
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال پنجم                شماره           130چهارشنبه     18     خرداد      1401 

 رقیب بخش خصوصی نیستیم
مخبر مصوبه تخصیص اعتبار برای مقابله با 

ریزگردها را ابالغ کرد

2

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: افزایش حقوق 

بازنشستگان از خردادماه/ حقوق بازنشستگان 

پلکانی باال می رود
4

مدیر جدید شبکه مطرح کرد: 
»امید« به دنبال یک نهضت همراه 

7با نسل جدید است

اوجی: مبادالت تجاری بین ایران و روسیه به 

40  میلیارد دالر افزایش خواهد یافت

نائب رئیس مجلس: افزایش  گالیه ها 
از گرانی/نگران وضع موجود اقتصادی 

مردم هستیم

2

وزیر نیرو: بحران آب در هزاره سوم 

چالش اصلی دنیا است

3

جلیجو: الزمه معرفی ورزش زورخانه ای 

افزایش جذابیت با حفظ اصالت آن است

6

استان ها 5

 ۱۲۰ میلیارد ریال برای اجرای

 طرح هادی روستاهای گیالنغرب اختصاص یافت

ــرب  ــردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و گیالنغ ــده م  نماین
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــت: ۱۲۰میلی گف
هــادی و آســفالت معابــر هفــت روســتای بخــش مرکــزی 

و گــواور گیالنغــرب اختصــاص یافــت  .... 8 2

 معــاون اول رئیــس جمهــور مصوبــه مربــوط بــه تخصیص 
اعتبــار بــه حادثــه ســاختمان متروپــل و مقابلــه بــا 
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etefagherooz@
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رفتند استثمار می کند

وزیر جهاد کشاورزی:



سیاسی
خبر

مخبر مصوبه تخصیص اعتبار برای 
مقابله با ریزگردها را ابالغ کرد

 معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار به حادثه 
ساختمان متروپل و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در استان 

خوزستان را ابالغ کرد.
 هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ با توجه به حادثه پیش آمده 
در ساختمان متروپل شهر آبادان و وضعیت خاص استان خوزستان 
بخصوص آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای این استان با 
اختصاص مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های 

سرمایه ای به منظور رسیدگی سریع به حوادث مذکور موافقت کرد.
همچنین وزارت کشور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند 
انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به 

سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

 نائب رئیس مجلس: افزایش 

گالیه ها از گرانی/نگران وضع 

موجود اقتصادی مردم هستیم
 نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه فشار اقتصادی 
در حال گسترش است و گالیه هایی از افزایش قیمت ها به وجود آمده 

است.
زنی  آئین کلنگ  نیکزاد  در حاشیه  مهر،  علی  به گزارش خبرنگار 
پارک میر اشرف و پارک خانواده شورابیل اظهار کرد: متأسفانه فشار 
اقتصادی روز به روز در حال گسترش است و برخی گالیه ها از افزایش 
قیمت ها به وجود آمده است، ما نیز افزایش قیمت ها را لمس کرده 
ایم و نگران وضع موجود هستیم. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
هوشیاری و آگاهی ملت ایران برای خنثی سازی توطئه های دشمنان 
بیش از هر مسئله دیگری حائز اهمیت است، گفت: ایجاد فضای ناامن 
در فضای مجازی و القای ناامیدی از اهداف و توطئه های شوم دشمنان 
است که باید در حوزه اقتصادی مورد توجه واقع شود که در این زمینه 
مهم ترین هدف دشمنان دیدن ناامیدی مردم است که سلطه اقتصادی 

را در پیش گرفته اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی حواشی احداث 
با  افزود:  نیاز  مورد  آب  تخصیص  و  نمین  شهرستان  در  پتروشیمی 
احداث پتروشیمی موافق هستیم اما به شرط تأیید محیط زیست که 
البته با این طرح نیز موافقت انجام شده است؛ اما به مردم نمین گفته 
اند با نمایندگان هماهنگ شده اند و می خواهند آب شرب شما را به 
این واحد تولیدی بدهند در حالی که مخالف این هستیم که آب شرب 
این شهرستان در صنعت استفاده شود بلکه باید از پساب اردبیل بهره 

برداری ها انجام گیرد.
نیکزاد با بیان اینکه خدمت به مردم تمام تالش مسئوالن و نمایندگان 
است، ادامه داد: افتتاح این پارک در منطقه وحدت مایه امیدبخشی به 
اهالی خواهد بود و از اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداری اردبیل 
تقاضا دارم که عملیات عمرانی این پارک را با جدیت دنبال کنند و 

سریع تر به سرانجام برسد.
وی از اختصاص قیر رایگان برای ساماندهی معابر محالت حاشیه خبر 
داد و گفت: محرومیت زدایی و عمران و آبادانی مناطق حاشیه بسیار 
مهم است که مجلس در این زمینه از تمام ظرفیت استفاده می کند و 
همچنین درصدد هستیم تا بتوانیم با همکاری اعضای شورای شهر و 

شهرداری نیازهای شهری را با پیگیری ها حل و فصل کنیم.

نماینده مجلس: افزایش حقوق، 

حق بازنشستگان است
 نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
و  هستند  اجتماعی  تامین   سازمان  اصلی  صاحبان  از  بازنشستگان 

افزایش حقوق، حق آنان است.
به نقل از روابط عمومی مجمع نمایندگان استان کرمان، شهباز حسن 
پور روز سه شنبه در جمع اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی سیرجان با محوریت بررسی مسائل و مشکالت این 
افراد افزود: بازنشستگان سرمایه های عظیم معنوی کشور هستند و 

باید از تجربیات ارزشمند آنان در حوزه های مختلف استفاده شود.
جایگاه  و  ارزش  بر  تاکید  با  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
روان  و  روح   با  بازی  حق  هیچکس  گفت:  کشور  در  بازنشستگان 

بازنشستگان را ندارد.
براساس این گزارش دریافتی ایرنا، حسن پور در ادامه این نشست، در 
تماس تلفنی با روسای بانک ها، خواستار باز شدن سایت های بانکی 

برای ثبت نام وام های کانون های بازنشستگی شد.
اجتماعی  تامین  سازمان  رییس  با  تلفنی  تماس  طی  همچنین  وی 

کشور، خواستار افزایش حقوق و رفع مشکالت بازنشستگان شد.
آنطور که در این خبر آمده همچنین مقرر شد ۱۲۰ فقره وام در اختیار 
کانون بازنشستگان سیرجان برای پرداخت به مستمری بگیران نیازمند 

کانون قرار گیرد.
در این نشست مسائل مهم بازنشستگان از جمله افزایش حقوق سال 

جدید و پرداخت وام رفاهی به آنان مورد پیگیری قرار گرفت.

کردند:  تاکید  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
بر خالف  دولت های عربی و غیر عربی که 
آمریکا،  خواست  برای  و  ملت ها  خواست 
رژیم  با  روابط  عادی سازی  سمت  به 
این نشست و  بدانند  صهیونیستی رفته اند، 
برخاست ها هیچ نتیجه ای جز استثمار آنها 

به وسیله رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
معظم  رهبر  خامنه ای  آیت آهلل  حضرت 
دست اندرکاران  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
و  انسان  زندگی  را ستون  امسال، حج  حج 
دربردارنده پیام ها و درس های مهمی برای 
ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان 
دانستند و بر لزوم تأمین امنیت همه زائران 
به عنوان مطالبه جدی  ایرانی  زائران  بویژه 
تأکید  میزبان  دولت  از  اسالمی  جمهوری 

کردند.
ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و 
ابعاد و گستره ای متفاوت از سایر برنامه های 
دینی خواندند و گفتند: قرآن کریم حکمت 
للناس«  حج را در یک جمله کوتاه »قیاماً 
یعنی ستون زندگی بشر بیان می کند. حج 
در بردارنده تعالیم و تمرین هایی است که به 
بشر و نسل های پی در پی می آموزد چگونه 

ارکان زندگی خود را انتخاب کند.
»تعلیم  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»اجتناب  و  »ساده زیستی«  همزیستی«، 
نیازمند  اما  دسترس  در  امور  و  گناهان  از 
حج  مهم  درس های  جمله  از  را  مراقبت« 
افزودند:  توصیه  بیان چند  در  و  برشمردند 
همه حجاج و همچنین مسئوالن حج قدر 
این نعمت بزرگ را بدانند و قدردانی آن هم 
و  خداوند  برای  قربت  نیت  از  است  عبارت 
انجام امور به صورت محکم، متقن و همراه 

با ابتکار.
است؛  اسالمی  امت  اتحاد  مظهر  حج   **
وارد  نباید  مسلمانان  اتحاد  به  خللی  هیچ 

شود

ایشان حجاج را به ایجاد آمادگِی درونی برای 
این سفر معنوی بسیار مهم و پرهیز از امور 
ناپسندی همچون بازارگردی سفارش مؤکد 
واقعی سفر حج،  و گفتند: سوغاتی  کردند 
قرائت قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام 
است و نباید وقت گرانبها را برای کارهای 

بیهوده هدر داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه 
حج مظهر اتحاد امت اسالمی است، گفتند: 
تا هیچ  به کار گرفته شود  باید همه تالش 
خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود 
زیرا ایجاد اختالف بخصوص اختالف میان 
شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی ها است.

که  را  دولت هایی  صهیونیستی  رژیم   **
رفتند  آن  با  روابط  عادی سازی  سمت  به 

استثمار می کند
خوب  تماس های  اسالمی،  انقالب  رهبر 

و  دیگر  کشورهای  زائران  با  روشنگرانه  و 
جمله  از  را  خوب  ُقّراء  و  قرآن  از  استفاده 
با  و  برشمردند  اتحاد  افزایش  زمینه های 
فوری  بالی  صهیونیست ها  اینکه  بر  تأکید 
و نقد جهان اسالم هستند، افزودند: افشای 
از کارهای  توطئه و طراحی صهیونیست ها 
ضروری در حج است و دولت های عربی و 
و  ملت ها  خواست  بر خالف  که  عربی  غیر 
برای خواست امریکا، به سمت عادی سازی 
بدانند  رفته اند،  با رژیم صهیونیستی  روابط 
نتیجه ای  هیچ  برخاست ها  و  نشست  این 
به وسیله  آنها  استثمار  جز  داشت  نخواهد 

رژیم صهیونیستی.
تأمین  میزبان  دولت  سنگین  وظیفه   **
فجایع  تکرار  از  جلوگیری  و  زائران  امنیت 

گذشته است
حضرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف سنگین 

بر  دولت  این  عمل  لزوم  و  میزبان  دولت 
اساس مصالح دنیای اسالم نیز اشاره کردند 
به ویژه  زائران  امنیت همه  تأمین  گفتند:  و 
فجایع  تکرار  از  جلوگیری  و  ایرانی  زائران 
گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش 
جمهوری  جدی  مطالبات  از  هزینه ها، 

اسالمی است.
ایشان در پایان از مسئوالن حج درخواست 
کردند موضوع کاهش ایام حج را در دستور 
حلی  راه  آن  برای  و  دهند  قرار  خود  کار 

بیابند.
حجت االسالم  دیدار،  این  ابتدای  در 
در  ولی فقیه  نماینده  نواب  والمسلمین 
رئیس  حسینی  آقای  و  زیارت  و  حج  امور 
سازمان حج و زیارت گزارشی از تدارکات و 
برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری 

مراسم حج امسال بیان کردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران حج:

رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به سمت 
عادی سازی روابط  با آن رفتند استثمار می کند

خبر

معاون وزیر صمت خبر داد:

سه مصوبه سران قوا برای تسهیل 
فضای کسب وکار صنعت و معدن

 معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب وکار اشاره کرد که به ویژه به 

احیای واحدهای راکد کمک خواهد کرد.
»سید مهدی نیازی« در نشست خبری افزود: در سال جاری شاهد اتفاقات 
ویژه ای در فضای بین الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه های 

زنجیره ارزش تولید را سبب شد.
بسیاری  قیمت  تا  شد  موجب  اوکراین  و  روسیه  داشت: جنگ  بیان  وی 
کاالها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن ماه 
پارسال رشد قابل توجهی در قیمت های کاالهای صنعتی، انرژی، غذایی و 
غیره شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به 

وجود آورد.
قانون  اجرای  با  کشورمان  در  داد:  ادامه  وزارت صمت  مسوول  مقام  این 
ETS، همچنین  نرخ  به  تومانی  ارز ۴۲۰۰  نرخ  تبدیل  و  بودجه ۱۴۰۱ 
منجر  اساسی  کاالهای  از  تومانی  ارز ۴۲۰۰  و حذف  افزایش دستمزدها 
به افزایش قیمت ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و 

مصرف کننده به دنبال داشت.
وی گفت: در همین راستا، وزارت صمت نیز از پارسال برنامه های حمایتی 
به  دولت  اقتصادی  ستاد  در  آنها  از  قابل توجهی  بخش  که  کرد  طراحی 
تصویب رسید،  بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز 

نیاز به مصوبه سران قوا داشت.
نیازی گفت: مطابق یکی از مصوبه های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی 
واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای 

واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
وی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار 
سرمایه اقدام کند صرفاً حساب های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط 
کمک  بورس  به  بنگاه ها  ورود  به  که  شد  خواهد  بررسی  بورس  سازمان 

می کند.
مطابق  کرد:  تصریح  وزارت صمت  و محیط کسب وکار  معاون هماهنگی 
مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید 
نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود 
مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به 

سمت تولید خواهد بود.
افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی صنعت و معدن

معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه یادآور شد: پارسال ۹۰۰ هزار همت )هزار میلیارد تومان( تسهیالت 
به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیالت سرمایه 

در گردش تشکیل می داد.
وی گفت: امسال با توجه به افزایش هزینه ها، پیش بینی می شود ۴۰۰ همت 
به این رقم اضافه شود و در تالشیم با تعمال با بنک مرکزی و بانک ها این 
رقم را برای بنگاه ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیالت مبتنی بر فاکتور و 

غیره تامین کنیم.
نیازی بیان داشت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تامین 

مالی زنجیره ای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.
وی تصریح کرد:  مطابق برنامه ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیالت 
مالی  تامین  طریق  از  تولید  بخش  برای  بانکی  سیستم  سوی  از  پرداختی 

زنجیره ای خواهد بود.
معاون وزیر صمت در ادامه خاطرنشان کرد:  برای تامین برق صنایع برنامه های 
و  عرضه  در  ناترازی  به  توجه  با  و  پیش بینی شده  بلندمدت  و   کوتاه مدت 
متضرر  بنگاه ها  نشود  ناهماهنگی ها سبب  تالشیم  در  امسال  برق،  تقاضای 

شوند.
شده  برنامه ریزی  نیرو،  و  نفت  وزارت  بین  هماهنگی  با  داشت:  اظهار  وی 
یا  اورهال  انجام  به منظور  تابستان  تعطیلی صنایع در  به سمت  تا قطعی ها 
اصالحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش های 
صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.

