  کشتی  جهانی  اتحادیه 

خواهد کرد.
سفر  به  امامی   ابراهیم  محمد 
عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی 
و  پرداخت  نیز  ایران  به  کشتی 
افزود: پیتر باچا در این سفر اعالم 
کرد که از حضور نماینده ایران در 
خواهم  حمایت  پیش رو  انتخابات 
از  یکی  را  که کشورمان  کرد چرا 
صاحبان و قدرت های برتر کشتی 
دانست که توانسته در مدت ۳ سال 
اخیر در  میدان های بزرگ جهانی 

رشد  چشمگیری  داشته باشد.
این  در  همچنین  کرد:  بیان  وی 
خصوص در صحبتی که قبال میان 
علیرضا دبیر و نناد اللوویچ )ریاست 
صورت  کشتی(  جهانی  اتحادیه 
از  داشتند  اذعان  ایشان  گرفت، 
نماینده کشورمان حمایت خواهند 
کرد. وی ایران را مستحق داشتن 
جهانی  اتحادیه  در  کرسی  یک 

کشتی دانست.
به  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
حمید  اخیر  ساعته  چند  نشست 
سوریان با علیرضا دبیر اشاره کرد 
پیرامون  نشست  این  در  گفت:  و 
مهم ترین مباحث عضویت اتحادیه 
جهانی کشتی و عضویت ایران در 
هیات رییسه آن مورد تبادل نظر 
پیشنهاد  با  دبیر  که  گرفت  قرار 
حمید سوریان  به عنوان نامزد این 
مجمع جهانی که شهریور ماه در 
حاشیه مسابقات جهانی صربستان 

کند.  شرکت  می شود،  برگزار 
خود  تمرکز  تا  پذیرفت  سوریان 
فدراسیون،  داخلی  مسائل  به  را 
مسائل فنی تیم های ملی معطوف 
تا رییس فدراسیون کشتی ایران با 
سایرکشور ها رایزنی و در خصوص 
دیپلماسی ورزشی به تفاهم کامل 

برسد.
عامل  ترین  مهم  را  ورزش  امامی 
برای پیوند زدن با سایر فرهنگ ها 
دیپلماسی  با  افزود:  و  دانست 
کشتی  ورزش  می توان  ورزشی 
ایران را عضوی از اتحادیه جهانی 
دانست. ایران پیش از رسول خادم 
اتحادیه  در  را  پست  این  مدت ها 
جهانی نداشت. در زمان خادم  با 
هزینه و پیگیری کشتی ایران نیز 
ولی  شد  اتحادیه  این  از  عضوی 
این سمت  از  دوره  اتمام  از  پیش 
این جایگاه  اینک  استعفا داد. هم 
بیش از پیش برای کشورمان حس 

باید  تالش  و  رایزنی  با  و  می شود 
را  شرایط  و  حق  احقاق  موجب 

برای ورزش اول کشور مهیا کرد.
وی بیان کرد: این کرسی می تواند 
زمینه مشارکت در مدیریت مسائل 
جهان  در  هم  و  شده  کشتی  در 
برای  تاثیربسزایی  آسیا  قاره  و 

کشورمان به همراه داشته باشد.
برنز  دارنده  کانادایی  تابعیت 

قهرمانی آسیا صحت ندارد
در  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
خصوص اخباری مبنی بر تابعیت 
برنز  امین طاهری دارنده ۲ مدال 
به  توجه  با  گفت:  آسیا  قهرمانی 
نقل و قول هایی با طاهری صورت 
این کشتی گیر  است،  گرفته شده 
کانادا  به  شخصی  سفر  یک  برای 
رفته اند. به طور قطع مطرح شدن 
کانادا  کشتی گیربرای  این  تابعیت 

صحت ندارد.
خبر  طاهری   امین  همچنین 

مهاجرتش را شایعه دانسته و قصد 
ندارم  کشوری  هیچ  به  مهاجرت 
تفریح  جنبه  برای  را  سفرش  و 
دانسته و چند روز آینده به کشور 
باز خواهم گشت. امامی همچنین 
به ترکیب تیم ملی فرنگی و آزاد و 
فرنگی ایران برای اعزام به تورنمنت 
قزاقستان اشاره کرد و گفت: ابتدا 
فرنگی کاران بامداد ۹ خرداد ماه و 
پس از آن نیز آزادکاران ۲ روز بعد 
به این کشور اعزام خواهند شد. با 
اسلو  های  طالیی  فنی  کادر  نظر 
از جمله امیر حسین زارع، حسن 
این  در  قاسمپور  پیمان  و  یزدانی 
خواهندداشت.  شرکت  رویداد 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  وی 
در  زارع  حسین  امیر  مصدومیت 
کرد  اشاره  گرم  کیلو   ۱۲٥ وزن 
این  پزشکی  کادر  نظر  با  افزود:  و 
قزاقستان  تورنمنت  به  کشتی گیر 

اعزام خواهد شد.

دبیر نماینده ایران در انتخابات اتحادیه جهانی کشتی شد

 رئیس فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو جمهوری 
بنیان  دنیا  تمام  در  شهرداری ها  گفت:  اسالمی 
ورزش همگانی هستند و آنها باید نگاه عمیق تری 

به این رشته ورزشی داشته باشند.
 محسن رضوانی  درجمع انتخاباتی هیات شنا قم 
در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان این 
استان افزود: یکی از پایه های اساس توسعه ورزش 
پایه شنا دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش 
باید از ظرفیت استخرهای  محسوب می شوند و 

شهرداری ها هم بهره بیشتری برد.
وی ادامه داد: درکل کشور باید استخر استاندارد 
این رشته  تا  ایجاد شود  نگاه توسعه همگانی  با 
ورزشی با آرامش به کار پرداخته و شناگر تربیت 

شود.
وی افزود: کرونا به شنا و ورزش های آبی آسیب 
ورزشی  رشته های  دیگر  به  نسبت  برابری  چند 
ورزشکاران  و  مربیان  استخرداران،  و  کرد  وارد 

آسیب جدی دیدند.

 رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: 
ورزشکار حرفه ای شنا اگر یک هفته شنا نکنند 
مانند فوتبالیستی است که سه ماه تمرین نداشته 

باشد.
»الکساندر  جدایی  به  اشاره  با  ادامه  در  رضوانی 
این  از  ایران  واترپلو  ملی  تیم  چیریچ« سرمربی 
با فدراسیون شنا  او تا پایان شهریور  تیم گفت: 
قرارداد دارد اما قرار است به باشگاه المپیاکوس 

یونان برود.