نیازی به امضای تفاهم نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان 
۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه گذاری هفت میلیارد 
دالری در حال انجام است و طبق بند »و« تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته 
از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق شان را بتوانند به شبکه سراسری 

تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.
هوشمند  کنتورهای  تامین  برای  نیرو  وزارت  برنامه ریزی  به  همچنین  وی 
برق  تا  کرده  آمادگی  اعالم  نیز  صمت  وزارت  گفت:   و  کرد  اشاره  خانگی 
صرفه جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد 

شدف خریداری کند.
بی تاثیر بودن مسائل سیاسی بین الملی بر پروژه های وزارت صمت

همه  خاطرنشان کرد:  صمت  وزارت  کسب وکار  محیط  و  هماهنگی  معاون 
پروژه هایی که در وزارت صمت از سال گذشته تعریف شده، برنامه هایی است 

که وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد.
پایه که در  و  واسطه ای  بازار کاالهای  پروژه اصالح  مثال  به طور  وی گفت: 
و  ندارد  ارز  این  به  وابستگی  هیچ  امروز  بود،  دالر  نرخ  به  وابسته  گذشته 
وابستگی کاالهای فلزی به دالر در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه 

پتروشیمی نیز با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.
نیازی بیان داشت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، 
افزایش صادرات اتفاق افتاده است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالری 
در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش 

خواهد داشت.
تامین ماشین آالت معدنی

وی در پاسخ به ایرنا درخصوص تامین ماشین آالت معدنی مورد نیاز کشور، 
گفت: امروز دفتر ماشین آالت معدنی، کشاورزی و راهسازی در وزاتخانه شکل 
گرفته که ماموریت آن تولید، واردات و صادرات این ماشین آالت است تا نیاز 

کشور به آن تامین شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد:  در این راستا، عالوه بر استفاده از زیرساخت های 
داخلی و تقویت شرکت های فعال در این حوزه، اما از آنجایی که الزاما نتوان 
همه نیازها را از محل داخلی تامین کرد، هماهنگی هایی در دستور کار است 

تا سیاست نهایی در این زمینه اتخاذ و ابالغ شود.
وی درخصوص شایعات مبنی بر مشروط شدن ورود ماشین آالت به صادرات 
ماشین آالت معدنی، تاکید کرد: معتقدیم نباید توسعه بخشی مهم در اقتصاد 

را به توسعه بخش دیگر منوط کرد.
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 رئیس جمهور سازمان حفاظت محیط 
تا در دوگانه ها و  زیست را مکلف کرد 
با  کشور  زیستی  محیط  چالش های 
وارد  قوی  و  دقیق  کارشناسی  پشتوانه 
میدان شده و اجازه ندهد این چالش ها 
به حال خود  افکارعمومی  و  اذهان  در 

رها شود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در اولین 
زیست  محیط  شورای عالی  جلسه 
را  شورا  این  نقش  سیزدهم  دولت  در 
سیاست های  موثر  اجرای  زمینه  در 
محیط زیستی بسیار مهم ارزیابی کرد و 
گفت: این شورای عالی به اعتبار جایگاه 
دارد،  که  حقیقی  و  حقوقی  اعضای  و 
پشتوانه حقوقی محکمی برای سازمان 
حفاظت محیط زیست است و می تواند 
پیش روی  مشکالت  و  موانع  رفع  به 
این  برنامه های  و  سیاست ها  پیشبرد 

سازمان کمک شایانی کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی دارد 
هر زمان که نیاز بود جلسات شورای عالی 
با  افزود:  کند،  برگزار  را  زیست  محیط 
تکیه بر اسناد باالدستی، از جمله قانون 
سیاست  گونه  هر  اجرای  که  اساسی 
از محیط  بر حفاظت  فرع  را  توسعه ای 
ابالغی  سیاست های  داده،  قرار  زیست 
قوانین  سایر  و  رهبری  معظم  مقام 
موضوعه راهکارهای تسهیل و تسریع در 
اجرای موثرتر وظایف و تکالیف سازمان 
به  و  تدوین  را  زیست  محیط  حفاظت 
جلسات این شورا ارائه کنید تا بررسی 

و تصویب شود.
شورای عالی  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
محیط زیست به اعتبار جایگاه فراقوه ای 
و  دستگاه ها  از  مسئوالنی  حضور  و 
رفع  به  می تواند  مختلف  نهادهای 
حفاظت  سازمان  اجرایی  چالش های 

محیط زیست کمک کند، اظهار داشت: 
سازمان حفاظت محیط زیست مرزدار 
لذا  است،  کشور  بوم  زیست  مرزبان  و 
و  مسائل  دقیق  احصاء  با  است  الزم 
حالی  عین  در  مرتبط،  چالش های 
محکم  خود  قرمز  خطوط  روی  بر  که 
مانع  ایجاد  از  می کنید،  ایستادگی 
غیرضرور در مسیر پیشرفت کشور نیز 

پرهیز کنید.
پیشنهاد کرد  رئیس جمهور همچنین 
یک  ریزگردها  موضوع  پیگیری  برای 
محیط  از  حفاظت  منطقه ای  شورای 
زیست تشکیل و این مشکل با محوریت 
کشورهای  مشارکت  با  و  کشورمان 

منطقه پیگیری و حل و فصل شود.
محیط  همکاری های  درباره  رئیسی 
نیز  بین المللی  سازمان های  با  زیستی 
تجارب  از  استفاده  در  کرد:  تصریح 
اما  نداریم،  محدودیتی  هیچ  دیگران 
در عین حال در نظر داشته باشید که 
اسناد و نسخه های تدوین شده از سوی 
دیگران باید پیش از اجرا مورد بررسی 

اقتضائات  و  الزامات  با  دقیق  تطبیق  و 
زیست بوم کشور قرار گیرند.

از  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
بین المللی  سازمان های  با  همکاری 
استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: در 
زیستی  محیط  مختلف  مسائل  مورد 
برنامه های  زیستی  چالش های  و 
کامال  را  کشورمان  نظرات  ای،  توسعه 
کارشناسانه و بر اساس مبانی و اصول 
مورد قبول جمهوری اسالمی ایران در 

مجامع بین المللی مطرح کنید.
حفاظت  سازمان  همچنین  رئیسی 
در  تا  کرد  مکلف  را  زیست  محیط 
زیستی  محیط  چالش های  و  دوگانه ها 
اقتصادی  های  طرح  اجرای  و  کشور 
قوی  و  دقیق  کارشناسی  پشتوانه  با 
و  کند  رفع  را  آنها  و  میدان شده  وارد 
از  مختلفی  مسائل  درباره  امروز  گفت: 
جمله صید ترال در کشور، مساله تولید 
خودرو، موضوع میانکاله و مسائل مشابه 
دیگر ابهاماتی در اذهان و افکار عمومی 
وجود دارد که باید به آن پاسخ متقن 

داد.
رئیس جمهور از دبیرخانه شورای عالی 
که  خواست  زیست  محیط  حفاظت 
در  را  عرصه  این  چالش های  و  مسائل 
ذیربط  دستگاه های  سایر  با  همکاری 
نتیجه  و  داده  قرار  دقیق  بررسی  مورد 
تصمیم گیری  برای  را  بررسی ها  این 

نهایی در اختیار شورای عالی قرار دهد.
محیط  شورای عالی  جلسه  اولین  در 
سیاست های  اساسی  محورهای  زیست 
از جمله  زیستی کشور،    کالن محیط 
دستگاه ها  هم افزایی  و  هماهنگی 
ریزگردها،  آب،  چالش های  رفع  برای 
حفاظت از جنگل ها و تاالب ها و نیز رفع 
و  توسعه ای  سیاست های  چالش های 
محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

محیط زیستی  منطقه ای  شورای  ایجاد 
برای پیگیری مشترک معضل ریزگردها 
راهبردی  ارزیابی  چارچوب  بررسی  و 
محیط  اثرات  ارزیابی  برای  محیطی 
زیستی طرح های توسعه ای از مصوبات  

این جلسه  بود.

رئیسی: چالش های محیط زیستی کشور در اذهان و 
افکارعمومی به حال خود رها نشود
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اقتصاد
اخبار

رییس کل سازمان توسعه تجارت: مرکز تجاری 

ایران در قطر به زودی راه اندازی می شود

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه های این سازمان 
بازرگانان، گفت: مرکز تجاری  از تجار و  در زمینه پشتیبانی و حمایت 
ایران در قطر راه اندازی و فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور آغاز 

می شود.
»علیرضا  قطر،  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  روابط عمومی  از  نقل  به 
پیمان پاک« در نشست تجار و بازرگانان ایرانی که در نخستین روز سفر 
بزرگ ترین هیات تجاری ایران به قطر در دوحه برگزار شد، با اشاره به 
برنامه دولت در زمینه رونق تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، اظهار 
که  دارد  وجود  بخش  تأمین حوزه صادرات چندین  زنجیره  در  داشت: 

مهم ترین بخش آن، روابط تجاری و توسعه بازار است.
وی افزود: برپایی هیات های تجاری یکی از راهکارهای توسعه بازار است 
که از این طریق ارتباط تجار با یکدیگر برقرار می شود و هیات های تجاری 
ایران در قطر حضور می یابند و پس از آن نیز تجار قطری به ایران خواهند 
آمد. موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه و معرفی توانمندی های صنعتی و 
تجاری ایران به تجار قطری که در این زمینه نیز برنامه ریزی شده است. 
همچنین نمایشگاهی نیز از توانمندی های تجاری قطر در ایران برگزار 

خواهد شد.
کشورهای  با  ایران  تجارت  گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  پاک  پیمان 
 ۷۰ عمان  با  تجارت  به عنوان مثال  و  داشت  قابل توجهی  رشد  همسایه 
درصد و ترکیه ۱۲۰ درصد توسعه یافته است، بااین وجود در ارتباط تجاری 
با کشور قطر روند نزولی داشته ایم که باتوجه به قرابت های سیاسی میان 
دو کشور و همچنین فرصت برگزاری جام جهانی در این کشور، الزم است 

در مسیر توسعه تجارت با کشور قطر حرکت کنیم.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: سازمان توسعه تجارت 
در هر کشوری که موفق بوده است و توسعه تجارت با آن کشور را شاهد 
بوده ایم، این موفقیت با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک محقق شده 
است و این اتاق ها هستند که می توانند نقش اصلی را در این زمینه ایفا 
اتاق های  تجاری که خود  فضای  از  نیز  تجارت  توسعه  و سازمان  کنند 
بازرگانی ایجاد کرده اند، پشتیبانی می کند؛ البته مشروط به اینکه اتاق 
مشترک به دنبال منافع چند فرد خاص نباشد، بلکه فضا را به سمتی 
هدایت کند که همه تجار بتوانند از این فضا استفاده کنند، در آن صورت 

حمایت سازمان توسعه تجارت نیز قابل توجیه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: پس از ایجاد این فضا و توسعه ارتباط تجار با تجار، 
الزاماتی ایجاد می شود که نخستین الزام، حمل ونقل است. در این زمینه 
یارانه بار و مشوق های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور نیز دستور 
داده اند بخش عمده ای از این مشوق ها برای تجارت با کشورهای همسایه 
اختصاص یابد. در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق های 

صادراتی را از ابتدای سال مورداستفاده قرار دهیم.
پیمان پاک تاکید کرد: موضوع بعدی مسائل اعتمادی و تضمینی است و 
این نکته که یک تاجر زمانی که قصد دارد در کشور قطر با تاجر دیگری 
کار کند، چگونه اعتماد کند؟ در این زمینه صندوق ضمانت صادرات را 
مکلف کرده ایم با صندوق متناظرش در قطر قراردادی منعقد کند که بر 
مبنای آن، صندوق تجار را معرفی می کند و بر اساس اعتبارسنجی که 
صورت می گیرد، بیمه نامه صادر می شود و تاجر با خیال آسوده می تواند 

بار خود را ارسال کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مسئله دیگر بازگشت 
پول است که در این زمینه پیگیری های خوبی انجام شده است و به زودی 
با طرف قطری به توافقاتی می رسیم. کشور قطر ظرفیت های خوبی در 
زمینه  در  مثبت طرف قطری  انگیزه  و  رویکرد  باتوجه به  و  دارد  اختیار 
توسعه تجارت با ایران، باید تالش کنیم فضا به سمتی برود که شاهد 

توسعه تجارت با این کشور باشیم.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف نیز اقدام دیگری 
کشور  هشت  در  مراکز  این  تاکنون  و  است  انجام  حال  در  که  است 
مراکز  این  است.  احداث  دست  در  نیز  کشور  در ۱۲  و  شده  راه اندازی 
ایران در آن کشورها محسوب می شوند ۷۰  که سفارتخانه های تجاری 
ارائه مشاوره های  به  آن جمله می توان  از  که  دارند  بر عهده  مسئولیت 
اشاره کرد. مرکز تجاری  مالیاتی و پشتیبانی های لجستیکی  و  حقوقی 
ایران در قطر نیز به زودی افتتاح می شود و رایزن بازرگانی ایران در قطر 
نیز از امروز کار خود را آغاز کرده است و تجاری که اولین مرحله ورودشان 
به قطر را تجربه می کنند می توانند از چنین پشتیبانی هایی استفاده کنند.

دیدار هیات تجاری ایران و قطر
در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر و برگزاری هشتمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر، تجار و بازرگانان 
ایرانی و قطری دیدار کردند. این دیدار که هم اکنون در دوحه و در حضور 
رؤسای اتاق های بازرگانی ایران و قطر در حال برگزاری است، مشکالت 
و مسائل موجود در مسیر توسعه تبادالت تجاری دو کشور مورد بررسی 

قرار گرفت.
در این دیدار غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، اعضای هیات مدیره 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و خلیفه بن جاسم آل ثانی، رئیس اتاق 

بازرگانی و صنایع قطر به سؤاالت تجار و بازرگانان پاسخ دادند.
و  تجار  برای  تسهیالت الزم  فراهم کردن  قطر،  و  ایران  بین  پول  انتقال 
بازرگانان دو کشور، اخذ اقامت در کشور مقصد برای سهولت در تجارت و 
سیاست مواجهه با کشورهایی که مشکالتی در ارتباطات تجاری دو کشور 
ایجاد کرده اند، از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود که مسئوالن 
اتاق های بازرگانی دو کشور به سؤاالت پاسخ و برای حل سریع موانع و 

مشکالت قول همکاری دادند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان تهران تاکید کرد که 
کاهش عرضه به معنی کاهش تولید و 
است که در سرفصل  از عرضه  امتناع 
عرضه  بنابراین  می کند،  تخلف  های 
تولید کنندگان شوینده باید به میزان 
نیز  و قیمت محصوالت آن ها  مناسب 

همچنان قیمت قبلی باشد.
جانبه  سه  همکاری  از  انصافی،  امیر 
وزارت صمت، نفت و بورس کاال برای 
کنترل قیمت محصوالت شوینده خبر 
داد و گفت: مقرر شده قیمت مواد اولیه 
از طریق عرضه در بورس کاهش پیدا 
کند و تحت تاثیر نرخ ارز و قیمت های 

جهانی، نوسان شدید نداشته باشد.
مواد  هم  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
بورس  در  شوینده  محصوالت  اولیه 
کاال عرضه می شده، تصریح کرد: البته 
تاکنون این مواد با قیمت های جهانی 
عرضه شده، اما قرار است ساز و کارها 
به نوعی تغییر کند که تاثیر قیمت های 
مسئوالن  البته  شود.  کمتر  جهانی 
بورس کاال و وزارت نفت بهتر می توانند 

این موضوع را توضیح دهند.
چه  تا  شوینده  محصوالت  قیمت 

درمانی ثابت می ماند؟
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
به  پاسخ  در  تهران  استان  کنندگان 
تا  شوینده  محصوالت  قیمت  اینکه 
ثابت می ماند، تصریح کرد:  چه زمانی 
قیمت  آینده  ماه های  در  احتماالً 
تنظیم  ستاد  در  شوینده  محصوالت 
بازار دوباره به بحث گذاشته شود. در 

آنالیز  باید  کننده ها  تولید  رابطه  این 
از  استفاده  با  تا  باشند  داشته  قیمت 
بدهند.  قیمت  افزایش  درخواست  آن 
اما برخی شرکت ها اخیرا کاهش عرضه 
داشتند، چون منتظر نرخ جدید بودند 
و فکر می کردند در جلسه اخیر ستاد 
تنظیم بازار، افزایش قیمت محصوالت 

تصویب می شد که نشد.
افزایش  زمزمه  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت معموالً منجر به کاهش عرضه 
گرانی،  به  که  می شود  تولیدکنندگان 
به ویژه در مرحله عرضه نهایی، دامن 
فقط  مقصر  البته  کرد:  اظهار  می زند، 
عرضه کننده نهایی نیست، چرا که در 
شرایط کمبود، افزایش قیمت طبیعی 

است.
کاهش عرضه تخلف است

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان تهران همچنین تاکید 

کرد که کاهش عرضه به معنی کاهش 
در  که  است  عرضه  از  امتناع  و  تولید 
سرفصل های تخلف می گنجد. بنابراین 
به  باید  شوینده  تولیدکنندگان  عرضه 
میزان مناسب و قیمت محصوالت آن ها 

نیز همچنان قیمت قبلی باشد.
تولید  از  ما  خواهش  افزود:  وی 
این است که عرضه خود را  کنندگان 
قیمت  فعاًل  اگر  حتی  ندهند،  کاهش 
جدید مصوب نشده با مصرف کنندگان 
همکاری کنند و اجازه ندهند در بازار 
اخیر  ماه های  ایجاد شود. طی  کمبود 
موتور  روغن  بازار  در  مشابهی  مشکل 
با  کنندگان  تولید  و  بود  شده  ایجاد 
کاهش عرضه به دنبال دریافت مصوبه 
افزایش قیمت هستند. این اتفاق خوبی 
برای بازار نیست و ما خواستار نهایت 
همکاری با مصرف کننده و همچنین 

تداوم بازرسی ها هستیم.

دالیل کمبود نسبی شکر
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  انصافی 
قیمت  گفت:  نیز  شکر  بازار  وضعیت 
تاثیر  تحت  و  بوده  آزاد  ابتدا  از  شکر 
ارز  حذف  برای  اخیر  تصمیمات 
بازار  اخیراً  اما  نگرفته،  قرار  ترجیحی 
و  قیمت  افزایش  دچار  محصول  این 
کمبود نسبی بوده است. در این میان 
اگر بخش شکر صنف و صنعت تامین 
از  را  نیازشان  از  بخشی  آن ها  نشود، 

خانوار تامین می کنند.
بر  شکر  تامین  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
است  کشاورزی  جهاد  وزارت  عهده 
تصریح کرد: این وزارتخانه باید پخش 
دالیل  جمله  از  کند.  بیشتر  را  شکر 
کمبود شکر، کاهش واردات، مشکالت 
سیستم توزیع، خشکسالی و غیره است 
که گزارش های مربوط به آن در ستاد 

تنظیم بازار ارائه شده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران تاکید کرد

تولیدکنندگان شوینده باید محصول کافی و با 
قیمت های قبلی عرضه کنند

گزارش

دبیر انجمن واردکنندگان برنج : افزایش قیمت جهانی 
برنج/ تسریع در واردات برنج باعث تنظیم بازار 

داخلی می شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از تنظیم بازار برنج در صورت تسریع 
در روند واردات با اجرای تعهدات دولت خبر داد و گفت: تصمیم نهایی برای 

ممنوعیت فصلی واردات برنج قبل از افزایش مجدد قیمت ها اعالم شود.
»مسیح کشاورز«  در خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر آن، افزود: 
واردکنندگان با مشکل جدی عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث 
عوارض گمرکی، قیمت گذاری دستوری روی برنج وارداتی، افزایش نرخ جهانی 
از هند و پاکستان و همچنین ممنوعیت فصلی  برنج، انحصار واردات برنج 
واردات برنج روبرو هستند که همین عوامل موجب کاهش واردات شده است.