رئیس فدراسیون شنا: شهرداری ها نگاه عمیق تری به ورزش شنا داشته باشند
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هنری
گزارش

مدیرکل هنرهای نمایشی کشور: تئاتر 
در سبد فرهنگی خانواده ها قرار گیرد

جشنواره های  اینکه  بیان  با  کشور  نمایشی  هنرهای  مدیرکل   
هنری متعلق به همه اقشار مردم است گفت: همه باید از ظرفیت 
جشنواره ها بهره مند شوند و این محصول باید در سبد فرهنگی هر 

خانواده قرار بگیرد.
 کاظم نظری در جریان بازدید از سالن های برگزاری جشنواره و 
گروه های  افزود:  همدان  نمایشی  گروه های  سرپرستان  با  نشست 
و  می کنند  تولید  فرهنگی  محصول  یک  دشواری  با  تئاتری 

جشنواره ها فرصتی برای ارائه این آثار نمایشی است.
وی با تاکید بر اینکه نباید تئاتر شهرستان ها را دست کم گرفت 
اضافه کرد: تئاتر شهرستانها ویترین فرهنگی هر استان است و این 

آثار در کنار هم، ویترین فرهنگی کشور را تشکیل می دهند.
نور  هنرمندان  کرد:  خاطرنشان  کشور  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
فعالیت  به  مشغول  که  مرزوبوم  این  جای  هر  و  ما هستند  چشم 

باشند جایگاه ارزشمندی دارند.
نظری با تأکید بر اینکه جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
با نام همدان عجین شده و در جهان شناخته شده و مورد توجه 
است، گفت: انتظار داریم جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار 

شود.
وی از تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یکی از مقوله های کلیدی 
در فرهنگ و هنر نام برد و گفت: اعتبارات مورد نیاز این حوزه را 
مدیریت کرده تا این جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان هم در این دیدار 
از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به عنوان یک 

دیپلماسی فرهنگی یاد کرد.
مسعود ویژه با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
همه ظرفیت خود را برای برگزاری شایسته این جشنواره به کار 
گرفته است، خاطرنشان کرد: همه سالن های اجرا، برای برگزاری 

جشنواره تجهیز و آماده شده اند.
جشنواره  اجرایی  کمیته های  و  دبیرخانه  کرد:  تأکید  وی 
معصومه )س(،  با سعادت حضرت  میالد  با  ۱۲خردادماه همزمان 

آغاز به کار می کند.
دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان نیز گفت: این جشنواره، جزو ۲۰ جشنواره برتر کودک و 
نوجوان در سطح جهان است که در بین نهادهای بین المللی مانند 

یونیسف و استیج جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امیر مشهدی عباس خواستار حمایت و مشارکت استانداری همدان 
و  تئاتر کودک  بین المللی  از جشنواره  افزود: زمان صحبت  و  شد 
شناخته  همدان  نام  به  هنرمندان  بین  در  این جشنواره  نوجوان، 

می شود.
از  باید  سرزمین  این  نوجوانان  و  کودکان  همه  کرد:  تصریح  وی 
تئاتر بهره مند شوند همچنین همه نمایش های جشنواره به صورت 
در  مختلف،  شهرستان های  در  ارائه  برای  و  شده  ضبط   VOD

اختیار تلویزیون تئاتر قرار می گیرد.
مدیرامور جشنواره های اداره کل هنرهای نمایشی هم، از توجه به 
بحث کاهش آسیب های اجتماعی در این دوره از جشنواره خبر داد 
بر بخش هایی که همیشه  و گفت: در دوره بیست و هفتم عالوه 
ایجاد  و  شرکت کنندگان  دایره  گسترش  راستای  در  بوده  مطرح 
هنرمندان  و  خاص  نیازهای  دارای  هنرمندان  حضور  برای  امکان 

فعال نمایش های ایرانی ۲ بخش هم به جشنواره اضافه شد.
افزود:  تئاتر،  و  اجتماعی هنر  کارکرد  بر  تأکید  با  مهدی حاجیان 
بخش  و  خاص  نیازهای  با  هنرمندان  نمایش های  ویژه  بخش 
شده  اضافه  جشنواره  به  راستا  این  در  سال   ۱۸ زیر  نمایش های 

است.
وی توجه به نمایش های آیینی سنتی را از دیگر نکات مورد توجه 
نوجوان  و  تئاتر کودک  بین المللی  بیست و هفتمین جشنواره  در 

برشمرد.
گفت:  نیز  همدان  استانداری  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیرکل 
همدان سابقه دیرینه ای در زمینه فرهنگ و هنر دارد و در زمینه 

برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری سرآمد است.
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  اظهارداشت:  فریدونی  غالمرضا 
نوجوان  و  کودک  حوزه  در  اساسی  دغدغه های  همدان،  استاندار 
دارند و این مسأله در شورای فرهنگ عمومی استان همدان هم 

مورد تأکید ویژه قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های برگزاری جشنواره در همدان 
برای  مناسبی  ابراز  می توانند  جشنواره ها  این  گفت:  است،  فراهم 
ایرانی  بر اساس فرهنگ اسالمی و  تربیت نسل کودک و نوجوان 

باشند.
نوجوان  و  کودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره  هفتمین  و  بیست 
نفس  به  اعتماد  و  آگاهی  رشد  مهارت،  تقویت  هدف  با  همدان، 
فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، از اول تا ششم تیرماه سال 
تاریخی  شهر  در  خیال«  پروانه های  پرواز  »تئاتر،  شعار  با  جاری 

همدان برگزار می شود.

 علیرضا عصار خواننده و آهنگساز، بر 
برنامه های  و  مسابقه  برگزاری  اهمیت 
تاکید  موسیقی  در حوزه  استعدادیابی 
کرد و تاثیر آن بر بازار موسیقی و ایجاد 
انگیزه در میان جوانان را مثبت و مهم 

دانست.
علیرضا عصار که یکی از داوران برنامه 
استعدادیابی بندبازی بود درباره میزان 
از خوانندگان گروه های  رضایت خود 
شرکت کننده در این برنامه به خبرنگار 
ایرنا گفت: به طور کلی آن چیزی که 
جزو  شاید  و  دلگرم کننده  من  برای 
اهداف اولیه بندبازی است، آن بود که 
نوازنده درجه یک  توجهی  قابل  تعداد 
در شهرستان های مختلف پیدا کردیم 
بازار حرفه ای  به  ورود  آماده  کامال  که 
و  آمادگی  اکنون  و  هستند  موسیقی 
بهترین  به  که  دارند  را  این  ظرفیت 
حرفه ای  صورت  به  که  گروه هایی 
کنسرت  مشغول  و  می کنند  فعالیت 

هستند، ملحق شوند.
در  هم  خوب  خواننده های  افزود:  وی 
بندبازی  در  شرکت کننده  گروه های 
گروه  اعضای  بین  اما  داشتند  حضور 
قالب  در  فقط  و  نشدیم  قائل  تفکیک 
کردیم.  بررسی  را  آنان  عملکرد  گروه، 
بعضی  از گروه ها خواننده شان همسطح 
بود، بعضی ها، خواننده بهتری داشتند 
و در بعضی  از گروه ها، نیز بالعکس بود.

تاثیر  و  خواننده  جایگاه  درباره  عصار 
موسیقی  گروه  یک  موفقیت  بر  آن 
ابراز کرد: من تصور می کنم گروه های 
مدیریت  و  برنامه ریزی  با  موسیقی 
خوب،  خوانندگان  کمک  با  و  خوب 
شوند.  موسیقی  بازار  وارد  می توانند 
است؛  اینطور  وضعیت  هم،  جهان  در 
که  »بیتلز«  گروه  در  مثال  عنوان  به 
پیدا  محبوبیتی  آن  اعضای  تک  تک 
در  خواننده  محبوبیت  اما  می کنند 

موفقیت آن تاثیر مهمی دارد.
موفقیت  درباره  موسیقیدان  این 
گروه های  ورود  با  موسیقی  بازار 
گفت:  بندبازی  در  شرکت کننده 
بازار  در  کسی  چه  اینکه  پیش بینی 
با  موسیقی موفق می شود به خصوص 
کار سختی  فعلی،  بازار  پیچیدگی های 
گروه های  بپرسید  از من  اگر  اما  است 

دارند  را  بندبازی ظرفیت موفق شدن 
یا خیر، به نظر من تعدادی از گروه ها 
اگر  دارند.  را  شدن  موفق  ظرفیت 
قطعات  درست،  برنامه ریزی  ضمن 
خوبی برایشان ساخته شود و مدیریت 
را  موسیقی  بازار  باشند،  داشته  خوبی 
تحت الشعاع عملکرد مثبت خود قرار 

خواهند داد.
هایی  آسیب  و  خطرات  درباره  عصار 
در  استعدادیابی  برنامه های  که 
سرخوردگی و حتی ایجاد زمینه برای 
سیستم  نبود  علت  به  آنان  مهاجرت 
وجود  به  موسیقی  بازار  در  حمایتی 
آورد، گفت: این اتفاق، احتمالی نیست 
که بشود براساسش تصمیم گیری کرد 
احتمال  این موضوع  و نمی توان گفت 
که  وضعیتی  به  توجه  با  دارد.  زیادی 
همه  دارد،  کلی  طور  به  ما  موسیقی 
محدودیت هایی که پیرامونش هست و 
همه پیچیدگی هایی که بازار موسیقی 
برنامه های  ساخت  نظرم  به  دارد،  ما 
بسیار  استعدادیابی در حوزه موسیقی 

واجب است.
تاکید  با  پاپ  موسیقی  خواننده  این 
بر اینکه برنامه بندبازی به عنوان یک 
فاصله  دنیا،  در  فرد  منحصربه  مسابقه 
های  برنامه  استانداردهای  با  زیادی 
نظر  به  داد:  ادامه  ندارد،  استعدادیابی 
من، با توجه به عملکرد پلتفرمی که بر 
روی این برنامه سرمایه گذاری کرده، 

ایرادات  و  شده  ایجاد  ای  تازه  فضای 
آن هم قابل حل و چشم پوشی است. 
برنامه در کوتاه مدت  این  نظر من  به 
مثبتی  بسیار  تاثیرات  می تواند  حتی 

روی بازار موسیقی بگذارد.
هیچ  من  کرد:  بیان  ادامه  در  عصار 
به  و  نگرفتم  قرار  داور  جایگاه  در  گاه 
قضاوت  کردم  سعی  هم  دلیل  همین 
بر  کردم  سعی  بیشتر  نکنم.  سخت 
و  گذشته  خودم  به  که  آنچه  اساس 
است،  تجربه طوالنی مدت  محصولش 
نوع  همکارانه ترین  و  مهربانانه ترین  با 

ممکن رفتار کنم.
به  پاسخ  در  آهنگساز  و  نوازنده  این 
از  موسیقی  بازار  آیا  که  سوال  این 
ظرفیت  سیستمی  و  ساختاری  لحاظ 
مستعد  موسیقی  گروه های  از  حمایت 
بندبازی  برنامه   کرد:  بیان  دارد؟  را 
مشابه خارجی ندارد اما در برنامه هایی 
که به صورت استعدادیابی هستند این 
واقعیت تلخ وجود دارد که استعدادهای 
برتر به بازار موسیقی کشورشان معرفی 

شوند، اما در بازار دوام نمی آورند.
ساخت  حال،  این  با  داد:  ادامه  وی 
تاثیرگذار  و  الزم  برنامه ای  چنین 
نوازنده های جواب و  است چرا که که 
بهتر  آینده  به  امید  زیادی  بااستعداد 
پیدا می کنند. این برنامه ویترینی است 
در  که  ساله   ۱۶ نوازنده  یک  مثال  که 
شرایط  در  و  می زند  ساز  شهرستانی 

موسیقی  بازار  به  ورود  امکان  عادی، 
به  استعداد و عشق  ندارد و سراسر  را 
که  درستی  نمای  با  است،  موسیقی 
در این برنامه از خود نشان می دهد، 
می تواند دیده شود و با همکارانش در 
بازار موسیقی فرصت حضور پیدا کند.

عصار همچنین ابراز کرد: در حال حاضر 
شرکت کننده  نوازندگان  از  بسیاری 
استعدادشان  دلیل  به  بندبازی  در 
می توانند در گروه های خوب موسیقی 
بنابراین  باشند.  داشته  حضور  کشور 
است  الزم  طوری  هر  که  دارد  ارزش 
هایی  برنامه  چنین  برگزاری  برای 
جوان،  استعدادهای  این  بجنگیم. 
همه  در  و  است  دستشان  ساز  فقط 
باید  چگونه  دارند.  کشور حضور  جای 
وارد بازار موسیقی شوند و چگونه باید 
استعدادشان را نشان و پرورش دهند؟ 
آیا فضایی به آنان داده می شود؟ برنامه 
می توانند  آنان  که  داد  نشان  بندبازی 
را  برنامه شان  عادالنه  و  شوند  دیده 
تصمیم  درباره شان  مردم  و  کنند  اجرا 

بگیرند.
بندهای  استعدادیابی  مسابقه  بندبازی 
پاپ  و  پاپ  ژانر  در  ایران  موسیقی 
تلفیقی است که توسط یک اپلیکیشن 
و  شود  می  پخش  داخلی  آنالین 
ترکیبی از رأی داوران و آرای مردمی 
در  شرکت کننده  گروه های  سرنوشت 

این رقابت را تعیین می کند.

عصار:  برنامه های استعدادیابی تاثیرخوبی بر 
بازار موسیقی دارد

گزارش

معاون مرکز گسترش سینمای مستند: 
از فیلمسازان جوان حمایت می کنیم

معاون انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 
و  جوانان  فیلمسازان  از  حمایت  وظیفه  گسترش  مرکز  گفت: 
پیشکسوتان را برعهده دارد. هدف  ما این است که فیلمساز آنطور که 
می خواهد اثری را با فراغت و آرامش بسازد، ما در حد امکان کمبودها 

را برطرف و از فیلمسازان حمایت می کنیم.
امیرمحمد دهستانی درباره حضور ۳۰ اثر از این مرکز در جشنواره 
بسیار  گفت:  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  پویانمایی 
خوشحالم که مرکز گسترش با این تعداد اثر در جشنواره پویانمایی 
امسال که دوازدهمین دوره خود را پشت سر می گذارد، حضور دارد. 
باعث افتخار است که توانسته ایم تعداد آثاری را تولید کنیم که به 

بخش های اصلی جشنواره پویانمایی راه یابند.
گسترش  مرکز  کرد:  بیان  انیماتورها  از  مرکز  حمایت  درباره  وی 
وظیفه حمایت از فیلمسازان جوانان و پیشکسوتان را برعهده دارد. 
هدف  ما این است که فیلمساز آنطور که می خواهد اثری را با فراغت 
و آرامش بسازد، ما در حد امکان کمبودها را برطرف و از فیلمسازان 

حمایت می کنیم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: ۳۰ اثری که در جشنواره پویانمایی 
کانون حاضر هستند نشان می دهند رویکردمان در سال های گذشته 
فیلمسازان  از  که  بازخوردهایی  دیگر  طرف  از  است.  بوده  موفق 

گرفته ام نشان از رضایت آن ها دارد.
معاون انیمیشن مرکز گسترش خاطرنشان کرد: قسمت عمده ای از 
آثاری  است.  کوتاه  انیمیشن  از  حمایت  گسترش  مرکز  در  ما  کار 
که جنبه های هنری دارند و قسمت های نامکتوب تری از فیلمسازی 

انیمیشن را دربر می گیرند و تجربیات جدیدی خلق می کنند.
به صورت  می توانند  بعدها  تجربه ها  این  از  بسیاری  گفت:  دهستانی 
سریال سازی در تلویزیون، فیلم بلند و جریان اصلی سینما استفاده 
مرکز  کنند.  ایجاد  انیمیشن  فضای  در  را  تازه ای  هوای  تا  شوند 
گسترش در تولید انیمیشن بلند نیز فعالیت دارد و تالش دارد که 

آثار درخوری را در این حوزه تولید و ارائه دهد.
وی در پایان درباره نقش جشنواره پویانمایی کانون در رونق تولید 
انیمیشن گفت: جشنواره پویانمایی تهران سال های سال است برگزار 
می شود و حامی انیمیشن های ایرانی است. این رویداد باعث می شود 
و  مدیران  میان  مالقات هایی  و  شوند  روبه رو  یکدیگر  با  فیلمسازان 

آن ها شکل گیرد.
وجود  به   فضایی  جشنواره،  این  همچنین  کرد:  تاکید  دهستانی 
آورده تا آثار دیده و رصد شوند. فیلمسازان مستعد کشف و با آن ها 

همکاری کنیم.