بخش  توسط  برنج  کسری  آمار  جلسه ای  در  پیش  چندی  کرد:  اضافه  وی 
خصوصی اعالم شد و از دولت خواستیم تمهیداتی برای رفع مشکل واردات 
بیندیشد که روز دوشنبه هفته گذشته به دفتر امنیت غذایی وزارت جهاد 

کشاورزی دعوت شدیم و مشکالت را مطرح کردیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به میزان کسری برنج، گفت: با 
توجه به گذران ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف طی این مدت، 
نیاز بود در دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی تامین و وارد کشور شود، 
اما متاسفانه با وجود حجم باالی مصرف تنها ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشور 

شد که برای کسری کافی نبود.
وی همچنین درباره اجرای قانون بودجه امسال در گمرکات کشور، گفت: 
که  طوری   به   نمی شد؛  اجرایی  گمرکات  در  اما  شده،  ابالغ   ۱۴۰۱ بودجه 
گمرکات بر اساس بودجه سال گذشته )۱۴۰۰( کار می کردند، یعنی مبنای 
محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS )میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد( 
نبود و اگر عوارض گمرک و سود بازرگانی تغییر نکند، تفاوت ۲ تا ۳ هزار 
تومانی در هر کیلو برنج مابه التفاوت را باید واردکننده پرداخت کند که همین 

امر باعث شد واردکننده ریسک نکند و برنج وارد کشور نشود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: اکنون نزدیک چند روز است 
که نرم افزارها بروزرسانی شده و قانون در گمرکات اجرایی می شود که همین 

امر می تواند روند واردات را تسریع دهد.
تعیین قیمت برنج بر مبنای افزایش نرخ های جهانی 

کشاورز مشکل بعدی را قیمت گذاری دستوری برنج وارداتی توسط وزارت 
جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ قیمت دستوری برای برنج 
وارداتی تعیین شده بود و واردکنندگان همکاری کردند، اما اکنون ما با افزایش 
قیمت جهانی برنج و هزینه های واردات ازجمله افزایش عوارض گمرکی روبرو 
هستیم، بنابراین ثبت سفارش ها باید بر اساس قیمت های جدید اعمال شود.

به گفته وی، برای واردکننده به صرفه نیست که برنج وارداتی کیلویی ۳۵ هزار 
تومان برایش تمام شود و بعد با قیمت دستوری سال گذشته دولت با نرخ ۳۰ 

تا ۳۱ هزار تومان محصول را روانه بازار کند.
تصمیم گیری نهایی برای برداشتن ممنوعیت فصلی 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج بیان کرد: 
این محصول توسط کشورهایی  باعث گرانی  برنج  واردات  ممنوعیت فصلی 
مانند هند و پاکستان شده است، به طوری که قبل از اجرایی ممنوعیت این 

کشورها قیمت برنج خود را گران می کنند.
کشاورز افزود: همچنین حذف برنج تایلندی از لیست واردات توسط شرکت 
بازرگانی دولتی ایران باعث ایجاد انحصار در بازار خرید هند و پاکستان شود 
که درنهایت همه این ها منجر به تجربه تلخ ۱۴۰۰ در افزایش قیمت برنج 

خارجی و ایرانی شد.
وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی با عرضه ذخایر احتیاطی خود برای عید 
در  این محصول  قیمت  کاهش  باعث  مقطعی  به طور  رمضان  مبارک  ماه  و 
بازار شد، اما با خرید خود در حجم باال موجب افزایش قیمت برنج در بازار 

جهانی شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج بر این باور است که شرکت بازرگانی دولتی 
ایران تامین کننده نیاز استراتژیک کشور است، بنابراین الزم است خرید برنج 
احتیاطی کشور را به تدریج انجام دهد تا برنج را با قیمت مناسب خریداری و 

در صورت نیاز به بازار عرضه شود.
تعدیل قیمت برنج در بازار توسط بخش خصوصی 

کشاورز با بیان اینکه واردات برنج از سوی بخش خصوصی می تواند قیمت این 
محصول را در بازار تعدیل کند، گفت: اکنون دولت تعهداتی را به واردکنندگان 
همچنین  شود،  اعمال  جدید  قیمت های  با  جدید  سفارش  ثبت  تا  داده 
تصمیم گیری برای ممنوعیت فصلی واردات برنج باید در این هفته مشخص 
شود تا کشورهای صادرکننده برنج اقدام به افزایش قیمت این محصول نکنند.

وی اضافه کرد: به طور حتم تسریع در ثبت سفارش ها و واردات این محصول 
می تواند از نوسان قیمت بازار برنج جلوگیری کند. در صورت حمایت دولت، 
بخش خصوصی تالش دارد با واردات برنج تایلندی کیفی بازار متنوعی ایجاد 
ایران  بازار  به  امر باعث تعدیل قیمت ها و ورود برنج کیفی  کند که همین 

خواهد شد.
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راهبرد  و  سیاست  گفت:  نیرو  وزیر 
جمهوری اسالمی ایران در رودخانه های 
تعامل  مشترک،  آب  منابع  و  مرزی 
همسایه  کشورهای  با  همکاری  و 
و  دوجانبه  قراردادهای  چارچوب  در 

همکاری های دیپلماتیک است.
به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان 
بین المللی  »دهه  کنفرانس  دومین  در 
از سال ۲۰۱۸  پایدار«  برای توسعه  آب 
دوشنبه  شهر  در  که   ۲۰۲۸ سال  تا 
در  حضور  شد،  برگزار  تاجیکستان 
تجربیات  تبادل  برای  را  اجالس  این 
توسعه  و  آب  منابع  مدیریت  زمینه  در 
امروزه  افزود:  و  کرده  عنوان  پایدار 
نیز  و  کشورها  توسعه  در  آب  اهمیت 
نقش آن در پایداری و حفظ حیات بشر 
و  شیرین  آب  نیست.  پوشیده  کسی  بر 
قابل دسترس، یک منبع طبیعی، کمیاب 
و حیاتی و درعین حال تجدیدپذیر است 
که انسان به  طور مستمر در هر زمان و 

مکان به آن نیاز دارد.
 وی ادامه داد: همچنین آب یک کاالی 
با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه 
که  است  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی 
سرزمین  آمایش  در  را  محوری  نقش 
برعهده داشته و زیرساخت توسعه اغلب 

بخش ها است.
در  آب  بحران  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
و  بوده  دنیا  اصلی  چالش  سوم  هزاره 
دغدغه   ۲۱ قرن  در  آبی  امنیت  تأمین 
اصلی حکومت ها است، خاطرنشان کرد: 
طی ۱۰ سال گذشته و بر اساس گزارش 
ساالنه مجمع جهانی اقتصاد، بحران آب 
همواره بیشترین ریسک را در پیش روی 

اقتصاد جهان قرار داده است.
باالخص  جهان،  کشورهای  گفت:  وی 
استقرار  دنبال  به  کم آب  کشورهای 
مصرف  کاهش  آب،  مطلوب  حکمرانی 
بازچرخانی  آب،  بیشتر  بهره وری  آب 
آب و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای 
می توان  اقدام ها  این  با  که  هستند  آب 
به پایداری سرزمین، امنیت آبی، امنیت 
غذایی، امنیت ملی، حفظ اکوسیستم و 

سالمت جامعه دست یافت.
در  آب  فراملی  نقش  درباره  محرابیان 
ایجاد صلح و زمینه گفت وگو و همکاری 
در  که  گونه  همان  گفت:  کشورها  بین 

گذشته رودخانه ها و منابع آبی منطقه، 
بستر ایجاد و بالندگی تمدن های بشری 
می توانند  نیز  حاضر  حال  در  بوده اند، 
بستر  و  آرامش  و  صلح  زمینه ساز 

گفت وگو و مفاهمه به شمار آیند.
ارتباط  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسالمی  جمهوری  راهبرد  و  سیاست 
ایران در رودخانه های مرزی و منابع آب 
مشترک، تعامل و همکاری با کشورهای 
قراردادهای  چارچوب  در  همسایه 
دیپلماتیک  همکاری های  و  دوجانبه 
آبی  منابع  از  بهینه  استفاده  لذا  است، 
و حفظ محیط زیست می تواند زمینه ای 
برای تعامل بیشتر و مذاکرات سودمند و 
همکاری در خصوص مدیریت منابع آب 

در منطقه فراهم کند.
اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
در  همسایه  کشورهای  همه  با  ایران 
در  و  موجود  قراردادهای  چارچوب 
جلسات  مشترک  کمیسیون های  قالب 
سال های  طول  در  متعددی  مشترک 
گذشته در خصوص همکاری در زمینه 
است  شده  سعی  و  کرده  برگزار  آب 
به  مشترک  آبی  مسائل  و  معضالت  که 
سمت مذاکرات و توافقات حقوقی و فنی 
هدایت شده و از سیاسی شدن موضوع 

آب اجتناب شود.
محرابیان با تشریح اهداف این کنفرانس 
حکام  شورای  رئیس  به عنوان  افزود: 
به  وابسته  شهری  آب  منطقه ای  مرکز 

عضو  کشور   ۱۶ آب  وزرای  از  یونسکو 
در  می کنم  دعوت  مرکز  حکام  شورای 
با  به زودی  که  شورا  این  آتی  اجالس 
رویکرد همکاری های منطقه ای با هدف 
“آب محور توسعه و صلح” برگزار خواهد 
عملیاتی  در  و  کرده  پیدا  حضور  شد، 
جدی  مشارکت  موضوع  این  کردن 

داشته باشند.
رئیس شورای حکام مرکز منطقه ای آب 
پیش بینی های  اساس  بر  گفت:  شهری 
سال  در  جهان  جمعیت  شده،  انجام 
خواهد  نفر  میلیارد   ۹.۱ بر  بالغ   ۲۰۵۰
بود که از این تعداد جمعیت بسیاری در 
مناطق پرجمعیت و فاقد بهداشت و آب 
که  کرد  خواهند  زندگی  مناسب  شرب 
حدود ۹۰ درصد از این افراد در آسیا و 

آفریقا هستند.
اقدام های  ایران  کشور  در  افزود:  وی 
انقالب اسالمی  از پیروزی  مناسبی پس 
هم اکنون  که  به گونه ای  صورت گرفته 
حدود ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۲ 
درصد جمعیت روستایی دسترسی به آب 
شرب سالم دارند و طی یک سال گذشته 
طرح های عظیم آبرسانی به بیش از ۱۰ 
فوق العاده  به صورت  ایران  روستای  هزار 
در حال اجرا است و در موضوع خدمات 
کشور،  جمعیت  درصد   ۵۳ فاضالب 
تحت  جهانی  متوسط  معادل  تقریباً 

پوشش خدمات فاضالب هستند.
کشور  در  آب  اینکه  بیان  با  محرابیان 

ایران از دیرباز دارای ارزش واالیی بوده 
و ایرانیان در استفاده پایدار از منابع آب 
زیرزمینی از طریق احداث قنات پیش رو 
بوده اند، گفت: در حال حاضر نیز اگرچه 
این  و  گرفته  شدت  خشکسالی ها  بروز 
برای  را  امر در پهنه سرزمین مشکالتی 
مختلف  مصارف  برای  آب  پایدار  تأمین 
فراهم آورده، اما تالش شده تا در سطح 
قالب  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
شورای عالی آب با ریاست رئیس جمهور 
مجلس،  نمایندگان  وزرا،  از  تعدادی  و 
هماهنگی  و  سیاستگذاری  آب  خبرگان 
دانش  از  بهره گیری  با  تا  بپذیرد  صورت 
با  سازگاری  برنامه های  بومی،  و  فنی 
کم آبی در سطح هر استان و هر حوضه 
آبریز با مشارکت کلیه ذی نفعان تهیه و 

به اجرا گذاشته شود.
اسالمی  جمهوری  نیرو،  وزیر  گفته  به 
برگزاری  با  تا  دارد  آمادگی  ایران 
تبادل  به  نسبت  مشترک  نشست های 

تجربه در زمینه های مرتبط اقدام کند.
جمهوری  دولت  از  قدردانی  با  وی 
تاجیکستان، گفت: امیدوارم کارشناسان 
و متخصصین آب، بهبود شرایط زندگی 
برای نسل فعلی و نسل های آتی را رقم 
منطقه  کشورهای  همکاری های  و  زنند 
در این زمینه بیش ازپیش گسترش یافته 
و مودت و دوستی بین کشورهای منطقه 
پابرجا بماند. صلح و دنیای بدون جنگ 

برای همه ملت های دنیا آرزومندم.

وزیر نیرو: بحران آب در هزاره سوم 
چالش اصلی دنیا است

سال پنجم - شماره   130چهارشنبه 18  خرداد 1401

آگهی اجرای کد ۹۱۴ مجموعه بخش نامه های ثبتی
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ  فاقد طول متراژ تحت 
پالک 7۴ فرعی از ۱۱۱ اصلی ذیل ثبت صفحه ۱288 دفتر جلد 
365 بنام محمدباقر ارومی  ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است 
سپس تمامی مورد ثبت متن مع الواسطه بموجب سند شماره 
۱۹۴۱6 – ۱370/0۱/25 دفتر اسنادرسمی شماره 7 شهریار 
در سهم آقای محمد قمبری مستقر و متعاقب آن نامبرده برابر 
سند وکالت فروش تحت شماره ۱86560 – ۱۴00/۱۱/۱3 
مالکیت  مورد  تمامی  تهران   ۱37 شماره  رسمی  اسناد  دفتر 
 . است  نموده  واگذار  جعفری  معصومه  خانم  به  را  خویش 
 سپس خانم معصومه جعفری مالک پالک مرقوم بوارده شماره
کاداستری  سند  صدور  تقاضای   ۱۴0۱/02/۱8  –  2005  
را تسلیم این واحد نموده است . لذا نظر به عدم دسترسی 
مالک پالک مرقوم به مجاورین و عدم اطالع از نشانی ایشان 
طول  و  مساحت  نمودن  مشخص  جهت  محل  از  بازدید  زمان 
ابعاد و اضالع پالک ثبتی مزبور ، ساعت ۱0 صبح روز یکشنبه 
و  مجاور  مالکین  میگردد  اعالم  و  تعیین   ۱۴0۱/0۴/05
دارندگان حقوق احتمالی جهت حصول اطمینان از عدم تضییع 
حق/حقوق در ساعت و تاریخ مقرر با در دست داشتن مدارک 
هویتی و مالکیتی حضور بهم رسانند تا برابر مقررات اقدامات 
الزم معمول گردد . ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی 

نخواهد بود. 

بابک احمدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم



اجتماعی
خبر

آموزه های دینی و بومی ایران 
حکایت از احترام ویژه به طبیعت دارد

سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون   
تبریک  با  پیامی  در  زیست  محیط  حفاظت 
های  آموزه  گفت:  زیست  محیط  هفته   آغاز 
ایران  زرخیز  سرزمین  بومی  دانش  و  الهی   – دینی 
این  مردمان  و  اسالم  دین  ویژه  احترام  از  حکایت 
سرزمین به عناصر آب، خاک، گیاه، هوا و جانور دارد .

به  نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ در متن پیام  
علی سالجقه آمده است: روز پنجم ژوئن مصادف با 
به  ملل  تاریخ سازمان  در  پانزدهم خردادماه هرسال 

عنوان روز محیط زیست ثبت شده است. 
وی گفت: هرچند این روز نمادین برگرفته از محتوا 
سازمان  توسط  استکهلم سوئد  کنفرانس  مصوبات  و 
ملل متحد در ۵۰ سال قبل است اما آموزه های دینی 
– الهی و دانش بومی سرزمین زرخیز ایران حکایت 
از احترام ویژه دین اسالم و مردمان این سرزمین به 

عناصر آب، خاک، گیاه، هوا و جانور دارد . 
از آنکه جهان صنعت زده به  وی اظهارداشت: پیش 
تفکر  از  ناشی  که  ماتم سرمایه های حیاتی خویش 
بر  بنشیند،  است،  غربی  داری  و سرمایه  بهره کشی 
اساس فطرت انسان که همان طبیعت اصل است و با 
بهره گیری از احادیث، روایات و سخنان نغز و پندآموز، 
اهمیت این عناصر اصلی حیات و حفظ و ارتقای آن 
را به نسل بشر گوشزد کرده و در نهایت در قالب اصل 
مترقی پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
این وظیفه سنگین را تبیین و بر امانی بودن آن تاکید 

می کند. 
و  بنیان  دانش  تولید  سال  در  داد:  ادامه  سالجقه 
همکاران  همه  محضر  به  را  روز  این  آفرین،  اشتغال 
و  کشور،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  خدوم 
ایران اسالمی تبریک  ملت شریف و طبیعت دوست 
عرض می نماییم و با محور قرار دادن شعار "محیط 
زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه" به روح بلند 
محیطبان  شهدای  باالخص  واالمقام،  شهدای  همه 
بلندشان  با روح  و  ایران عزیزمان درود می فرستیم 
میثاق می بندیم که با انجام سریع و به موقع وظایف، 
پاسدار و محیطبانی پرتالش برای محیط زیست ایران 

سربلندمان باشیم.