با حکم محمود ساالری؛

حمیدرضا اردالن دبیر شانزدهمین 

جشنواره موسیقی جوان شد
 

محمود ساالری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در حکمی حمیدرضا اردالن را به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره 

موسیقی جوان منصوب کرد.
دکتر  حکمی  در  ساالری  محمود  هنری،  امور  معاونت  از  نقل  به  
حمیدرضا اردالن را به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره موسیقی 
جوان منصوب و در نشستی با حضور محمد اله یاری  مدیرکل دفتر 

موسیقی حکم دبیری را به اردالن اعطا کرد.
حکم  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
اردالن نوشته است:  نظر به سوابق علمی و تجربیات ارزنده هنری 
موجب  به  موسیقی،  امور  دفتر  مدیرکل  پیشنهاد  به  و  جناب عالی 
موسیقی  جشنواره  دوره  شانزدهمین  »دبیر  عنوان  به  حکم،  این 
جوان« منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال،  
بهره مندی  موسیقی،  ارجمند  استادان  ظرفیت های  از  بهره گیری 
جشنواره،  این  سابق  ارجمند  دبیر  و  گذشته  دوره های  تجارب  از 
ضمن پیش بینی برنامه های تحول گرایانه برای این رویداد معتبر 
موسیقایی، در مسیر رشد و شناسایی جوانان مستعد و هنرمند و 

بالندگی موسیقی ایران عزیز، گام های مؤثری بردارید.
شناس  موسیقی  و  پژوهشگر  دانشگاه،  مدرس  اردالن  حمیدرضا 
پرده  مرشدان  ایران،  نواحی  موسیقی  های  مجموعه  تألیف  ضمن 
خوان، مقاالت هفت دوره نمایش های آیینی و سنتی، از سه دهه 
پیش مباحث نظری در حوزه ماهیت موسیقی مقامی ایران را مطرح 

کرده است که مهمترین آنها نظریه تکرار، دور و زمان است.
طراحی  علمی،  سمینارهای  برگزاری  در  مشارکت  ضمن  اردالن 
جهانی  ثبت  موسیقی  بخش  پرونده  تئاتر،  و  موسیقی  رویدادهای 
یونسکو  برای سازمان  را  بعنوان شهر خالق موسیقی  شهر سنندج 
نگارش کرده و به همراه محمدرضا درویشی جزو طراحان جشنوار 

موسیقی نواحی در چند دوره آغازین بوده است.
همچنین وی تاکنون چندین دوره بعنوان مشاور دبیر جشنواره ملی 
موسیقی جوان و داور بخش موسیقی نواحی این جشنواره نیز حضور 

داشته است.
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 رئیس جدید ستاد هماهنگی کانون های 
گفت:  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی 
تقویت شبکه فعال و اثرگذار کانون های 
ستاد  این  برنامه  مهم ترین  مساجد 

خواهد بود.
به  نقل  از ستاد هماهنگی کانون های 
حجت  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی 
تکریم  آیین  االسالم کمال خداداده در 
و معارفه رییس این ستاد گفت: اگر خدا 
برای اداره جامعه بشر طرحی به غیر از 
در نظام توحیدی  مسجد داشت، حتماً 
امروز  ما  بنابراین  کرد.  می  ارائه  را  آن 
از  را  کار  اینکه  جز  نداریم  ای  چاره 
آغاز و  بهترین شکل ممکن  به  مساجد 

اجرا کنیم.
مهدی  محمد  که  شعاری  افزود:  وی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به مساجد«  بازگشت  با عنوان »نهضت 
شعار  یک  قالب  در  فقط  کرده  مطرح 
امروز  که  است  موضوعی  بلکه  نیست 
می بایست برای شکل گیری حکمرانی 
اسالمی در جامعه از این مسیر حرکت 

کرد.
وی با بیان برنامه های خود برای تعالی 
فرهنگی هنری  کانون های  پیشرفت  و 
مساجد، ادامه داد: احیا و تثبیت جایگاه 
در  فهما  های  کانون  هماهنگی  ستاد 
مسئله حکمرانی اسالمی، به روز رسانی 
ستاد  تحول  سند  سازی  عملیاتی  و 
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی 
و  فعال  شبکه  تقویت  و  کشور  مساجد 
اثرگذار آن همراه با کارآمدسازی کانون 
ها از جمله اموری است که باید دنبال 

شود.
تعیین  نقش  فقط  ما  افزود:  خداداده 
کننده در مساجد نیستیم. ما بخشی از 
سیستم اداره مسجد هستیم و باید نقش 

خودمان را در این ابر شبکه تشکیالتی 
مسجد پیدا و پررنگ کنیم. کانون های 
مساجد با معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در واقع رابطه 
باید  رابطه  این  و  برادری دارد  و  اخوت 
و  فرهنگ  وزارت  های  معاونت  سایر  با 
ارشاد اسالمی نیز ایجاد و گسترش داده 

شود.
با  محور  مسجِد  کارکردهای  سوی  به 
حرکت  مسجدی  تمدن سازی  هدف 

کنیم
عترت  و  قرآن  معاون  معاف  علیرضا 
نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
بازگشت  شعار»نهضت  بر  تاکید  با 
های  کانون  در  گفت:  مساجد«،  به 
سوی  به  باید  مساجد  هنری  فرهنگی 
هدف  با  محور«  مسجِد  »کارکردهای 

تمدن سازی مسجدی حرکت کنیم.
این  تمام  در  خدا  لطف  به  افزود:  وی 
یک  در  مساجد  های  کانون  ها  سال 
بسیار  این  و  کرده  حرکت  رشد  دامنه 
مهم است که ما این مسیر و این حرکت 
رو به جلو را ببینیم و بدانیم که در چه 
دینی  فرهنگی  جریان  از  مهمی  کانون 
کشور قرار داریم. امروز یک سوال مهم 
برای  فقط  مسجد  آیا  که  دارد  وجود 
اصلی  این  که  البته  است؟  نماز  برپایی 
ترین کار مسجد است اما مفهوم مسجد 
با  بسیار فراتر از این معناست و این را 
توجه به آیات قرآن در رابطه با مسجد 
ائمه  از  رسیده  احادیث  همچنین  و 

معصومین )ع( می توان دریافت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
حضرت  راهبردی  تعبیر  کرد:  اضافه 
سنگر  »مسجد  فرمود  که  امام)ره( 
است« همواره باید نصب العین ما باشد. 
این تعبیر، تمام مسیر را به ما نشان می 

دهد. مسجد در سخنان حضرت امام و 
مقام معظم رهبری کارویژه هایی دارد 
که برای تحقق آنها ما باید فهرستی از 
داشته  محور  مسجِد  یک  های  ویژگی 
کارکردزدایی  برابر  در  باید  ما  باشیم. 
بگیریم  پیش  در  را  ای  رویه  مسجد  از 
که بتوانیم به سوی کارکردهای مسجِد 
محور با هدف تمدن سازی مسجد محور 
مردم  مسائل  باید  امروز  کنیم.  حرکت 
در مسجد حل و فصل و نسبت مردم با 

مسجد بازتعریف شود.
شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
دوران  در  ارزانی  االسالم  توسط حجت 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  ریاست 
گفت:  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی 
االسالم  حجت  مهم  کارهای  از  یکی 
از  را  مجموعه  این  که  بود  این  ارزانی 
که  سیاست زده  های  و حرکت  ها  نگاه 
می تواند مجموعه های فرهنگی را دچار 
آسیب کند، دور نگاه داشت و در نتیجه 

کانون های مساجد به حاشیه نرفت.
حضور  به  اشاره  با  همچنین  معاف، 
حجت االسالم خداداده به عنوان رئیس 
جدید این ستاد گفت: محور هر مسجد 
حجت االسالم  و  است  آن  جماعت  امام 

و  طلبگی  زّی  با  روحانی  یک  خداداده 
در  حضور  به  اصرار  که  است  مسجدی 
مسجد دارد و این شیوه و مشیء ایشان 
جایگاه  و  نقش  ارتقای  در  تواند  می 
مساجد  در  هنری  فرهنگی  های  کانون 

موثر باشد.
ستاد کانون ها به نهاد عمومی زمینه ساز 

رشد در حوزه مسجد تبدیل شود
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی مشاور 
رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  سابق 
بیش  گفت:  نیز  کشور  هنری  فرهنگی 
و  مسجد  در سنگر  روز  و ۶۰۰  هزار  از 
در  معتقدم  و  بودم  مسجد  خدمت  در 
فرهنگی  های  کانون  و  مساجد  فضای 
انجام  بسیاری  کارهای  مساجد  هنری 
شده اما کارهای بسیار زیادی نیز وجود 
در  است.  نشده  انجام  هنوز  که  دارد 
تعداد  شدم  ستاد  وارد  که   ۱۳۹۶ سال 
در  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
با  که  بود  کانون  باب  هزار   ۲۲ کشور 
یک  سال  هر  افزودن  سیاست  به  توجه 
هزار کانون، امروز حدود ۲۷ هزار کانون 
فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور 

فعال است.

تقویت شبکه فعال و اثرگذار کانون های مساجد را پیگیری می کنیم
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گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
این  در  فساد  با  مبارزه  زیرساخت های 
و  کشف  چرخه  و  تشکیل  وزارتخانه 
شناسایی فساد و راه های بسته شدن مبادی 

آن ایجاد شده است.
 »حجت اهلل عبدالملکی« در آیین تودیع و 
معارفه رییس مرکز حراست و مشاور ستاد 
اظهار  کار،  وزیر  فناوری های  و  دانش بنیان 
داشت: در این وزارتخانه با انتخاب مسئول 
بحران  از  صورت گرفته  اقدامات  و  حراست 

اولیه که نگران آن بوده ایم، عبور کرده ایم.
وی افزود: اولین انتصاب در این وزارتخانه، 
حراست  مسئول  رضایی  علی اکبر  انتصاب 
بود که اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
که  است  بُعدی  چند  فرد  یک  وی  دادند. 
و  اطالعاتی  و  امنیتی  ایشان  ابعاد  از  یکی 

یک بعد دیگر در حوزه دانش بنیان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
مهم ترین وجه آقای رضایی فناوری است و 
کشورمان  در  نوین  فناوری های  از  بخشی 
چراغ  که  است  ایشان  تالش های  محصول 
خاموش کار کردند، امروز نیز وی در سمت 
وزیر  فناوری ها  و  دانش بنیان  ستاد  مشاور 

کار منصوب می شود.
فصل  امروز  از  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
جدیدی از دانش بنیان در این وزارتخانه آغاز 
خواهد شد تا با این اقدامات و انتصاب ها آخر 

سال بتوانیم کارنامه ای در حوزه دانش بنیان 
انجام  اصلی  ریل گذاری های  و  کنیم  ارائه 
شود که در نتیجه به افزایش تولید، کیفیت 
خدمات و ایجاد اشتغال در بخش های نوین 

و دانش بنیان منجر شود.
عبدالملکی با بیان اینکه حوزه دانش بنیان 
باالیی  اهمیت  وزارتخانه  این  در  ما  برای 
بر  که  مقاومتی  اقتصاد  در  ما  گفت:  دارد، 
ابالغی  و  اساسی  قانون   ۱۱۰ اصل  اساس 
توسط  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
رهبری الگوی قانونی اقتصادی کشور است، 
بودن،  دانش بنیان  مردمی سازی،  اصل  پنج 
عدالت محور بودن، درون زا و برون گرا بودن 
را  آن  است  نیاز  حاکمیت  همه  که  داریم 

دنبال کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
در تمام این اصول اساسی برنامه های جدی 
در دولت سیزدهم داریم که این برنامه ها در 
وزارت کار دنبال می شود برای تک تک این 

محورها برنامه اساسی داریم.
وی با اشاره به اصل مردمی سازی گفت: به 
مردم  وزارت  را  وزارتخانه  این  نام  استعاره 
قرار داده ایم، بیش از ۷۰ درصد مردم با این 
وزارتخانه در ارتباط هستند و در بسیاری از 
مردم  برای  که  است  قرار  که  تصمیم هایی 
مردم  خود  از  سازوکارهایی  با  شود  گرفته 

استفاده خواهیم کرد.

عبدالملکی:  زیرساخت های مبارزه با فساد 
در وزارت کار ایجاد شده است

تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس   
ساختمان ها  ایمنی  اینکه  بیان  با 
گفت:  باشد،  داشته  مجری  باید 
باید ناظر فنی  سازمان نظام مهندسی 

ساختمان ها باشد.
 مهدی چمران روز یکشنبه در خصوص 
تهران  شهر  ناایمن  های  ساختمان 
خصوص  این  در  گفت:  خبرنگاران  به 
کار  وزارت  و  قضاییه  قوه  شهرداری، 
همچنین  شوند،  میدان  وارد  باید 
محاسبات  بر  ناظر  نیز  مهندسی  نظام 
ناظر  عنوان  به  مهندسان  و  باشد  فنی 
ها  ساختمان  این  ساخت  بر  مستقیم 
نظارت کنند همچنین نظام مهندسی 
باید ناظر مقیم داشته باشند نه اینکه 

ماهیانه نظارت کند.
داریم  اصرار  اینکه  کرد:  تاکید  وی 
همین  به  نشود  ساخته  طبقات  اضافه 
همچون  اتفاقاتی  که  است  دلیل 
اضافه  وقتی  ندهد،  روی  متروپل 
فونداسیون  شود  می  انجام  ساخت 
بود،  تقویت نمی شود و واقعی نخواهد 
با این روند،  اشتباهات پشت اشتباهات 
رخ می دهد که البته امیدواریم عبرت 
چه  پالسکو  از  نمی گیریم  اما  بگیریم 

عبرتی گرفتیم؟
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
دقیق  بررسی  از  پس  اینکه  بیان  با 
ها  ساختمان  این  از  بسیاری  باید 
بازسازی شود، گفت: بسیاری از امالک 

مالک  برای  که  هستند  استیجاری 
باید  ندارند  ساخت  جهت  مالی  ارزش 
بدانیم  که  شود  وضع  کاملی  قانون 
رفتار  ها  ساختمان  این  با  چگونه 
اما  دارد  مسئولیت  قضاییه  قوه  شود 
را  زیادی  عده  کار  و  کسب  نمی تواند 