حقوق  افزایش  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
حقوق های  گفت:  و  داد  خبر  خردادماه  از  بازنشستگان 
و  تیر  با حقوق  همراه  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  معوق 

مرداد پرداخت خواهد شد.
»حجت اهلل عبدالملکی« با اشاره به اینکه مصوبه دولت 
در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده است، 
افزود: یکی از دالیل تاخیر در این افزایش حقوق تغییر 

در نظم پرداخت یارانه ها بود.
وی با بیان اینکه دولت مردمی معیار خود را خدمت رسانی 
تداوم  در  داد:  ادامه  است،  داده  قرار  عدالت  رویکرد  با 
درصدی   ۵۷.۴ افزایش  خصوص  در  گذشته  تصمیمات 
حداقل حقوق کارگران و مردمی سازی پرداخت یارانه ها، 

مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شده است.
این مصوبه  تاکید کرد:  این عضو کابینه دولت سیزدهم 
در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید 
به تصویب هیات وزیران می رسد به گونه ای که حداقل 
کمتر  کارگران  حقوق  حداقل  از  بازنشستگان  دریافتی 

نباشد.
وی گفت: در ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان، برای 
کسانی که حداقل حقوق را دریافت می کند ۵۷.۴ درصد 
از ۵ میلیون و  آنها  به گونه ای که حقوق  افزایش داریم 

۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
حقوق  افزایش  در  اینکه  بر  تاکید  با  عبدالملکی 
به  ویژه  توجه  عدالت،  معیار  به  نگاه  با  بازنشستگان 
افزود:  است،  شده  نیز  تورم  نرخ  و  معیشتی  وضعیت 
برای گروه های کم درآمد حفظ شود.  باید قدرت خرید 
دریافت  پایین تر  حقوق  که  افزادی  برای  رو  همین  از 
می شود.  لحاظ  حقوق  افزایش  باالتری  درصد  می کردند 
به طور مثال کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در 
او  دریافتی  افزایش،  این  با  داشته  دریافتی  سال ۱۴۰۰ 
به ۶ میلیون تومان می رسد و دهک های درآمدی باالتر 
خواهند  درصد  لحاظ  به  کمتری  افزایش حقوق  طبیعتا 

داشت و افزایش ها پلکانی است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام افزایش 
حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا می شود، ادامه 
داد: حداقل  مستمری بگیران تامین اجتماعی ۶۰ درصد 
افزایش حقوق خواهند داشت تا حقوق آنها به ۵ میلیون 

و ۵۸۰ هزار تومان در ماه برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این مصوبه 
اساس  این  بر  است.  الزم االجرا  ماه  فروردین  ابتدای  از 
افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه لحاظ خواهد شد و 
مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق 

تیر و مرداد به حساب بازنشستگان واریز می شود.
برای  وزیران  امسال هیات  اینکه مصوبه  به  اشاره  با  وی 
به  نسبت  اساسی  تغییر   ۲ بازنشستگان  حقوق  افزایش 

سال های قبل دارد، گفت: نکته اول این است که میزان 
افزایش برای حداقل حقوق بگیران قابل مقایسه با گذشته 
نیست. نکته دوم عادالنه کردن افزایش حقوق ها است تا 

شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.
به گفته عبدالملکی، حقوق از کارافتادگان کلی و مجموع 

دریافتی بازماندگان هم شامل همین افزایش می شود.
در  عدالت  رعایت  گذشته  سال های  در  کرد:  تاکید  وی 
حقوق  افزایش  در  اما  نمی افتاد  اتفاق  حقوق ها  افزایش 
عدالت  معیار  به  تا  کردیم  تالش  بازنشستگان  امسال 

نزدیک باشیم.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان تامین 
برای  گفت:  است،  کمتر  صندوق ها  سایر  از  اجتماعی 
کسانی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، افزایش 
به  تا  گرفته ایم  نظر  در  نیز  را  حقوق  تومانی  هزار   ۶۵۰
کمک  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  آنها  معیشت 

کنیم.  
وی در مورد افزایش میانگین پرداخت های جانبی مانند 
حق عائله مندی و ... نیز گفت: بر اساس قانون این افزایش 
کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی 

که گرفته می شود، بیش از این رقم نیز باشد.
رسیدن  برای  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 

کار  یک  بازنشستگان،  حقوق  افزایش  فرمول  این  به 
سایر  و  اجتماعی  تامین  سازمان  بین  جمعی  کارشناسی 
ارکان برنامه ریزی دولت انجام شده و مجموعا تصمیم این 
بوده که به لحاظ قانونی نیازمند تصویب هیات وزیران بود.

ابتدایی سال  ماه  در ۲  نیرو  تعدیل  کاهش ۳۰ درصدی 
۱۴۰۱

با  ارتباط  در  تصمیمات خوب  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
اسفند سال  در  کار  عالی  توسط شورای  کارگران  حقوق 
حقوق  افزایش  برای  داد:   ادامه  شد،  گرفته  گذشته 
عالی  شورای  و  نداریم  را  وزیران  هیات  مصوبه  کارگران 
کار تصمیم می گیرد. دولت در سنوات و ادوار گذشته نظر 
دادیم  اجازه  گذشته  اسفند  در  می کرد  تحمیل  را  خود 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند.

این  کنون  تا   ۷۷ سال  از  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
افزایش را در حقوق کارگران نداشتیم، گفت: با توجه به 
پرداختی کارفرمایان برای حق بیمه فروردین ماه، عمده 
یک  و  کرده اند  لحاظ  را  حقوق  افزایش  این  کارفرمایان 
اتفاق خوبی را در وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۱ نسبت 

به ۱۴۰۰ شاهدیم.
وی افزود: با افزایش حقوق کارگران عالوه بر آنکه حقوق 
کارگران بیشتر شد، همچنین قدرت خرید در جامعه باال 

رفت و این باعث چرخه بهتر تولید و افزایش تقاضا برای 
خرید شده است که سود کارفرمایان و تولید کنندگان را 

افزایش خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اثر افزایش 

حقق کارگران، بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کرد.
است،  افتاده  اتفاق  کشور  در  تورم  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد  خوبی  سال  امسال  می کنم  پیش بینی  اما  گفت: 
بود. آمارها نشان می دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال، میزان 
تعدیل نیروی کار ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کمتر شده است که به دلیل رونق اقتصادی کشور 

و همچنین افزایش انگیزه کار بوده است.  
تقاضا  کارگاه ها  از  زیادی  تعداد  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
سامانه  رو  همین  از  دارند.  کار  نیروی  افزایش  برای 
در  کار  وزارت  رسمی  وبسایت  در  شغل  جستجوی 
دسترس قرار گرفته و اکنون ۲۸۰ هزار فرصت شغلی در 
این سامانه وجود دارد. تا چند هفته پیش ۱۳ هزار نفر از 

افراد مراجعه کننده به این سامانه وارد بازار کار شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی 
شده  باعث  همین  افزود:  است،  شده  بیشتر  حرفه ای  و 
رویکرد سازمان فنی و حرفه ای آموزش مبتنی بر نیاز بازار 

کار و تربیت نیروی ماهر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: افزایش حقوق بازنشستگان 

از خردادماه/ حقوق بازنشستگان پلکانی باال می رود

زمان،  طول  گفت:در  قضاییه  قوه  رئیس   
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  جایگاه 
اینکه  به  با توجه  ارتقاء پیدا نکرده است؛ 
به  نسبت  زیست  محیط  حوزه  مسائل 
گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آالینده ها 

متفاوت شده است.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل   به 
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
با  نشست  جریان  در  اژه ای،  محسنی 
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با 
اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست 
و تاکید آموزه های دینی بر این مهم اظهار 
به  که  است  مقوله ای  زیست  کرد: محیط 
حیات انسان ها و سالمت جسم و روح آنها 
وابسته است و هر آنچه که این محیط را 
تهدید کند به منزله تهدید سالمت انسان 

و سایر موجودات می باشد.
اهمیت  تشریح  با  قضا  دستگاه  رئیس 
برای  دینی  آموزه های  در  که  ارزشی  و 
شده  لحاظ  زیست  محیط  حفظ  مقوله 
و  زمین  که  کسانی  برای  گفت:  است، 
سازند،  آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط 
گرفته  درنظر  سنگینی  مجازات های 
شرعی  دستورات  مبنای  بر  و  است  شده 
حد  به  تخریب  این  چنانچه  قانونی،  و 
فی  »افساد  عنوان  برسد،  مشخصی 

االرض« بر آن صدق خواهد کرد.    
تبیین اصل ۵۰  با  ادامه  رئیس عدلیه در 
در  عمومی  وظیفه  بر  ناظر  اساسی  قانون 
حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن 
آن  وغیر  اقتصادی  فعالیت های  از  دسته 
تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگی  با  که 
کند،  پیدا  مالزمه  آن   جبران  غیرقابل 
قانون   ۵۰ اصل  بر  عالوه  کرد:  تصریح 
قانون  اصول  از  دیگر  برخی  در  اساسی، 
اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از 
انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از 
محیط زیست پرداخته شده است و همین 
امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه 

قانونگذار به آن است.
وی بیان داشت: مسئوالن سازمان حفاطت 
اولویت بندی  و  احصاء  با  زیست  محیط 
موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای 
تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، 
به  نسبت  را  الزم  بررسی های  می توانند 
در  قانون  ایجاد  و  اصالح  تنقیح،  ضرورت 

حوزه محیط زیست به عمل آورند.
از  عدلیه  رئیس  کلیدی  و  مهم  سؤاالت 

متولیان حفاظت محیط زیست کشور
نشست  این  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
اعضای  و  ساختار  تاریخچه،  به  اشاره  با 
به  زیست،  محیط  حفاظت  عالی  شورای 
طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان 
شورای  این  جلسات  تشکیل  ترتیب  و 
مزبور  به چه صورت است و شورای  مهم 
در سال چند جلسه برگزار می کند و چه 

و  بررسی  مورد  شورا  این  در  موضوعاتی 
رسیدگی قرار می گیرند؟

به  قضاییه  قوه  رئیس  کاربردی  توصیه 
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست

اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
حفاظت  سازمان  مدیران  به  همچنین 
برگزاری  که  کرد  توصیه  زیست  محیط 
حفاظت  عالی  شورای  جلسات  مستمر 
اعضای  شدن  اضافه  و  زیست  محیط 
حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در 
صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری 

پیگیری کنند.
موضوعات  و  مسائل  به  اشاره  ضمن  وی 
در  آنها  پیرامون  باید  که  مهمی  و  کالن 
زیست،  محیط  حفاظت  عالی  شورای 
این  مسائل  برخی  شود،  تصمیم  اتخاذ 
حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره 
دانست  منطقه ای  و  بین المللی  موضوعات 
و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی 
حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک 
میان  و  دهد  جلسه  تشکیل  بار  دو  الی 
حفاظت  حوزه  در  مختلف  دستگاه های 
هم افزایی  و  هماهنگی  زیست،  محیط  از 

ایجاد شود.
رئیس عدلیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ 
زیست  محیط  حوزه  در  قانونگذاری  ساله 
این  متغیر  و  جدید  مسائل  به  کشور،  در 
و  بیان داشت: مسائل  و  اشاره کرد  حوزه 
صرفاً  زیست  محیط  با  مرتبط  موضوعات 
حوزه  این  در  تاکنون  که  قوانینی  به 
تصویب شده منحصر نمی شود؛ همچنین 
یک  به  زیست  محیط  از  حفاظت  مقوله 
لذا  ندارد؛  اختصاص  سازمان  یا  دستگاه 
با  زیست  محیط  حفاظت  عالی  شورای 
پیرامون  باید  مستمر  جلسات  تشکیل 
جدید  و  متغیر  موضوعات  نظیر  مسائلی 
و  هماهنگی  نحوه  و  زیست  محیط  حوزه 
اتخاذ  حوزه  این  در  دستگاه ها  هم افزایی 

تصمیم کند.
سازمان  به  قضا  دستگاه  رئیس  مأموریت 
بازرسی کل کشور درخصوص قانون هوای 

پاک
رییس  که  بود  دیگری  مهم  سؤال  این 
مدیران  از  جلسه  این  در  قضا  دستگاه 
بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
پاک  هوای  قانون  از  درصد  چند  اینکه 
اجرایی  شد،  تصویب   ۱۳۹۶ تیر  در  که 
 ۵ حدود  از  پس  گفت:  است؟،  شده 
پاک«  هوای  »قانون  تصویب  از  سال 
مفاد  از  میزان  چه  که  شود  بررسی  باید 
چنانچه  است؛  شده  عملیاتی  قانون  این 
بر زمین  قانون مزبور  از بخش های  خیلی 
یک  دارد  نشده، ضرورت  اجرایی  و  مانده 
سوی  از  رابطه  این  در  آسیب شناسی 
صورت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گیرد و من در راستای اجرایی شدن کامل 

این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل 
کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.

نشست،  این  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت 
طوالنی  بر  مبنی  کشور  زیست  محیط 
در  پرونده  یک  به  رسیدگی  روند  شدن 
حفاظت  سازمان  مسئوالن  به  حوزه،  این 
از  نمونه هایی  تا  اعالم کرد  محیط زیست 
این دست پرونده ها که رسیدگی به آنها با 
اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری 

ارائه کنند.
مرتبط  قوانین  در  که  اصالحاتی  با  »آیا 
و  با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه 
زیست  محیط  سازمان حفاظت  اختیارات 
مهم  سؤال  این  خیر؟«  یا  یافته  ارتقاء 
از  قضاییه  قوه  رئیس  که  بود  دیگری 

مدیران سازمان مزبور پرسید.
حفاظت  سازمان  جایگاه  زمان،  طول  در   

محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است
 رئیس عدلیه در همین رابطه با اشاره به 
اصالح قانونی که در حوزه محیط زیست 
در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب 
آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست 
شرکت های  فعالیت  کردن  متوقف  در 
که  مقداری  آن  گفت:  آالینده سلب شد، 
محیط  با  مرتبط  قوانین  از  من  حافظه 
می دهد،  یاری  آن،  اصالحات  و  زیست 
جایگاه  زمان،  طول  در  که  بگویم  باید 
سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا 
اینکه  به  توجه  با  آنکه  حال  است؛  نکرده 
به  نسبت  زیست  محیط  حوزه  مسائل 
گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آالینده ها 
متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این 
سازمان حفاظت محیط  جایگاه  تغییرات، 
زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه 

نیز به روز شود.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت 
آنها  از  سؤال  این  طرح  به  زیست  محیط 
تخریب  اخیر،  دهه  دو  طی  که  پرداخت 
محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاه های 
اجرایی و وابسته به دولت ها صورت گرفته 
خصوصی؟  بخش  و  عادی  مردم  یا  است 
این  در  مزبور  سازمان  مدیران  از  تعدادی 
قضا  دستگاه  رئیس  به  توضیحاتی  رابطه 
دولتی  دستگاه های  سهم  و  کردند  ارائه 
بسیار  را در زمینه تخریب محیط زیست 

بیشتر از مردم عادی دانستند.
حفاظت  سازمان  اینکه  بیان  با  سالجقه  
گزارش  که  دارد  انتظار  زیست  محیط  از 
گزارش  عنوان  به  سازمان  این  ماموران 
قرار  بررسی  مورد  قضایی  ضابطان 
ضابط های  محیط بانان  گفت:  بگیرد، 
عمده  که  می شوند  محسوب  خاصی 
الزم  و  است  مسلحانه  ماموریت هایشان 
به  رسیدگی  در  قضایی  دستگاه  که  است 
پرونده های محیط بانان و ماموران اجرایی 
توجه  با  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 

به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
محیط  پرونده های  باالی  تعداد  به  اشاره 
شعب  ایجاد  خواستار  کشور،  در  زیستی 
این  به  رسیدگی  جهت  ویژه  و  تخصصی 

پرونده ها شد.
پرداخت  موضوع  ادامه  در  سالجقه 
سازمان  سوی  از  دادرسی  هزینه های 
تقنین  نیازمند  را  زیست  محیط  حفاظت 
و  دانست  اسالمی  شورای  مجلس  در 
این  در  قضایی  دستگاه   کمک  خواستار 

زمینه شد.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
جهت  سازمان  این  آمادگی  از  همچنین 
ارائه آموزش های محیط زیستی به قضات 

سراسر کشور خبر داد.
ادامه، عمده خسارات محیط  در  سالجقه 
بازگشت  غیرقابل  خساراتی  را  زیستی 
قوه  که  شد  آن  خواستار  و  کرد  عنوان 
کنار  در  کنون  تا  که  همانگونه  قضاییه 
قرار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
پیگیر  از پیش  بیش  نیز  ادامه  داشته، در 
مسائل مرتبط با این سازمان باشد و توجه 
مشکالت  و  مسائل  حل  برای  را  ویژه ای 

محیط زیستی َصرف کند.
زیست  محیط  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
تبدیل  کشور  یک  درجه  مسئله  به  باید 
همه  که  است  کرد: ضروری  عنوان  شود، 
وظایف  به  کشور  بخش های  و  دستگاه ها 
و تکالیف محیط زیستی خود عمل کنند.