تعطیل کند.
های  ساختمان  اینکه  بیان  با  وی 
همچون  مشکالتی  تهران  پذیر  آسیب 
مستضعفان  بنیاد  افزود:  دارد،  پالسکو 
شجاعت به خرج داد و مردانگی کرد و 
ساختمان پالسکو را ساخت و این کار 
دیگر  های  بخش  در  ای  گونه  به  باید 
زمینه  این  در  سرمایه  و  شود  تکرار 

مشخص باشد.
تاییدیه  صدور  برای  الکترونیک  دفاتر 

ایمنی باید متخصص داشته باشند
وی با بیان اینکه دفاتر الکترونیک برای 
متخصص  باید  ایمنی  تاییدیه  صدور 
با  اصلی  نظارت  گفت:  باشند،  داشته 
آتش نشانی است اما دفاتر الکترونیک 
حضور  با  می توانند  و  بوده  فنی  دفاتر 
کنند،  دنبال  را  مسائل  مهندسین 
این کار  آتش نشانی اخطار می دهد و 
قوه  به  آن  رونوشت  و  است  درستی 
به  باید  ارسال می شود که  نیز  قضاییه 
گونه ای عمل شود که قابلیت پیگیری 
نظام  سازمان  یا  دفاتر  و  باشد  داشته 
پیگیری  زمینه  این  در  باید  مهندسی 

الزم را انجام دهند.

رییس شورای شهر تهران: سازمان نظام 

مهندسی باید  ناظر فنی بر ساختمان ها باشد
خبر

رئیس گروه منابع آب سازمان محیط زیست اعالم کرد:

۴۳ درصد تاالب های کشور در معرض تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار
نوشتار

 رییس گروه منابع آب، پایش و آینده 
حفاظت  سازمان  تاالب های  پژوهشی 
اکنون ۴۳ درصد  زیست گفت:  محیط 
تبدیل  پتانسیل  کشور  تاالب های  از 
دارند  را  غبار  و  گرد  منشاء  به  شدن 
شرایط  اگر  که  معناست  آن  به  این  و 
آن  آبی  نیاز  و  نباشد  مطلوب  تاالب 
جدید  کانون  به  می تواند  نشود،  تأمین 

گرد و غبار در کشور تبدیل شود.
 صدیقه مدرس طباطبایی اظهار داشت: 
آبی  نیاز  تامین  بر  نظارت  و  تعیین 
رودخانه های  و  تاالب ها  زیستی  محیط 
برنامه های  اجرای  و  تهیه  کشور، 
و  تهیه  تاالب ها،  احیای  و  حفاظت 
اجرای برنامه مدیریت جامع تاالب ها با 
رویکرد زیست بومی و پایش تاالب های 
کشور از اصلی ترین فعالیت های سازمان 
حفاظت محیط زیست برای حفاظت از 

تاالب ها است.  
محیط  آبی  نیاز  تامین  عدم  وی 
ورودی  آب  کاهش  و  تاالب ها  زیستی 
تاالب،  منابع آب حوضه  از  تاالب ها  به 
غیرمجاز  کاربری های  تغییر  و  تصرفات 
ورود  تاالب ها،  حاشیه  و  تاالب  اراضی 
مضر  بومی  غیر  گونه های  گسترش  و 
آالینده های  انواع  ورود  مهاجم،  یا 
ناشی  فیزیکی  و  شیمیایی  بیولوژیکی، 
روستاها  شهرها،  کشاورزی،  اراضی  از 
فرسایش  از  ناشی  رسوبات  و  صنایع  و 
طرح های  اجرای  حوضه،  خاک 
راه  مثل  بزرگ  زیربنایی  و  توسعه ای 
سازی، پتروشیمی، پاالیشگاه، فرودگاه، 
حوضه های  در  انرژی  انتقال  خطوط 
محیط  مالحظات  رعایت  بدون  تاالبی 
زیستی، استفاده بی رویه و بیش از حد 

توان تجدیدپذیری تاالب مانند شکار و 
برداشت  و  رویه  بی  و  مجاز  غیر  صید 
تاالبی،  محصوالت  سایر  و  علوفه 
تغییرات اقلیمی و نواقص و کمبودهای 
قانونی را از جمله چالش ها و تهدیدهای 

تاالب ها در ایران عنوان کرد.  
وزارت نیرو مکلف به تخصیص نیاز آبی 

تاالب ها است
آینده  و  پایش  آب،  منابع  گروه  رئیس 
حفاظت  سازمان  تاالب های  پژوهشی 
بر ضرورت  تاکید  زیست ضمن  محیط 
تامین به موقع نیاز آبی تاالب ها، تصریح 
کرد: با استناد به ماده ۲ قانون حفاظت، 
کشور،  تاالب های  مدیریت  و  احیاء 
مکلف  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
است نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها 
است  مکلف  نیرو  وزارت  و  تعیین  را 
مدون،  برنامه  اجرای  و  تدوین  ضمن 
اقدام  آن  تأمین  و  تخصیص  به  نسبت 

کند.  
و  قانون  اجرای  راستای  در  افزود:  وی 
شکنندگی  و  حساسیت  به  توجه  با 
زیست  محیط  و  آب  منابع  وضعیت 
و  تاالب ها  آبخیز  حوضه های  در 
حفظ  منظور  به  همچنین  رودخانه ها، 
ارائه  امکان  و  پایداری  و  سالمتی 
خدمات اکوسیستمی توسط آن ها، نیاز 
و  مطالعه  تاالب ها  زیستی  محیط  آبی 
و  نرمال  برای سه وضعیت خشکسالی، 
ترسالی تعیین و در قالب جداول توزیع 

ماهانه ارائه می  شود.
تعیین نیاز آبی تاالب ها و رودخانه ها به 

صورت حوضه ای 
رویکرد  به  اشاره  با  طباطبایی  مدرس 
حوضه آبخیزی وزارت نیرو در خصوص 

برنامه  قابل  سطحی  آب  منابع  حجم 
و  زیستی  محیط  مصارف  برای  ریزی 
آنجا  از  داشت:  اظهار  جریان،  پایداری 
که پس از خاتمه مطالعات تعیین نیاز 
آبی محیط زیستی تاالب ها و رودخانه ها 
و پیگیری تخصیص و تامین آب توسط 
تامین  زیست،  سازمان حفاظت محیط 
وزارت  از سوی  تاالب ها  نیاز  مورد  آب 
می   ای صورت  به صورت حوضه  نیرو، 
آبی  نیاز  تعیین  خدمات  شرح  گیرد، 
به  نیز  سازمان  مصوب  زیستی  محیط 

صورت حوضه ای تدوین شده است.
آینده  و  پایش  آب،  منابع  گروه  رئیس 
حفاظت  سازمان  تاالب های  پژوهشی 
حال  در  اینکه  اعالم  با  زیست  محیط 
آبی  نیاز  تعیین  پروژه های  حاضر 
و  تاالبی  مجموعه   ۳۶ زیستی  محیط 
و ۱۴ مجموعه  یافته  پایان  رودخانه ای 
بازنگری قرار دارد،  در دست مطالعه و 
گفت: تخصیص و تامین نیاز آبی محیط 
کشور  رودخانه های  و  تاالب ها  زیستی 
و  آب  کارگروه  مشترک  جلسات  طی 
مختلف  بخش های  با  زیست  محیط 
 ۹ حوضه های  روسای  و  نیرو  وزارت 
دست  در  مستمر  صورت  به  گانه، 

پیگیری قرار دارد.  
حفاظت  سازمان  داشت:  اظهار  وی 
به  عمل  راستای  در  زیست  محیط 
وظیفه قانونی مصرح در قانون حفاظت، 
کشور،  تاالب های  مدیریت  و  احیاء 
نسبت به تامین نیاز آبی محیط زیستی 
به  را  مطالعات  نتایج  و  اقدام  تاالب ها 
اعالم  نیرو  وزارت  به  رسمی  صورت 

کرده است.
آنچه  کرد:  اضافه  طباطبایی  مدرس 
نظر می رسد،  به  زمان ضروری  این  در 
تدوین برنامه مدون و اجرای آن توسط 
وزارت نیرو در راستای تامین نیاز آبی 
مورد نیاز تاالب ها به صورت مستمر، به 
حفاظت  سازمان  هماهنگی  با  و  موقع 

محیط زیست است.
جلسات،  رغم  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
شده،  انجام  پیگیری های  و  مکاتبات 
همکاری ثمربخشی از سوی وزارت نیرو 
چنانچه  بعضا  و  است  نگرفته  صورت 
صورت  به  گرفته  صورت  نیز  اقدامی 
کوتاه مدت و مقطعی بوده و پاسخگوی 
و  تاالب ها  زیستی  محیط  نیاز  تامین 
جلوگیری از آثار تخریبی بلند مدت در 

آن ها نیست.
آینده  و  پایش  آب،  منابع  گروه  رئیس 
حفاظت  سازمان  تاالب های  پژوهشی 
محیط زیست وضعیت فعلی تاالب های 

برای  اراده  وجود  عدم  بیانگر  را  کشور 
تامین نیاز آبی آن ها توسط شرکت های 
نیرو  وزارت  به  وابسته  منطقه ای  آب 

دانست.
وی با یادآوری این که عدم تامین نیاز 
آبی محیط زیستی، اثرات تخریبی بلند 
افزایش  گفت:  دارد،  تاالب ها  بر  مدتی 
ظرفیت  کاهش  تاالب،  آب  شوری 
زیستگاهی، کاهش شدید توان حمایت 
جوامع  معیشت  از  تاالب ها  کنندگی 
بهره بردار و بومی و خشک شدن تاالب 
از مهمترین اثرات تخریبی عدم تامین 

نیاز آبی آن ها است.  
به  را  تاالب ها  آبی،  نیاز  تامین  عدم 

کانون های گرد و غبار تبدیل می کند
از  یکی  طباطبایی،  مدرس  گفته  به 
تبدیل  تاالب ها،  تخریب  تشدیدی  آثار 
شدن بخش های وسیعی از بستر آن ها 
به منشاء برداشت گرد و غبار و شدت 
بخشیدن به غلظت ریزگردها در اطراف 
اثرات  موارد  برخی  در  که  است  تاالب 
نیز عبور کرده  از مرزهای کشورها  آن 
و بخش های وسیعی از کره زمین را در 

بر می گیرد.
ارزش های  از  برخی  مرور  ضمن  وی 
تنوع  از  حفاظت  همچون  تاالب ها 
به تاالب،  زیستی و ذخایر ژنی وابسته 
و  حیات  تنوع  بیشترین  کرد:  تاکید 
در  سطح  واحد  در  زنده  ماده  تولید 

تاالب ها صورت می گیرد.  
این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: 
تاالب ها به موازات آنکه از جذاب ترین و 
بکرترین محیط های طبیعی اکوتوریسم 
کننده  کنترل   و  شناختی  زیبایی   و 
رسوبات  و  سیالب ها  موثر  و  طبیعی 
اقلیم  تنظیم  در  هستند،  خود  حوضه 

محلی و تلطیف هوا هم نقش دارند.  
در  تاالب ها  نقش  به  هم  اشاره ای  وی 
و  داشت  کربن  چرخه  و  ازت  تثبیت 
بسیاری  کننده  تثبیت  تاالب ها  گفت: 
بیولوژیکی  آلودگی  بار  و  زائد  مواد  از 
و شیمیایی آب های سطحی ورودی به 

خود هستند.  
تاالب ها خاستگاه انواع گیاهان دارویی،   

غذایی و صنعتی 
آینده  و  پایش  آب،  منابع  گروه  رئیس 
حفاظت  سازمان  تاالب های  پژوهشی 
محیط زیست ادامه داد: افزون بر اینکه 
و  آب کشاورزی  کننده  تامین  تاالب ها 
مردم  معیشتی  نیازهای  سایر  و  شرب 
گیاهان  انواع  خاستگاه  هستند،  بومی 
دارویی،   غذایی و صنعتی نیز به شمار 

می آیند.  

روز محیط زیست در تقویم 
ایران برابر با پانزدهم خرداد 
خرداد   ۲۲ تا   ۱۶ و  است 

هفته محیط زیست است
محیط  جهاني  روز  ژوئن   5
از  که  است  روزي  زیست، 
براي  ملل  سازمان  سوي 
براي  مردم  آگاهي  افزایش 
و  زیست  محیط  نگهداري 
به  سیاستمداران  تحریک 
براي  تصمیماتي  گرفتن 
محیط  تخریب  با  رویارویي 
زیستي  هاي  گونه  و  زیست 

جانوري انتخاب شدهاست.
مقدمه

مادري  بسان  طبیعت، 
در  را  انسان  مهربان 
و  پروراند  مي  خود  دامن 
منابع  همه  سخاوتمندانه، 
به  را  خود  هاي  سرمایه  و 
تاکنون  ریزد.  مي  او  پاي 
زمین  روي  موجودات  همه 
و  قانون  به  تا  اند  کوشیده 
خود  پیرامون  طبیعت  نظام 
آن  با  را  و خود  نهند  گردن 
انسان،  اما  کنند،  سازگار 
روند  ناخواسته،  و  خواسته 
خود  زیست  محیط  طبیعي 

را دگرگون کرده است.
بسیاري  درختان  روز  هر 
مي  قمع  و  قلع  قساوت،  با 
شوند و آب ها به هدر رفته و 

آلوده مي شوند. جنگل هاي 
روند،  مي  ازمیان  طبیعي 
بسیاري از گونه هاي زیستي 
و  هستند  انقراض  حال  در 
صدها گونه به علت از دست 
خود،  هاي  زیستگاه  دادن 
متأسفانه،  اند.  شده  نابود 
دیگر  خالف  بر  آدمي 
تأثیر  همواره  موجودات، 
و  نابودي  جهت  در  عمیقي 
تهدید محیط زیست از خود 
بر جاي گذاشته است، چنان 
ترین  مهم  از  اکنون،  که 
عوامل تخریب محیط زیست 

شناخته مي شود.
عوامل  ترین  مهم  از  انسان   
زیست  محیط  تخریب 

شناخته مي شود
نامگذاري روز جهاني محیط 

زیست
 5( خرداد   ۱5 روز  سال  هر 
با  جهان  سراسر  در  ژوئن( 
محیط  جهاني  روز  عنوان 
زیست گرامي داشته میشود. 
محیط  جهاني  روز  تاریخچه 
بر   ۱۹۷۲ سال  به  زیست 
براي  سال  آن  در  میگردد، 
اولین بار، سازمان ملل متحد 
کنفرانسي را با موضوع انسان 
شهر  در  زیست  محیط  و 

استکهلم سوئد برگزار کرد.
این  برپایي  با  همزمان 

عمومي  مجمع  کنفرانس 
را  قطعنامهاي  ملل  سازمان 
به  منجر  که  کرد  تصویب 
برنامه   (  UNEP تشکیل 
ملل  سازمان  زیست  محیط 
سراسر  در   UNEP شد،   )
را  ویژهاي  مراسم  جهان 
برگزار  روز  این  مناسبت  به 
روز  این  مراسم  مینماید. 
مختلف  اشکال  به  میتواند 
هاي  راهپیمایي  مثل  باشد 
خیاباني،همایشهاي دوچرخه 
مسابقات  سواري،نمایش، 
نویسي  مقاله  و  نقاشي 