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
کمبود  مشکالت  به  اشاره  با  همچنین 
شرایط  نباید  کرد:  تصریح  کشور  در  آب 
به گونه ای باشد که توسعه بدون هدف و 
منابع  کاهش  به  منجر  قبلی،  برنامه ریزی 

آبی کشور شود.

رییس دستگاه قضا در دیدار با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست:

در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است

گزارش  طبق  گفت:  تهران  دادستان 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رؤسای  خود 
در  کشور  بیمارستان  ترین  ناایمن 
و  پلمب  اخطار  که  دارد  قرار  تهران 
از  دیگر  یکی  همراه  به  آن  تعطیلی 
ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی 

صادرشد.
علی صالحی با اعالم بررسی وضعیت 
وزارتخانه های  ناایمن  ساختمان های 
در  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت 
این  در  کرد:  اظهار  تهران،  دادستانی 
از  ساختمان ها  بودن  ناایمن  جلسه 
دانشگاه های  معاونین  و  رؤسا  سوی 
و  آموزش  مدیران  و  پزشکی  علوم 
پرورش مورد تأیید قرار گرفت و فقدان 
بودجه و اعتبار کافی جهت تملک یا 
تخریب و نوسازی ساختمان، مهمترین 

مشکل در این زمینه عنوان شد.
وی افزود: طبق گزارش مدیران آتش 
نشانی در دو سال گذشته حدود ۹۳۰ 
فقره اخطاریه و دستورالعمل ایمنی به 
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 
صادر شده که متأسفانه اقدام مناسبی 
پی  در  پرورش  و  آموزش  سوی  از 

نداشته است.
طبق  کرد:  تصریح  تهران  دادستان 
علوم  دانشگاه  رؤسای  خود  گزارش 
پزشکی، ناایمن ترین بیمارستان کشور 
پلمب  اخطار  که  دارد  قرار  تهران  در 
و تعطیلی آن به همراه یکی دیگر از 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ساختمان های 
حسب  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و 
درخواست سازمان آتش نشانی صادر 

شده است.
مقرر  جلسه  این  در  کرد:  اظهار  وی 
بین  نامه مشترک  تفاهم  امضا  با  شد 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان، مالک هر 
آتش  سازمان  تأیید  با  که  ساختمان 
نشانی واجد وصف ناایمن باشد، مکلف 
گردد حداکثر ظرف دو هفته، عالوه بر 
ارتقا ایمنی و رفع خطر از ملک طبق 
دستورالعمل های آتش نشانی، تأییدیه 
بودن  ایمن  حیث  از  مهندسی  نظام 
اخذ  هم  را  و…،  سازه  نظر  از  ملک 

و ارائه کنند.
وضعیت  با  رابطه  در  افزود:  صالحی 

تمام  برای  شد  مقرر  ناایمن  مدارس 
مدارس دولتی تهران شامل دو هزار و 
۴۲۰ مدرسه، پرونده ایمنی تشکیل و 
به اصالح و  آموزش و پرورش نسبت 

ارتقا وضعیت این مدارس اقدام کنند.
دادستان تهران گفت: اداره آموزش و 
و  فهرست  شد  مکلف  تهران  پرورش 
تهران  شهر  مدارس  تمام  مشخصات 
را در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم 
خطر و ایمن تهیه و به سازمان آتش 
و  کند  ارائه  مهندسی  نظام  و  نشانی 
دستورالعمل  تهیه  و  مشترک  بازدید 
اعضا  با حضور  مدرسه  هر  با  مناسب 
ساختمان های  اولویت  با  کمیته  این 

بحرانی و پرخطر انجام گیرد.
خصوص  در  شد:  یادآور  صالحی 
نیز ضمن  درمانگاه ها  و  بیمارستان ها 
شناسایی  مشترک  کمیته  تشکیل 
سه  هر  شد  مقرر  ایمنی،  ارتقا  و 
تهران  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دو  ظرف  حداکثر  بهشتی  شهید  و 
مشخصات  و  فهرست  آینده  هفته 
تمام ساختمان های خود اعم از اداری، 
درمانگاه ها  بیمارستان ها،  دانشگاهی، 

بحرانی،  سطح  چهار  در  را  و…، 
به  و  تهیه  ایمن  و  پرخطر، کم خطر 
آتش  و  مهندسی  نظام  سازمان های 

نشانی ارائه کنند.
مقرر  جلسه  این  در  کرد:  تأکید  وی 
دلیل  هر  به  که  صورتی  در  شد 
ایمنی  ارتقا  و  وضعیت  اصالح  امکان 
ساختمانی وجود نداشته باشد؛ اعضای 
و  پلمب  بر  مبنی  خود  نظر  کمیته 
تعطیلی ساختمان را به سازمان آتش 
نشانی و سازمان نظام مهندسی اعالم 
مرجع،  دو  آن  درخواست  با  تا  کنند 
ساختمان  تعطیلی  و  پلمب  دستور 

صادر شود.
سازمان  تهران،  دادستان  گفته  به 
عملکرد  نیز  تهران  استان  بازرسی 
تهران  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و 
خدمات بهداشتی، درمانی را از حیث 
اجرای  و  قانونی  تکالیف  به  عمل 
ارتقا  دستورالعمل های آتش نشانی و 
ایمنی ساختمان ها بررسی و اقدامات 
آورده  به عمل  زمینه  این  در  را  الزم 

است.

دادستان تهران مطرح کرد؛

ناایمن ترین بیمارستان 

کشور اخطار پلمب گرفت

خبر

وزیر آموزش وپرورش: مربیان تخصصی در 

حوزه فناوری تربیت شود

متخصصی  مربیان  باید  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  شود  تربیت  فناوری  حوزه  در 
نمایشگاه ها، پژوهش سرا و مراکز آموزشی، دستاوردهای 

تربیتی در این حوزه معرفی شود.
و  آموزش  حکمرانی  قرارگاه  نشست  در  نوری  یوسف   
پرورش در تربیت فناورانه که در اردوگاه شهید باهنر تهران 
اظهار کرد: سه هجرت مهم و سرنوشت ساز در تاریخ اسالم 
وجود دارد. اولین آن، هجرت حضرت محمد )ص( از مکه 
به مدینه بود که اسالم را پایه گذاری کرد و به تبلیغ دین 
اسالم پرداخت. دومین هجرت، قیام امام حسین )ع( بود 
که هجرت به کربال باعث تثبیت دین اسالم شد. سومین 
آن، هجرت امام رضا )ع( به ایران بود که موجب توسعه و 
گسترش دین اسالم در ایران و سپس به سراسر جهان شد.

وی افزود: روش های مبارزه بنیان گذار انقالب اسالمی  نیز 
حضرت  آن  زیرا  بود  )ع(  رضا  حضرت  سیره  از  برگرفته 
افرادی را تربیت و سپس به نقاط مختلف اعزام می کردند 
تا آن ها عالوه بر تبلیغ دین به ظلم ستیزی نیز بپردازند. 
را  افرادی  نیز در دوران مبارزاتی خود  امام )ره(  بنابراین 
تربیت و سپس به نقاط مختلف می فرستادند تا عالوه بر 
روشنگری به ظلم ستیزی نیز بپردازند. شهید سلیمانی هم 
بنابراین  ادامه داد،  را  امام خمینی)ره(  با شبکه سازی راه 
در  را  و...  حیدریان  فاطمیون،  زینبیان،  مانند  گروه هایی 

کشورهای اسالمی ایجاد کرد.
وی افزود: نظام تربیتی ما در طول زمان مورد هجمه های 
مختلفی قرارگرفته است که بیشتر این هجمه ها، از جانب 
افرادی بوده که به آموزش دولتی اعتقاد نداشته اند و اکنون 
پرورش  و  آموزش  بدنه  در  را  افراد  این  آثار  می توان  نیز 
مشاهده کرد. این افراد همواره سعی در نفی بعد حاکمیتی 

آموزش و پرورش دارند.
وزیر آموزش و پرورش بابیان اینکه زمینه تعلیم و تربیت 
فناورانه وجود دارد، اظهار کرد: اما پیش نیاز انجام این کار 
با حرکت  پرورش است،  و  آموزش  بعد حکمرانی  تقویت 
می شود،  ایجاد  پیشرفت  و  توسعه  پرورش،  و  آموزش 
کشور،  در  توسعه ای  فعالیت های  گرانیگاه  باید  بنابراین 

آموزش و پرورش باشد.
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خسروی: کمک به ارتقای منزلت و معیشت فرهنگیان وظیفه آحاد جامعه است
اگر  گفت:  کشور  سازان  آتیه  عامل  مدیر 
احیای  به  تمایل  پرورش  و  آموزش  مدیران 
مجدد بیمه مطلوب تکمیل درمان را داشته 
باشند، بیمه آتیه سازان آماده هر گونه تالش 

و همکاری دوجانبه است.
آتیه سازان کشور  علی خسروی مدیر عامل 
تغییر  گفت:  رویکردها  تغییر  به  اشاره  با 
و  رفاه  حوزه  در  اخیر  مدیریتی  تحوالت  و 
مثبت  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی 
ارزیابی می شود و بر این اساس فضای خدمت 
و  مهم  نکته  عنوان  به  فرهنگیان  جامعه  به 
حیاتی برای اقدامات آتیه سازان سرلوحه کار 

قرار گرفته است.

خسروی تصریح کرد: باز تعریف رویکردهای 
رضایت  و  اعتماد  افزایش  جهت  در  جدید 
مشتریان و به ویژه فرهنگیان در دستور کار 

قرار گرفته است.
سرمایه های  عزیز  فرهنگیان  افزود:  وی 
جامعه  این  ارزشمند  ذخایر  و  بی بدیل 
محسوب می شوند که باید به نحو مطلوب و 
شایسته جهت افزایش رضایت مندی آنها در 
یک  فرهنگیان  به  خدمت  کرد  اقدام  جامعه 
شرکت  برای  اجتماعی  مسئولیت  و  رسالت 
آتیه سازان در سیاست های راهبردی مدیران 
آتیه سازان است و تالش در جهت باز بینی 
آتیه  متقابل  خدمات  و  سیاست ها  تعریف  و 

سازان به فرهنگیان یک اصل مهم به شمار 
می رود. مدیر عامل آتیه سازان کشور گفت: 
اگر مدیران آموزش و پرورش تمایل به احیای 
مجدد بیمه مطلوب تکمیل درمان را داشته 
باشند، بیمه آتیه سازان آماده هر گونه تالش و 
همکاری دوجانبه در جهت رفع دغدغه هزینه 

درمان این عزیزان است.
وی با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری گفت: 
کمک به ارتقای منزلت و معیشت فرهنگیان 
وظیفه آحاد جامعه است و شرکت آتیه سازان 
مقام  فرمایشات  تحقق  جهت  در  نیز  حافظ 
 معظم رهبری از هیچ کوششی برای این جامعه 

زحمت کش دریغ نخواهد کرد.
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اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمانشاه: راه اندازی هنرستان ها در 

 جوار صنایع از برنامه های مهم
 آموزش و پرورش است

کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
گفت: راه اندازی هنرستان های فنی و حرفه ای و 
کاردانش در جوار صنایع یکی از برنامه های مهم 
اشتغالزایی  راستای  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 

دانش آموزان در آینده است.
 »سلمان محمدی«  در مراسم کلنگ زنی اولین 
در  کرمانشاه  استان  صنایع  جوار  در  هنرستان 
بخش ماهیدشت با اشاره به اینکه برای ساخت این 
هنرستان هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 
محل اعتبارات ملی هزینه می شود، افزود: ساخت 
هنرستان در جوار صنایع برای اولین بار در استان 

کرمانشاه امروز کلنگ زنی شد.
جوار  در  ها  هنرستان  اندازی  راه  همچنین  وی 
صنایع را در راستای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش و شعار هر دانش آموز یک مهارت دانست 
و گفت: توسعه عدالت آموزشی یکی دیگر از اهداف 

راه اندازی هنرستان در جوار صنایع است.
توسعه  راستای  در  داریم  انتظار  کرد:  اظهار  وی 
اشتغال در استان و رفع بحران بیکاری، خیرین و 
دیگر شرکای آموزش و پرورش استان در راستای 
توسعه این گونه هنرستان ها به آموزش و پرورش 

کمک و یاری رسانی کنند.
محمدی بیان داشت: مهارت آموزی در نظام های 
آموزشی پیشرفته جایگاه ویژه ای دارد زیرا تنها 
آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمی 

تواند آنان را برای زندگی آینده آماده کند.
ویژه  توجه  سیزدهم  دولت  های  سیاست  از  وی 
به برنامه های آموزش و پرورش در راستای سند 
که  کارآمد  نسلی  پرورش  برای  و  بنیادین  تحول 
بتواند آینده روشنی را برای کشور رقم زند، دانست 
و افزود: باید به فکر راه های افزایش مهارت افراد 
در فرآیند تعلیم و تربیت باشیم و از مهمترین گام 
ها در مسیر تغییر نگاه نمره محور حاکم بر نظام 
به  نسبت  آموزان  دانش  درک  افزایش  آموزشی، 

مهارت آموزی است.
این مقام مسئول تحول در روش های آموزشی و 
مهم  از محورهای  را  کتاب های درسی  محتوای 
دانش  بیشتر  هرچه  توانمندسازی  برای  دیگر 
آموزان عنوان کرد و گفت: این موارد باید از سوی 

کارشناسان آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
هشت و نیم میلیارد تومان برای ساخت هنرستان 

بخش ماهیدشت اختصاص یافته است 
رییس آموزش و پرورش منطقه بخش ماهیدشت 
نیز در این ارتباط گفت: این هنرستان با ۶ کالس 
درس از نوع تیپ هنرستان های روستایی در جوار 
مجتمع صنعتی کایکو ماهیدشت ساخته می شود.

این هنرستان  افزود: خّیر  بیگلری«  اشرف  »علی 
"محسن عباسی "صاحب مجتمع صنعتی کایکو 
است که هزار متر زمین به ارزش یک و نیم میلیارد 
تومان برای ساخت این هنرستان اهدا و به هزار و 
۵۰۰ متر دیگر مدرسه کهنه و قدیمی آموزش و 

پرورش الحاق شده است.
وی گفت: هشت و نیم میلیارد تومان از اعتبارات 
ملی برای ساخت این هنرستان که اولین هنرستان 
در جوار صنایع در استان است، اختصاص یافته و 
مقرر شده پیمانکار این پروژه در مدت ۱۲ ماه آن 

را احداث و تحویل آموزش و پرورش دهد.
مجتمع  صاحب  داشت:  بیان  همچنین  بیگلری 
داده  قول  نامه  تفاهم  براساس  نیز  کایکو  صنایع 
که نیرو کار خود را از میان دانش آموخته ها این 
هنرستان ها در صورت کسب مهارت و عالقه خود 

آنها جذب نماید.
این مقام مسئول همچنین احداث چنین هنرستان 
هایی با کمک خیرین را در راستای اشتغالزایی و 
و مهاجرت معکوس  به شهر  جلوگیری مهاجرت 

قلمداد کرد.
ترین  مهم  یکی  را  ماهیدشت  بخش  بیگلری 
بخشداری های استان از نظر صنعتی عنوان کرد 
و گفت: این بخشداری تاکنون فاقد هنرستان بوده 
است که انشااهلل با احداث این هنرستان در راستای 
جوانان  اشتغال  و  بومی  کاری  نیرو  تامین  کمک 

قدم های خوبی برداشته شود.

فرماندار هشترود گفت: خوشبختانه در جریان 
معاون  سفر  و  استان  به  رئیس جمهور  سفر 
امور مناطق محروم رئیس جمهور به هشترود، 
اداری  شورای  تایید  مورد  مهمی  طرح های 

وزیران  هیات  تصویب  به  و  گرفت  قرار  استان 
رسید.

»علیرضا توری« افزود: تخصیص ۳۷۰ میلیارد 
کیلووات،   ۴۰۰ برق  پست  برای  اعتبار  تومان 

۱۹۰ میلیارد تومان برای توسعه پست های برق 
شهرک های صنعتی، ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
پایاب سد سهند، پنج میلیارد تومان برای شبکه 
میلیارد   ۲۵۰ و  »گله ده رود«  روستای  آبیاری 
تومان برای توسعه گردشگری و توریسم بخشی 

از این دستاوردهاست.
تومان  میلیارد   ۶۰۰ همچنین  داد:  ادامه  وی 
برای تکمیل آزادراه هشترود - مراغه از سمت 
مراغه تخصیص یافت که مردم هشترود نیز از 
آن بهره مند می شوند و عالوه بر آن مبلغی هم 
برای قطعه های چهار و پنج این طرح اختصاص 

خواهد یافت.
مشکل  شد  قرار  همچنین  کرد:  اعالم  وی 
شبکه فاضالب مدرن و تکمیل تصفیه خانه نیز 
آن  مورد  در  و  مطرح  دولت  هیات  جلسه  در 
تصمیم گیری شود که در اینصورت در مرحله 
طرح ها  این  برای  تومان  میلیارد   ۱۵۰ اول 

تخصیص خواهد یافت.
تسهیالت  مقرر شد  یادآور شد: همچنین  وی 
برابر  پنج  شهرستان  امید  کارآفرینی  صندوق 
باشد؛   ۱۴۰۰ سال  در  یافته  اختصاص  مقدار 

کارگاه  سه  از  بازدید  جریان  در  اینکه  ضمن 
تولید صنایع دستی شهرستان نیز ۱۵ میلیارد 

ریال تسهیالت برای آنها اختصاص یافت.
پل های  تکمیل  افزود:  هشترود  فرماندار 
نیمه تمام و نقاط حادثه خیز استان، تبدیل تمام 
مدارس سنگی و کانکسی استان، تکمیل پوشش 
تلفن همراه در ۳۰۰ روستا، تجهیز مراکز فنی 
و حرفه ای و حمایت از طرح های کشاورزی در 
استان نیز در این سفر مورد توجه قرار گرفته 

است و هشترود نیز سهمی در آنها دارد.
»توری« اعالم کرد: برای تکمیل دیواره ساحلی 
تومان  میلیارد   ۴۰ نیز  شهر  داخل  رودخانه 
برای  همچنین  کرده ایم؛  درخواست  اعتبار 
تکمیل پایاب سدسهند نیز ۴۰۰ میلیارد تومان 
اختصاص یافت و مقرر شد برای احداث پارک 

بانوان هشترود نیز مساعدت شود.
دولت  اعضای  سایر  با  همراه  رئیسی  آیت اهلل 
پنجشنبه گذشته به آذربایجان شرقی سفر کرد 
به  رئیس جمهور  مناطق محروم  امور  معاون  و 
شهرستان های  در  ایشان  ویژه  نماینده  عنوان 

هشترود و چاراویماق حضور یافت.

فرماندار: سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی 
ره آورد مهمی برای هشترود دارد

اخبار

معاون استاندار کرمانشاه: 
فضاسازی مدیریت شهرداری 

 کرمانشاه در رخدادهای تقویمی 
قابل تقدیر است

 سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
جانفشانی  یادآور  را  شهدا  نمایشگاه  برپایی  کرمانشاه، 
در  شهری  مدیریت  فضاسازی  گفت:  و  دانست  شهدا 

رخدادهای تقویمی قابل تقدیر است.
 »محمد پورهاشمی« در بازدید از نمایشگاه عکس »امام 
مناسبت  به  کرمانشاه  شهرداری  تاالر  در  که  دل ها« 
سالروز رحلت امام خمینی ره و قیام ۱۵ خرداد برپا شده 
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل اظهار 
به مردم و  تلنگری  برگزاری چنین نمایشگاهی  داشت: 

مسووالن است.
وی اظهار داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه ها این است 
که زحمات شهدا را فراموش نکرده باشیم، چرا که آنان 
را در طبق اخالص  نفس خود گذاشتند، جان  پا روی 

گذاشتند تا ایران بماند.  
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمانشاه تصریح کرد: هدفی که شهدا دنبال می کردند 
اکنون بدست ما رسیده و نمایشگاه شهدا یادآور پاسداری 

این عزیزان است.
فضا  در  از مجموعه شهرداری  تقدیر  پورهاشمی ضمن 
سازی شهری در ایام مختلف سال و رخداد های تقویمی 
گفت: این فضاسازی ها چه در بحث نمایشگاه و چه فضای 
شهری کمک می کند به یادآوری زحمات و جانفشانی 

شهدا، جانبازان و ایثارگران که قابل تقدیر است.
در  مدیریت شهری  مجموعه  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 

فضای شادی نیز همان نقش را باید داشته باشد.

 ۱۲۰ میلیارد ریال برای اجرای

 طرح هادی روستاهای گیالنغرب 

اختصاص یافت

گیالنغرب  و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده   
گفت: ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی 
گواور  و  مرکزی  بخش  روستای  هفت  معابر  آسفالت  و 

گیالنغرب اختصاص یافت.
»شهریار حیدری« در جلسه بررسی مسایل و مشکالت 
جهاد  کل  مدیران  حضور  با  گیالنغرب  شهرستان 
کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، آب منطقه ای 
و منابع طبیعی استان کرمانشاه افزود: عملیات اجرایی در 
سه روستا به انجام رسیده و مابقی نیز تا پایان خرداماه 

به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار جهت 
روکش آسفالت روستاهای گل خیرک و چشمه مورینه 

خبر داد.
با  گیالنغرب  و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
اشاره به ظرفیت مناسب کشاورزی شهرستان گیالنغرب 
از وزارت نیرو خواست تا نسبت به اجرای شبکه آبیاری 
در سطح ۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت دیره و 
به  گرمسیری  سامانه  آب  انتقال  در  تسریع  همچنین 
منظورتکمیل شبکه های اراضی  اقدام الزم به عمل آید.

جاده  احداث  از  هم  گیالنغرب  فرمانداری  سرپرست 
هفت  طول  به  گلین  نجار  منطقه  باغات  به  دسترسی 

کیلومتر خبر داد.
»وحید محمدی« افزود: این اقدام در راستای تحقق شعار 
تولید، ایجاد اشتغال و بازگشت باغدارانی که بدلیل عدم 
راه دسترسی مدت ها است مهاجرت نموده اند، در نقطه 

انتهایی منطقه گلین صورت می گیرد.

۸۴ درصد واحدهای تولیدی استان 

اردبیل فعال است

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
تولیدی دارای  از میان واحدهای  گفت: در حال حاضر 
فعالیت  حال  در  درصد   ۸۴ حدود  بهره برداری،  پروانه 
هستند.رامین صادقی تشریح کرد: بر اساس آمار سامانه 
بهره برداری  پروانه  و ۱۷۶  هزار  کنون یک  تا  بهین یاب 
تجارت  و  از سوی سازمان صنعت، معدن  اعتبار  دارای 
استان اردبیل صادر شده است که از این میان ۹۹۰ واحد 

فعال هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی 
اردبیل  استان  در  راکد  تولیدی  واحد  افزود: ۱۸۶  راکد 
وجود دارد که ۷۰ مجموعه از میان این واحدهای راکد 

قابل احیا تشخیص داده شده است.
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گفت:  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
موضوع بازگشت دوباره تیم فوتبال راهیان کرمانشاه 
به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور 
از طریق وزرات ورزش و جوانان و وزیر و معاونان 
مربوطه قابل پیگیری بوده و در صورت درخواست 

مسئوالن باشگاه حتما انجام می شود.
»محمد رشیدی«  اظهار داشت: بحث حضور دوباره 
لیگ دسته  مسابقات  در  کرمانشاه  فوتبال  نماینده 
اول باشگاه های کشور یکی دو سالی است که مطرح 
شده و مسئوالن و نمایندگان استان کرمانشاه نیز از 

آن حمایت می کنند.
وی ادامه داد: در این میان بنده به عنوان یک عضو 
مشتاق  کامال  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع 
حضور دوباره راهیان در مسابقات فصل آینده لیگ 
دسته اول باشگاه های کشور بوده و آماده هستم تا 
رایزنی های الزم را با مسئوالن مربوطه برای تحقق 

این مهم انجام دهم.
رشیدی تصریح کرد: حتی این آمادگی وجود دارد 
که موضوع بازگشت راهیان از طریق وزارت ورزش و 
جوانان و وزیر و معاونان وی دنبال شود تا ان شااهلل 

شاهد احقاق حق تیم فوتبال راهیان باشیم.
رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح  عضو هیات 
اینجا قابل طرح است پیگیری  کرد: مساله ای که 
باشگاه  مدیرعامل  شخص  و  مسئوالن  سماجت  و 
و  نمایندگان  از  جدی  صورت  به  که  است  راهیان 
مسئوالن استان بخواهد که در فرصت باقیمانده همه 
توان و تالش خود را برای بازگشت دوباره این تیم به 
مسابقات بگذارند تا آن ها نیز پیگیری های الزم را با 

اشتقیاق بیشتری انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای مجمع نمایندگان استان 
همه تالش دارند که تا جایی که امکان پذیر است 
مشکالت مردم و تیم های ورزشی استان را مرتفع 

کنند و در این میان فوتبال با توجه به تاثیرگذاری 
ایجاد  برای  زمینه خوبی  تواند  دارد می  باالیی که 

نشاط اجتماعی در استان ایجاد کند.
آماده  وی  اینکه  بر  تاکید  با  و  پایان  در  رشیدی 
مسابقات  به  راهیان  بازگشت  وضعیت  پیگیری 
لیگ دسته اول فوتبال در فصل آینده است، گفت: 
تر  به صورت جدی  نیز  باشگاه  مسئوالن  امیدوارم 
مطالبات خود را مطرح و زمینه بازگشت تیمشان به 

مسابقات را فراهم کنند.
فوتبال  نماینده  تنها  کرمانشاه  راهیان  فوتبال  تیم 
استان در مسابقات لیگ دسته اول فصل ۹۴ – ۹۳ 
دو  دسته  لیگ  به  ها  رقابت  این  پایان  در  که  بود 
سقوط کرد، موضوعی که از همان زمان مسووالن 
را  قانونی خود  اقدامات  و  نرفته  آن  بار  زیر  باشگاه 

برای بازگشت دوباره به این رقابت ها آغاز کردند.
دوندگی های زیاد مدیران راهیان در نهایت نتیجه 

های  دادگاه  تشکیل  با  نیز  قضایی  دستگاه  و  داد 
بدوی و تجدیدنظر حکم را به سود نماینده فوتبال 
کرمانشاه و بازگشت دوباره آن ها به لیگ دسته یک 
صادر کرد و طبق این آرا راهیان می بایست در فصل 
۹۷ - ۹۶ بازهم در لیگ آزادگان حضور پیدا می کرد 

اما مقاومت فدراسیون مانع از تحقق این امر شد.
بی  نیز  ها  نشین  فدراسیون  اعتراض  حال  این  با 
نتیجه ماند و دیوان عالی کشور نیز آخرین مرجعی 
بود که رای صادره در دادگاه های گذشته را تایید و 
اعالم کرد راهیان کرمانشاه باید به لیگ دسته اول 

فوتبال کشور بازگردد.
آشکار  تخلفی  در  فوتبال  فدراسیون  حال  این  با 
های  رقابت  در  راهیان  حضور  از  مانع  نیز  امسال 
لیگ دسته اول باشگاه های کشور شد تا موظف به 
پرداخت خسارت چند میلیارد تومانی به این باشگاه 

شود.

نماینده کرمانشاه: موضوع تیم فوتبال راهیان از طریق 
وزارت ورزش  قابل پیگیری است

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
گفت: حرف سازمان حفاظت محیط زیست در 
بحث تولید و صنعت فصل الخطاب است و همه 
باید گوش کنند اما حفاظت محیط زیست هم 
صدور  از  پس  و  نماید  عمل  تعصب  بدون  باید 
مجوز در مسیر سرمایه گذاری سنگ اندازی نکند.

 آیت اهلل سید حسن عاملی روز یکشنبه در دیدار 
محیط  حفاظت  اداره کل  کارکنان  از  جمعی  با 
ریل  فرهنگ  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  زیست 
است، سایر مسائل مانند اقتصاد نیز قطار آن است 
و قطار بدون ریل نمی تواند حرکت کند؛ چنان 
که بخش قابل توجهی از مشکالت از جمله در 
حوزه اقتصاد )رشوه، رانت، دست درازی پنهانی 
به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت( بیشتر 

فرهنگی است.
مفهومی  زیست  محیط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وسیع دارد که بخشی از آن به فعالیت های این 
طبیعی  طور  به  کرد:  بیان  برمی گردد،  سازمان 
انسان ها منفعت طلب و فزون خواه هستند، بویژه 
باشد،  نداشته  فاخری  مدنیت  که  جامعه ای  در 

حدود رعایت نمی شود.
کره  افزود:  اردبیل  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
زمین منابع محدودی برای زندگی انسان ها دارد، 
چرا که جمعیت به تدریج در حال افزایش است و 
در این میان تخریب محیط زیست به روش های 
امری طاقت فرسا  به  را  انسان ها  زندگی  مختلف 
تبدیل می کند؛ چنان که افراد بسیاری به دلیل 
بیمارستان  به  بزرگ  شهرهای  هوای  آلودگی 
استان  محدوده  به  حدی  تا  امر  این  و  می روند 

اردبیل نیز رسیده است.
وی به پدیده های قاچاق چوب و تخریب خاک از 
جمله در مشه سویی اشاره کرد و گفت: در حالی 
که به دلیل افزایش قیمت ها یک اصله درخت تا 
حدود ۱۰۰ میلیون ریال است، دستگاهی مانند 
منابع طبیعی نیروی کافی برای پایش ندارد و در 

نداشته  نفس  انسان ها کف  اگر  شرایطی  چنین 
باشند، نمی توان در این زمینه اقدام خاصی انجام 

داد.
مجوزهای  صدور  از  انتقاد  با  عاملی  آیت اهلل 
محیط  حفاظت  سازمان  سوی  از  صید  و  شکار 
زیست، اضافه کرد: معلوم نیست این مجوزها بر 
چه اساسی صادر می شود، در حالی که پیش تر 
وجود  طبیعت  در  مختلفی  جانوری  گونه های 
و  رفته  بین  از  تنوع  این  تدریج  به  اما  داشت 
تعدادشان کاهش یافته است و از این رو باید این 

موضوع جمع شود.
وی با اشاره به قطعه بندی و فروش اراضی ملی 
و کشاورزی تشریح کرد: خاک دانی ترین عنصر 
این وجود درون آن چندین  با  و  طبیعت است 
رویش  موجب  که  است  نهفته  مهندسی  جنبه 
انواع گیاه و میوه شده و شامل مهندسی رنگ، 
انرژی،  مهندسی  طعم،  مهندسی  بو،  مهندسی 
مهندسی  و  تصفیه  مهندسی  شکل،  مهندسی 
حس است و با از بین رفتن خاک همه اینها از 

بین می رود.
و  توسعه  سرعت  اشاره  با  اردبیل  امام جمعه 
تولید  به  کشور  شدید  نیاز  و  دنیا  در  بهره وری 
حفاظت  سازمان  کرد: حرف  تصریح  اشتغال،  و 
فصل  صنعت  و  تولید  بحث  در  زیست  محیط 
الخطاب است و همه باید گوش کنند اما حفاظت 
محیط زیست هم باید در تشخیص حساب شده و 
بدون تعصب عمل نماید؛ ولی پس از صدور مجوز 
حق ندارد به بهانه های واهی با عنوان کارشناسی 

در مسیر سرمایه گذاری سنگ اندازی کند.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در این 
شرایط تنها یک راه دارد، باید از مردم مدد بگیرد 
محیط  از  برای حفاظت  آنها  خود  ظرفیت  از  و 
زیست استفاده کند؛ چرا که در نهایت خود آنها 
هم ذینفع هستند و از ادامه این شرایط آسیب 

می بینند.

آموزش  روی  باید  کرد:  تاکید  عاملی  آیت اهلل 
درستی  به  مدرسه  در  بچه ای  اگر  و  کنیم  کار 
آموزش ببیند، محال است که درختی را ببرد و 

یا تخریبی به محیط زیست وارد کند.
اردبیل  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴۷ 
محیط بان در عرصه حفاظت از محیط زیست و 
اظهار  رسیده اند،  شهادت  به  کشور  در  طبیعت 
کرد: در استان اردبیل ۶۶ محیط بان ۱۷۴ هزار 
هکتار مناطق تحت مدیریت و ۲۸۲ هزار هکتار 
منطقه شکار ممنوع را حفاظت می کنند. حسن 
قاسم پور افزود: مناطق تحت مدیریت ۱۰ درصد 
می شود  شامل  را  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های 
به تنوع زیستی گیاهی و جانوری و  با توجه  و 
و  طبیعی  منابع  بر  عالوه  باال،  حفاظتی  ارزش 
جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست 
به عنوان قائم مقام دولت بخشی از این نقاط را 

تحت مدیریت دارد.
وی به مدیریت و کنترل قطع درختان، بوته کنی، 
از  صید  و  شکار  آتش سوزی،  تصرف،  تخریب، 
سایر  در  گفت:  و  کرد  اشاره  محیط بانان  سوی 
نقاط شکار ممنوع، شعاع هفت کیلومتری نقاط 
مرزی و چند نقطه دیگر نیز در پی ارتقای ارزش 

حفاظتی در حد مناطق تحت مدیریت هستیم.