درختکاري   ، مدارس  در 
،فعالیتهاي مربوط به بازیافت 

، پاکسازي و... .
چنین  برگزاري  از  هدف 
مراسمي جلب توجه عمومي 
محیط  که  است  مسائلي  به 
هر  میسازد.  آلوده  را  زیست 
مسایلي  از  یکي  نیز  سال 
را  زیست  محیط  شدیدا  که 
عنوان  به  کند  مي  تهدید 
انتخاب مي  این روز  موضوع 

شود.
منابع :

doe.ir

)5 ژوئن( ؛ مصادف با روز جهاني محیط زیست

روز محیط زیست در ایران
خبر
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 نفت روسیه در بازار آسیا؛ هند و چین، 
بزرگترین خریداران خبر

نفتی  تحریم های  اعمال  از  پس   
علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا 
کشور،  این  نفت  قیمت  کاهش  و 
هند و چین به بزرگترین خریداران 

آسیایی آن تبدیل شده اند.
اشتیاق  ان،  ان  سی  از  نقل  به 
هند برای خرید نفت ارزان قیمت 
بی  های  تحریم  وجود  با  روسیه، 
سابقه مسکو درحال افزایش است. 
Ref�  بر اساس برآوردهای شرکت

صادرات  رود  می  انتظار   ،initiv
ماه  در  هند  به  روسیه  خام  نفت 
برسد،  تن  میلیون   ۳.۳۶ به  مه 
این میزان تقریباً ۹ برابر بیشتر از 
در  تن   ۳۸۲5۰۰ ماهانه  میانگین 

سال ۲۰۲۱ است.
از  هند،  کند:  می  اضافه  رفینیتیو 
آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، 
با  را  روسیه  نفت  تن  میلیون   ۴.۸
نفت  است.  کرده  دریافت  تخفیف 
با  حاضر  حال  در  روسیه،  اورال 
هر  در  دالر   ۹5 حدود  قیمتی 
درحالی  شود،  می  معامله  بشکه 
که شاخص جهانی نفت خام برنت، 
بشکه  هر  در  دالر   ۱۱۹ از  بیش 
نابرابری  دلیل  از  بخشی  است. 
از  که غرب  است  نکته  این  قیمت 
کرده  اجتناب  روسیه  نفت  خرید 

است.
روز دوشنبه، اتحادیه اروپا با اعمال 
ممنوعیت ۹۰ درصدی واردات نفت 
روسیه تا پایان سال جاری میالدی 
بزرگترین  اروپا  کرد.  موافقت 
از  و  است  روسیه  انرژی  خریدار 
کانادا،  متحده،  ایاالت  دیگر  سوی 
از  واردات  نیز  استرالیا  و  بریتانیا 

روسیه را ممنوع کرده اند.
تحریم یک واردکننده بزرگ مانند 
اتحادیه اروپا فشار قابل توجهی بر 
اما  کند  می  وارد  روسیه  اقتصاد 
آسیا  در  دیگری  خریداران  مسکو 
پیدا کرده است. هند که ۸۰ درصد 
از نفت مورد نیاز خود را وارد می 

 ۳ تا   ۲ حدود  تنها  معموالً  کند، 
خرید  می  روسیه  از  را  آن  درصد 
افزایش قیمت نفت در سال  با  اما 
جاری، دولت هند به طور پیوسته 
خرید خود را از مسکو افزایش داده 
و از تخفیف های سنگین برای کم 

کردن قیمت ها استفاده می کند.
 ،Refinitiv گزارش  اساس  بر 
هند  به  روسیه  خام  نفت  جریان 
از ۴۳۰ هزار تن در ماه مارس به 
۱.۰۱ میلیون تن در آوریل افزایش 

یافت.
هند،  طبیعی  گاز  و  نفت  وزارت 
تحریم  تأثیر  درباره  پرسش ها  به 
نسبی اتحادیه اروپا بر روابط نفتی 
اقتصاد جنوب آسیا با مسکو پاسخ 

نداده است.
در اوایل ماه مه، هند واردات نفت 
خود از روسیه را کاهش داد. وزارت 
در  کشور  این  طبیعی  گاز  و  نفت 
بیانیه ای اعالم کرد که این کشور از 
سراسر جهان از جمله آمریکا نفت 

وارد می کند.
گفت:  بیانیه ای  در  وزارتخانه  این 
به رغم تالش ها برای بزرگ نشان 
از  انرژی  این موضوع، خرید  دادن 
کل  مصرف  با  مقایسه  در  روسیه 
ادامه  در  است.  ناچیز  بسیار  هند 
این بیانیه آمده است: تراکنش های 

نمی توان  را  هند  انرژی  مشروع 
سیاسی کرد.

بزرگترین  را  آن  که  هندوستان 
از  اند،  خوانده  جهان  دموکراسی 
مسکو  علیه  سخت  گیری  موضع 
درباره جنگ در اوکراین خودداری 
سابقه  هند  و  روسیه  است،  کرده 
دارند،  دوستانه  روابط  در  طوالنی 
که به دوران شوروی باز می گردد، 
شوروی  جماهیر  اتحاد  که  زمانی 
در ۱۹۷۱ به هندی ها در جنگ با 

پاکستان کمک کرد.
هند البته تنها غول آسیایی نیست 
که نفت روسیه را می خرد، انتظار 
تاریخی  نظر  از  که  چین  می رود 
روسیه  نفت  خریدار  بزرگترین 
موقعیت  این  از  نیز  است،  بوده 
با  بینی می شود  پیش  ببرد.  بهره 
محدودیت های سختگیرانه  کاهش 
کووید-۱۹  دوباره  شیوع  دلیل  به 
)نظیر  چین  بزرگ  شهرهای  در 

شانگهای(، تقاضا افزایش یابد.
روسیه  نفت  خرید  که  حالی  در 
توسط کشورهای آسیایی در حال 
روز  اروپا  اتحادیه  است،  افزایش 
پایان  تا  گرفت  تصمیم  دوشنبه 
سال جاری میالدی،حجم زیادی از 
واردات خود را لغو کند. بر اساس 
خام  نفت  یورواستات،  گزارش 

این  واردات  از  درصد   ۲۷ روسیه 
اتحادیه در سال ۲۰۲۱ را به خود 

اختصاص داده است.
رئیس  الین،  در  فون  اورسوال 
اروپا، در یک کنفرانس  کمیسیون 
مطبوعاتی گفت: واردات بخشی از 
نفتکش ها  نفت روسیه که توسط 
تحویل می شود، از این پس ممنوع 
خواهد بود، درحالی که برای بخش 
جنوبی خط لوله دروژبا معافیت از 

تحریم اعمال می شود.
در  لوله  خط  این  شمالی  بخش 
که  است  آلمان  و  لهستان  اختیار 
با تحریم موافقت کرده اند و بخش 
اسلواکی  مجارستان،  به  جنوبی 
 ۱۰ و  رود  می  چک  جمهوری  و 
درصد از واردات نفت روسیه را به 
از  پس  دهد.  می  اختصاص  خود 
با  است  ممکن  مسکو  تحریم،  این 
جدیت بیشتری به دنبال مشتریان 
آسان  کار  این  اما  باشد  جدید 

نخواهد بود.
بخش قابل توجهی از صادرات نفت 
خطوط  طریق  از  اروپا  به  روسیه 
تغییر مسیر  لوله منتقل می شود. 
بازارهای  به  نفتی  های  بشکه  این 
جدید  های  زیرساخت  به  آسیا، 
ساخت  که  دارد  نیاز  ای  پرهزینه 

آن سال ها طول می کشد.

خبر
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