اردبیل  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بیان کرد: در حوزه محیط زیست انسانی، بحث 
زیست  محیط  خدماتی  واحدهای  و  کارخانه ها 
خود را به عنوان حامی، همیار و همگام با توسعه 
دوره  در  و  می داند  استان  در  سرمایه گذاری  و 
رونق  به  قوت  با  زیست  محیط  جدید  مدیریت 

اشتغال کمک خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیش تر محیط زیست را با 
عنوان محیط ایست در برابر رونق تولید عنوان 
می کردند، تاکید کرد: به هیچ وجه آن روش را 
قبول نداریم و در حال حاضر مجوزها با سرعت 
به صورت قانونی صادر می شود و البته در مرحله 
بهره برداری نیز کارشناسان فعالیت ها رصد کرده 
برخورد  احتمالی  آلودگی  هرگونه  ایجاد  با  و 

می کنند.
فرهنگ سازی،  حوزه  در  کرد:  اضافه  قاسم پور 
پژوهش و تنویر افکار عمومی نیز تالش می شود 
و  طلبه ها  اساتید،  دانشجویان،  دانش آموزان،  تا 
سایر اقشار با شعار افزایش مسئولیت اجتماعی 
الزم  آموزش های  از  زیست  محیط  از  حفاظت 
برخوردار شوند. در این دیدار که جمعی از یگان 
داشتند،  دادگستری حضور  ضابطان  و  حفاظت 
کارت همیار محیط زیست به امام جمعه اردبیل 

تقدیم شد.

آیت اهلل عاملی: حرف سازمان محیط زیست در تولید و اشتغال 
فصل الخطاب است
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ورمزیار: حضور برخی بازیکنان تیم ملی 

در لیگ های معتبر امیدوار کننده است

همه  وجود  با  گفت:  ایران  فوتبال  کارشناس   
برگزاری  برای  ملی  تیم  و  فدراسیون  که  مشکالتی 
دیدارهای دوستانه دارد، نکته امیدوار کننده حضور 
تعدادی از بازیکنان تیم ملی کشورمان در لیگ های 

معتبر جهان است.
هواداران  شک  بدون  داشت:  اظهار  ورمزیار   صادق 
و ورزش دوستان کشورمان مطالباتی از تیم ملی و 
بازیکنان این تیم در جام جهانی دارند که می خواهند 
به آن برسند. اما نکته مهم این جاست که مطالبات 
موجود با توانایی و ظرفیت فوتبال ایران تا چه میزان 
مطابقت دارد و آیا این مطالبات در فضای فوتبال ما 

قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه؟
فوتبال  جامعه  مطالبات  حداقل  داد:  ادامه  وی 
آماده  مناسبی  شرایط  در  ملی  تیم  که  است  این 
برگزاری  در  باید  حداقل ها  این  شود.  جام جهانی 
دوستانه،  دیدارهای  انجام  تدارکاتی،  اردوهای 
جام  در  تا  بگیرد  صورت  پشتیبانی  و  هماهنگی 
ظاهر  خودمان  اندازه های  و  حد  در  بتوانیم  جهانی 

شویم. 
پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد: خواسته ها باید 
بر اساس توانایی و ظرفیت ها باشد، این که فدراسیون 
خودشان  را  دارد  توانایی هایی  چه  االن  ما  فوتبال 
راهی  آماده سازی  بدون  تیم  نمی شود  اما  می دانند 
چنین جام مهم و بزرگی شود. اما همانطور که گفتم 
فوتبال  فدراسیون  ظرفیت های  با  ما  مطالبات  باید 
ایران همخوانی داشته باشد تا دچار مشکل نشویم.  
به  میان  این  در  کننده  امیدوار  نکته  یادآور شد:  او 
لیگ های  در  ما  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  حضور 
تعداد  شاید  گذشته  در  می گردد،  باز  جهان  معتبر 
تیم های خارجی  بازیکنان ما در  از  بسیار محدودی 
بازی می کردند اما امروز شاهد هستیم ترکیب اصلی 
معتبر  لیگ های  و  تیم ها  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
و  ترس  که  است  آن  معنای  به  این  و  دارند  حضور 
بازیکنان مطرح خارجی ندارند  با  از تقابل  استرسی 
به میدان  آنها  برابر  یا  و  به دفعات در کنار  چرا که 

رفته اند که از بعد روانی به نفع ما خواهد بود. 

صالحی امیری: پاداش قهرمانان ناشنوا نباید تفاوتی با 
دیگر ورزشکاران داشته باشد

خبر

معاون امور جوانان وزارت ورزش:
۴۳ درصد از پست های حوزه جوانان در ادارت 

کشور خالی است
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 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به پست های سازمانی 
مربوط به حوزه جوانان در کشور اشاره کرد و گفت: از ۸۲۰ پست 
حوزه جوانان در ادارات کشور، ۴۳ درصد آن خالی است و از سوی 
دیگر، تعداد زیادی از پستهای جوانان در جاهای دیگر مشغول بکار 

هستند.
 وحید یامین پور روز سه شنبه در نشست روسای گروه و کارشناسان 
حوزه مشارکتهای اجتماعی ورزش و جوانان سراسر کشور که در 
نهاد  مردم  سازمانهای  داشت: کنش گری  اظهار  برگزار شد،  رشت 
نباید معطوف به قدرت و مسایل سیاسی شود چون در نهایت این 

امر منجربه فساد خواهد شد.
مسایل  در  جوانان  مشارکتهای  اهمیت  مسئله  البته  افزود:  وی 
اجتماعی ، مسئله ای غیرقابل انکار است و الگوی فعالیتهای جوانان 
نیز در مسائل انقالب در جهان، معیار است و ما نیز برای ارتقای 
فعالیتهای جوانان هدف گذاری کردیم و هنر ما جلب مشارکتهای 

اجتماعی جوانان است.
وی گفت: اکنون ۱۰۰ هزار تشکل مردمی در کشور داریم و از این 
تعداد چهار هزار سمن مربوط به حوزه جوانان است که تحت مجوز 

وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کنند.
جایگاه  ارتقای  برای  داد:  ادامه  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
جوانان در وزارت ورزش نیز در دیدار با رییس جمهوری ، تصمیم 
به احیای دبیرخانه حوزه جوانان در نهاد ریاست جمهوری بود چون 
و  مجلس  در  گیری  تصمیم  به  ملزم  جوانان  ملی  سازمان  احیای 

مشمول زمان بود.
هستیم  ها  سمن  فعالیتهای  حامی  ما  کرد:  خاطرنشان  یامین پور 
و برای ارتقای جوانان ، هدف گذاری کرده ایم و هنر ما نیز جلب 
، سمن های  از سوی دیگر  و  اجتماعی جوانان است  مشارکتهای 
کار  به  مشغول  شرکتی  شکل  به  که  هستند  هایی  سمن  موفق، 
هستند و به مرحله درآمدزایی و استخدام نیرو رسیدند و از مرحله 

فعالیتهای داوطلبانه عام المنفعه خارج شده اند.
حل مشکالت جوانان در هیاهوی ورزش به حاشیه نرود

اهمیت  به  نشست  این  ادامه  در  گیالن  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
فعالیت جوانان در این اداره اشاره و اظهار کرد: در هیاهوی ورزش، 
نباید حل مشکالت جوانان به حاشیه برود و باید برای این بخش نیز 

اهمیت ویژه ای قایل شویم.

 سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن گفت: 
تورلیخانوف  جام  کشتی  بین المللی  رقابت های 
ایران  نمایندگان  برای  خوبی  محک  قزاقستان، 

بود.
 پژمان درستکار روز دوشنبه در گفت و گویی 
در مورد رقابت های بین المللی کشتی جام بوالت 
رنکنیگ  مسابقات  داشت:  اظهار  تورلیخانوف، 
انتخابی،  چرخه  طبق  و  بود  جهانی  اتحادیه 
دارندگان مدال طالی جهانی نروژ را باید به یک 
تورنمنت بین المللی پیش از مرحله نهایی چرخه 

انتخابی تیم ملی اعزام کردیم.
سطح مسابقات قزاقستان متوسط اما راضی کننده 

بود
وی ادامه داد: مسابقات سطح متوسطی داشت 
اما برای ما راضی کننده بود؛ چرا که کشتی گیران 
ما به جز فیروزپور، نزدیک به ۸ ماه بود که از 
در  آن ها  شروع  و  بودند  دور  رسمی  مسابقات 

چنین مسابقاتی مدنظر ما بود.
درستکار در مورد عملکرد چهار نماینده اعزامی 
کشورمان به این رقابت ها تصریح کرد: یزدانی، 
به  رسمی  میادین  از  ماه   ۸ زارع  و  قاسم پور 
خارجی  حریفان  تن  به  تنشان  و  بودند  دور 
نخورده بود. شاید کسی از جزئیات مصدومیت 
امیرحسین زارع با خبر نباشد، ولی سنگین وزن 
ما ۲ ماه پیش از ناحیه استخوان کف پا دچار 
حضور  مخالف  برخی  شاید  بود.  شده  مشکل 
این  من  نظر  اما  بودند،  مسابقات  این  در  زارع 
پیدا  تورنمنت حضور  این  در  باید  وی  که  بود 
می کرد، چرا که شاید فرصت دیگری برای این 
این  در  زارع  عملکرد  از  نمی آمد.  به دست  کار 

مسابقات راضی هستم.
به فکر ساختن کشتی گیر  باید  در کنار چرخه 

باشیم
امیرحسین  حضور  مورد  در  ملی  تیم  سرمربی 
فیروزپور  گفت:  کیلوگرم  وزن ۹۷  در  فیروزپور 
در قهرمانی آسیا و در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال 
طال رسیده بود و مجوز حضور در مرحله نهایی 
چرخه را داشت، به  هر حال در کنار این که به 
ساختن  فکر  به  باید  باشیم  چرخه  اجرای  فکر 
 ۹۳ حدود  نیز  فیروزپور  و  بود  هم  کشتی گیر 
برای  گرفتیم  تصمیم  که  داشت  وزن  کیلوگرم 
کسب تجربه بیشتر وی را به این رقابت ها اعزام 

کنیم.
یزدانی در شرایط عالی قرار داشت

درستکار در مورد عملکرد حسن یزدانی گفت: 
یزدانی هم مانند دیگر نفرات ۸ ماه از میادین دور 
بود و در این مسابقات نیز ۲ نایب قهرمان جهان 
و یک قهرمان آسیا را با نتایج عالی شکست داد. 
در  کشتی گیران  سایر  مانند  بدنی  لحاظ  از  او 
شرایط عالی قرار داشت. این تورنمنت برای این 
بود که بعد از مدت ها که از شرایط مسابقه دور 
بود، مقابل حریفان محکی خورده باشد و چرخه 

انتخابی نیز رعایت شود.
سرمربی تیم ملی در مورد کامران قاسم پور اظهار 
داشت: کشتی هایی که قاسم پور در این مسابقات 

گرفت، بسیار فنی و زیبا بود.
انتخاب برخی ملی پوشان در جام تختی

بودن  پیش  در  به  اشاره  با  ملی  تیم  سرمربی 
جام تختی )۱۹ و ۲۰ خردادماه- تنکابن( گفت: 
این مسابقات به عنوان مرحله دیگری از چرخه 

طبق  و  می شود  محسوب  ملی  تیم  انتخابی 
از  برخی  آورده شده،  در چرخه  که  آن چیزی 
دیگر  برخی  و  انتخاب  رقابت ها  این  در  نفرات 
برنامه ریزی  انتخابی که در تیرماه  در مسابقات 
کردیم، شرکت خواهند کرد. البته مرحله نهایی 
چرخه انتخابی هم می تواند داخلی باشد و هم در 

یک رقابت خارجی.
تصمیم سازی در کشتی براساس خرد جمعی 

برگزاری  از  پس  برنامه ریزی ها  تمام  افزود:  وی 
جام تختی و با حضور کادر فنی تیم ملی، مدیر 
فنی تیم های ملی کشتی، رئیس و نایب رئیس 
فدراسیون کشتی طی جلسه ای تدوین می شود 
نظر  در  و  با خرد جمعی  ما  تصمیمات  تمام  و 
گرفتن تمامی جوانب انجام می شود. هیچکس از 
حاال انتخاب شده نیست و عملکرد کشتی گیران 
در چرخه انتخابی و موفقیت آن ها مالک اصلی 
انتخاب محسوب می شود. برای ما رعایت انضباط 
بسیار  اخالق مداری  و  منظم  تمرینات  اردویی، 
مهم است و یک کشتی گیر باید تمامی شرایط 
را برای انتخاب شدن به عنوان ملی پوش داشته 

باشد.
و  ایران  بین  جهانی  مسابقات  تیمی  رقابت 

آمریکاست
از عملکرد  درستکار در خصوص پیش بینی اش 
ملی پوشان در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان 
و  نیست  پیش بینی  قابل  هیچ چیزی  گفت: 
مسابقات  در  ما  بیفتد.  اتفاقی  هر  است  ممکن 
و  تیمی  رقابت  یک  داریم؛  رقابت   ۲ جهانی 
بین  تیمی  رقابت  واقع  در  انفرادی.  رقابت  یک 
ایران و آمریکا شکل می گیرد اما رقابت انفرادی 
آمریکا،  مانند  کشورهایی  کشتی گیران  بین 
است  ترکیه  و  گرجستان  آذربایجان،  جمهوری 
و دیگر کشورها نیز یکی ۲ کشتی گیر خوب در 
این تک ستاره ها هستند  و  دارند  ترکیب خود 
که می توانند برای کشتی گیران ما چالش ایجاد 

کنند.
کار سخت ایرانی ها برای کسب خوش رنگ ترین 

مدال ها
کشتی  ستاره های  تک  واقع  در  داد:  ادامه  وی 
از کشورهای ژاپن، هند، مغولستان، قزاقستان، 
و  ازبکستان  لهستان،  مجارستان،  اسلواکی، 
کشتی گیران روسی االصلی که در ترکیب برخی 
از تیم ها هستند نیز مدعی کسب مدال هستند 
و کار کشتی گیران ما را هم برای کسب مدال 
و هم برای کسب خوش رنگ ترین مدال سخت 

می کنند.

درستکار: هیچکس انتخاب شده نیست

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اجرای 
ورزشی  عدالت  در  گفت:  ورزشی  عدالت 
تفاوتی بین میزان پاداش ورزشکاران ناشنوا 

با دیگر قهرمانان وجود ندارد.
المپیک  افتخارآفرینان  از  تجلیل  مراسم   
ناشنوایان با حضور سید رضا صالحی امیری 
فخری  پیمان  المپیک،  ملی  کمیته  رئیس 
ملی،  تیم های  بر  نظارت  مرکز  رئیس 
رئیس  و  اجرایی  هیئت  عضو  ساعی  هادی 
فدراسیون تکواندو، حسن رنگرز مدیر اداره 
کل ورزش و جوانان استان مازندارن، حسن 
هاشم  کاراته،  فدراسیون  رئیس  طباطبایی 
آرش  دوومیدانی،  فدراسیون  رئیس  صیامی 
جودو،  فدراسیون  رئیس  میراسماعیلی 
و رشته های  ناشنوایان  فدراسیون  مسئولین 
ناشنوایان  المپیک  بازی های  به  اعزامی 
)برزیل(، افتخار آفرینان اعزامی به این دوره 
مسئولین  و  مدیران  از  جمعی  و  بازی ها  از 

ورزش کشور برگزار شد.
صالحی امیری«  »سیدرضا  مراسم  این  در 
رئیس کمیته ملی المپیک گفت:  قلبا شما را 
دوست دارم و خدا را شاهد می گیرم فقط و 
فقط برای شادی دل شما این مراسم برگزار 
تا  کردیم  عهد  با خدا  و همکارانم  من  شد. 
زمان مسوولیت یک روز از شما غافل نشویم. 
بر همه واجب است مدافع انسان های مظلوم 
فلسفه  عدالت  که  است  وحی  کالم  باشیم. 
خلقت است. همه باید از ناشنوایان حمایت 

کنند تا عدالت ورزشی برقرار شود.
و  نیست  در جسم  کرد: شنوایی  تاکید  وی 
در قلب است. جمع شدن امروز ما یک دلیل 
تاکنون  آنچه  و  مدیونیم  شما  به  ما  و  دارد 
جبران  و  حداقل هاست  است،  شده  انجام 
امام علی  ادعای عدالت  خواهیم کرد. چون 
)ع( داریم پس باید این عدالت محقق شود.

نباید  این که  بر  تاکید  با  صالحی امیری 
یکبار  افزود:  باشد،  داشته  وجود  تبعیضی 
بین  تفاوتی  نباید  و  بگیریم  تصمیم  باید 

قائل  ورزشکاران  سایر  و  ناشنوا  ورزشکاران 
بازی  جامعه  این  احساست  با  نباید  شویم. 
وزارت  مجلس،  دولت،  مجموعه  کنیم. 
فاصله  برداشتن  برای  باید  کمیته  و  ورزش 
برای  نمی شود  کنیم.  تالش  تبعیض ها  و 
اما  باشیم  مسکن  و  اشتغال  دنبال  دیگران 
داشته  مسکن  و  شغل  دغدغه  عزیزان  این 

باشند و خانه به دوش باشند.
به  اشاره  با  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
کاروان  اعزام  برای  شده  انجام  تالش های 
برزیل گفت: شهادت  به  ناشنوایان  المپیک 
می دهم تیشه گران و تیم او چه خون دل هایی 

خوردن تا کاروان به برزیل برسد.
وی ادامه داد: این جا جمع شدیم تا یک پیام 
و  دختر  ورزشکاران  مربیان،  فنی،  کادر  به 
پسر منتقل کنیم و این  که تالش شما دیده 
می شود و همچنان که از سایر قهرمانان در 
تقدیر  هم  شما  از  کردیم  تقدیر  سالن  این 
دولت  بیاید.  میدان  به  باید  مجلس  کردیم. 
تالش  شرایط سخت  این  در  که  خدمتگزار 
باید  می کند،  کشور  اداره  برای  بسیاری 
و  دولت  که  دارم  باور  باشد.  داشته  عنایت 

مجلس عدالت را اجرا می کنند.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به حضور  

رئیس سازمان بهزیستی در این جمع گفت: 
حضور ایشان بدان معناست که بنای عدالت 
اجرا خواهد شد. قلب ما با شماست و شما را 

قلبا دوست داریم.
همچنین مهران تیشه گران رئیس فدراسیون 
عملکرد  گزارش  مراسم  این  در  ناشنوایان 
ارائه  را  برزیل  رقابت های  به  اعزامی  کاروان 
کرد و گفت: در دوره گذشته هفتم شدیم و 
اما امسال عنوان سوم را به دست آوردیم. با 
توجه به تعویق بازی های آسیایی قول دادیم 
مدال آوران  به  را  دولت  ویژه  پاداش  امسال 

بپردازیم.

مسابقات  طالی  مدال  دارنده   
همبستگی  بازی های  زورخانه ای 
ورزش  گفت:  اسالمی  کشورهای 
فرهنگی  از  برخاسته  زورخانه ای 
بُعد  آن  در  و  است  زمین  ایران 
تربیت جسم و روح در اولویت قرار 
دارد. البته الزمه معرفی دقیق این 
ورزش به جهان افزایش جذابیت با 

حفظ اصالت آن است.
علی جلیجو  با اشاره به هنرنمایی 
برنامه  در  زورخانه ای  گروه  و  وی 
سال ها  داشت:  اظهار  جدید  عصر 
ورزش  اجرای  دنبال  به  که  بود 
زورخانه ای با شکل نوین بودیم. در 
این روش، اجرا در خارج از زورخانه 
البته این اجرا  در دستور کار بود. 
ورزش  اصلی  ماهیت  به  نباید 
این  هدف  می کرد.  وارد  آسیب 
بود تا ورزش زورخانه ای به عنوان 
میراث فرهنگی و ورزشی کشور به 
شکل نوین و جذاب تری به مردم 
ارائه شود. البته جذاب کردن این 
ورزش به معنای تغییر در اصل آن 
نیست زیرا ذات این ورزش تربیت 
روح و جسم است؛ تربیتی که اصل 
اساسی در ورزش قهرمانی به شمار 
ورزش  ارائه  راستای  در  می رود. 
زورخانه ای به شکل نوین، اقدامات 
زیادی انجام دادیم و به دنبال آن 

در برنامه پربیننده بودیم.
وی ادمه داد: پخش برنامه »عصر 
تا  بود  فرصتی  ما  برای  جدید« 
به  را  زورخانه ای  ورزش  بتوانیم 
شکل نوین و جذاب آن به مخاطبان 
ارائه کنیم. مقدمات کار انجام شد 
و به برنامه گام گذاشتیم و اجرای 
خوب گروه در نهایت موجب شد تا 
مراحل مختلف را طی کنیم و در 
مرحله  در سه  مردمی  نظرسنجی 
کسب  رای  میلیون   ۹ از  بیش 
چالش  و  تجربه  یک  این  کردیم. 
جدید بود؛ مردم استقبال خوبی از 
آن  از  نشان  این  و  داشتند  برنامه 
دارد، ورزش زورخانه ای برخواسته 
این  ذات  در  و  ایرانی  فرهنگ  از 
مردم است. برای حضور در برنامه 
همفکری  گروه  یک  جدید  عصر 
کردند که برنامه در راستای اجرای 
نوین با حفظ اصالت ورزش باشد. 

در این راستا جذابیت ها را باال برده 
شد و هماهنگی الزم برای اجرا و 

نواختن ضرب انجام شد.
دارنده مدال طال ورزش زورخانه ای 
در بازی های همبستگی کشورهای 
اجرای  داد:  ادامه  اسالمی 
زورخانه ای  و  نمایشی  حرکات 
برای  فراوانی  جذابیت های  با 
عصر  برنامه  اهالی  و  مخاطبان 
جدید همراه شد و ما جواز حضور 
در مراحل دیگر این برنامه را کسب 
کردیم. وقتی به مرحله رای مردم 
ما  اجرای  از  استقبال  رسیدیم 
فوق العاده بود و این نشان داد که 
مردم  بین  در  زورخانه ای  ورزش 
طرفداران زیادی دارد. این ورزش 
آوردیم  استیچ ها  به  زورخانه  از  را 
تا میزان مخاطب آن بیش از پیش 
نهایت  در  که  مخاطبانی  باشد. 
این  رای  میلیون   ۹ از  بیش  با 
آمار  این  کردند.  تایید  را  حرکات 

شگفت انگیز بود.
کاپیتان تیم ملی ورزش زورخانه ای 
در  رشته  این  ارائه  از  هدف  ایران 
پرطرفدار  های  برنامه  و  استیچ 
گفت: فدراسیون ملی و بین المللی 
داریم، ورزش زورخانه ای در بیش 
البته  دارد.  طرفدار  کشور   ۸۰ از 
الزمه معرفی دقیق این ورزش به 
حفظ  با  جذابیت  افزایش  جهان 
صورت  این  در  است.  آن  اصالت 
می توان بخشی از فرهنگ معنوی 
خود را از طریق ورزش به جهانیان 
باید  راستا  این  در  کنیم.  معرفی 

نیز  المپیک  بین المللی  کمیته  با 
این  جذابیت  اگر  کنیم.  رایزنی 
رشته افزایش پیدا کند بدون شک 
کمیته بین المللی المپیک نیز آن 
را خواهد پذیرفت. در دوره گذشته 
در بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی حضور پیدا کردیم و افتخار 
داشتم که کاپیتان تیم باشم و سه 
مدال طال برای کاروان ایران عزیز 
به ارمغان آوردم. صدور این ورزش 
به جهان و قانع کردن IOC برای 
بازی های  در  رشته  این  پذیرش 
المپیک، به معنای پذیرش فرهنگ 

ایران در ورزش جهان است.
ترویج  اهمیت  به  اشاره  با  جلیجو 
عنوان  کشور  ورزش  در  فرهنگ 
تربیت  کرد: در ورزش زورخانه ای 
این  و  دارد  اولویت  روح  و  جسم 
ورزش  هدف  می دهد،  نشان 
پروری  قهرمان  تنها  زورخانه ای، 
بُعد  بلکه  نیست،  مدال  کسب  و 
توجه  مورد  نیز  ورزش  فرهنگی 
هم  مرشد  ورزش  این  در  است. 
موسیقی زنده را اجرا خواهد کرد، 
موسیقی که تربیت کننده و ارشاد 
بخش است. تاثیر موسیقی بر روی 
پذیرفته  اصل  یک  ورزشکار  ذهن 
شده در ورزش جهان است ما این 
می دهیم.  انجام  قرنهاست  را  کار 
کشور  در  رشته  این  توسعه  البته 
نیاز به زیرساخت های فراوان است 
تنها  زورخانه ای  ورزش  نباید  و 
شود.  منتهی  معدودی  گروه  به 
در ۲  ما  اجرای  از  مردم  استقبال 

که  می دهد  نشان  گذشته  سال 
این ورزش  به  خانواده ها عالقمند 

هستند.
این  گفت:  هم  را  این  وی 
اما  است  خوب  بسیار  استقبال 
حضور  برای  را  زیرساخت ها  باید 
دهیم.  افزایش  بیشتر  ورزشکاران 
نسبت  به  زیرساخت  اکنون 
به  نیاز  و  است  کم  عالقمندان 
ساخت  زیر  توسعه  برای  اعتبار 
که  ورزشی  هستیم.  ملی  ورزش 
نام  به  یونسکو  در  و  است  ایرانی 
ایران به ثبت جهانی رسیده است. 
استقبال مردم از این ورزش بعد از 
اجرای ما در برنامه »عصر جدید« 
این  برای  باید  و  شده  برابر  سه 
را  الزم  ساخت  زیر  ورزشکاران 

فراهم کنیم.
کاپیتان تیم ملی زورخانه ای ایران 
با اشاره به لقب پهلوان و استفاده 
گفت:  ورزشکاران  بین  در  آن  از 
به هر  است که  بد  رویه  این یک 
داده  پهلوان  لقب  ورزشکاری 
زورخانه ای  ورزش  در  می شود. 
پهلوان صفات خاصی دارد. پهلوان 
داشته  مدال  که  نیست  کسی 
است  سفره دار  پهلوان  بلکه  باشد 
باز  مردم  مشکالت  از  گره  که 
می کند. پهلوان با قهرمانی متفاوت 
دستگیری  در  پهلوان  است. 
مردم  و  است  پیش قدم  محرومان 
عنوان پهلوانی را به فرد ورزشکار 
این  خودش  اینکه  نه  می دهند 

عنوان را تعریف کند.

جلیجو: الزمه معرفی ورزش زورخانه ای افزایش جذابیت با 

حفظ اصالت آن است
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نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: تورم در 

عربستان، هزینه های حجاج را  سه برابر کرد

در  قربانی  قیمت  اینکه  بیان  با  زیارت  و  امور حج  در  فقیه  ولی  نماینده   
عربستان به نسبت دهه هشتاد شمسی سه برابر شده، گفت: البته عربستان 
با توجه به  بیابانی است که اکثر مواد غذایی وارداتی است، ولی  کشوری 
قبل  از  درصد  حدود ۴۰  کاالها  تمام  قیمت   جهان،  در  قیمت ها  افزایش 

گران تر شده است.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی حج، حجت االسالم و المسلمین سید عبدالفتاح 
نواب با بیان اینکه تاجران اعتبار قیمت ها را بیش از یک هفته نمی دانند، 
افزود: مجموع این مسائل باعث شده حج امسال با شرایط بی سابقه ای برگزار 

شود.
عربستان به دنبال افزایش درآمد و اشتغال آفرینی از حج است

 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت درباره هزینه های حج تمتع بیان 
کرد: علی رغم اینکه ما از وضعیت هزینه ها راضی نیستیم، ولی اکنون زائران 
افزایش  برخی سال ها  در  را می پردازند.  منطقه کمترین هزینه  در  ایرانی 
دوبرابری هزینه حج را داشتیم که عمدتاً به دلیل نوسان نرخ ارز بود، ولی 
امسال دولت عربستان به شکل بی سابقه در آستانه برگزاری حج اعالم کرد 
از هر زائر دریافت می کند؛ یعنی به نوعی به دنبال  از هزار دالر  که بیش 

افزایش درآمد و اشتغال آفرینی از حج هستند.
حجت االسالم و المسلمین نواب تاکید کرد: درحالی که آنان ادعای خادمی 
زائران را دارند، ولی سعی می کند به مخدوم خود دیکته کنند که باید چنین 
مبلغ زیادی بپردازند. این اقدام حیرت برانگیز باعث شد تا برخی کشورها 

به طور کلی انصراف بدهند و برخی کشورها نیز با افت زائر مواجه شدند.
وی با بیان اینکه در ایران تدبیر بر این شد تا ضمن دریافت میلغی از زائر 
در بخشی از هزینه ها صرفه جویی و در بخشی دیگر تخفیف گرفته شود، 
خاطرنشان کرد: امسال با توجه به کاهش کرونا، انتظار برگزاری برنامه حج 
را داشتیم و منتظر اعالم رسمی عربستان و شروط آنان بودیم که در دهه 
آخر ماه رمضان اعالم کردند که حج با ۴۵ درصد سهمیه برای افراد زیر ۶۵ 

سال و تزریق سه دوز واکسن و تست pcr برگزار می شود.
عربستان به جای شرط سنی، استطاعت قرآنی را پیگیری می کرد

 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بیان کرد: ساماندهی برنامه حج 
بهتر است براساس دستورات الهی باشد و انسان ها بی دلیل در آن دخالت 
نکنند. با این شرایط امسال حج با جمعیت کم و جوان برگزار می شود، ولی 
حج بعدی با عمده افراد باالی ۶۵ سال برگزار خواهد شد. اگر عربستان به 
جای اعالم شرط سنی، شرط استطاعت قرآنی را پیگیری می کرد، کارآمدی 
بیشتری داشت؛ یعنی اگر به جای شرط سنی، داشتن استطاعت و سالمت 
جسمی و مثاًل نداشتن بیماری زمینه ای به علت بیماری کرونا را مطرح 
بیماری  زیر ۶۵ سال هم  افراد  است که  بود؛ چراکه ممکن  بهتر  می کرد 

زمینه ای داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین نواب با بیان اینکه با مسئوالن حج عربستان 
مکاتبه شد، ولی پاسخ آنان این بود که این شرط از سوی وزارت بهداشت 
عربستان مطرح شده، گفت: اگرچه این تدابیر از روی احتیاط است،  ولی 
باز شرط و قاعده قرآنی استطاعت دقیق تر از آن بود. توصیه دیگر قرآنی 
در مشورت است، از مزیت های مشورت این است که سایر کشورها نیز در 
این زمینه همراه تر می شوند. چراکه همه به دنبال برگزاری مراسم باشکوه 

و موفق هستیم. 
از  دفاع  و  اتحاد  خودسازی،  امسال  حج  شد:جهت گیری  یادآور  وی 

مسجداالقصی قبله اول است.
و  آموزشی  فرهنگی،  تدابیر  به  توجه  با  نواب  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اجرایی حج تمتع به تشریح شعار حج پرداخت و بیان کرد: جهت گیری 
حج امسال در محور فردی خودسازی و در کار جمعی اتحاد جوامع اسالمی 
است که نتیجه آن اقتدار است. اقتداری که جهت گیری آن به سوی دفاع از 

مهم ترین مسئله جهان اسالم یعنی مسجداالقصی قبله اول است. 
زائران آموزش های برخط و غیرحضوری را گذرانده اند

 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در خصوص آموزش های ارائه شده 
به زائران نیز گفت: عمده زائرانی که اکنون مشرف می شوند، در سال ۹۹ 
بیشتر آموزش های برخط و غیرحضوری را گذرانده اند، در شهرستان های آبی 
آموزش ها به شکل حضوری انجام شده بود. امسال نیز بعد از اعالم عربستان 
آموزش ها به شکل حضوری پیگیری شد. طبق گزارش معاون فرهنگی بعثه، 
با وجود فرصت باقیمانده، برخی از کاروان ها ده جلسه آموزشی قبل از اعزام 
را برگزار کرده اند. با این تفاوت که سابقاً الزام در برگزاری هفته ای یک جلسه 
بود، ولی امسال جلسات به شکل فشرده تر برگزار شد و روحانیون هم پای 
کار آمدند. همایش حج نیز در مراکز استان ها در حال برگزاری است که 

امیدواریم اثربخش باشد.
برنامه های  تمام  امسال  اینکه  بیان  با  نواب  المسلمین  و  االسالم  حجت 
داد:  توضیح  می شود،  برگزار  گذشته  روال  طبق  حج  معنوی  و  فرهنگی 
تعدادی برنامه جدید از جمله دعوت از قاریان ممتاز برای برگزاری جلسات 
قرآن در مراکز مختلف و برگزاری محفل های خاص قرآنی به برنامه های 
اضافه شده است؛ چراکه در سرزمین وحی و در مهبط نزول قرآن جای دارد 

بیشتر به آموزه های قرآنی پرداخته شود. 
وی درباره درس های آموزنده حج گفت: کسی که حج می رود تمام راحتی و 
آسایش را کنار می گذارد و خودش را با چارچوب جدید وفق می دهد و آنچه 
را مطلوب خداوند است انجام می دهد. درس های حج بسیار متعدد است. 
یک عمل آن انسان را به اوج و یک عمل انسان را در خضوع و فرود می آورد. 
همه اعمال حج برای انسان یک تلنگر است. برای مثال حشر بعد از اذان 
صبح در مشعرالحرام یادآور فردای قیامت است و غوغایی از صفا و معنویت 

را آن صحنه می آفریند.
خودسازی از محورهای اساسی و جانمایه حج است

 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در تبیین شعار حج امسال اذعان 
داشت: شعار حج در واقع جهت گیری کلی در برگزاری حج است. خودسازی 
از محورهای اساسی و جانمایه حج است، دومین محور انسجام است که در 
معنای وحدت و یکپارچگی جهان اسالم و دوری از تفرقه است که موجب 
اهمیت و جایگاه مسجداالقصی  به  نیز  نکته آخر  اقتدار اسالمی می شود. 
بازمی گردد که امروز شاهد بی تدبیری و بی تفاوتی برخی کشورها نسبت به 

آالم و دردهای مردم فلسطین هستیم.
محور  در  واقع جهت گیری  در  کرد:  بیان  نواب  والمسلمین  حجت االسالم 
فردی خودسازی و در کار جمعی اتحاد و انسجام است که نتیجه آن اقتدار 
می شود، این اقتدار به سمت دفاع از مهم ترین مسئله جهان اسالم یعنی 
مسجداالقصی است جالب آنکه پیامبر گرامی اسالم)ص( در مسجدالحرام 
تقریبا به سمت رکن حجر نماز می خواندند که اگر کسی بدان سمت بایستد، 

در واقع در امتداد به سمت مسجداالقصی نماز خوانده است.

»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر   
ارتقای  هدف  با  رویداد  این  می گوید: 
فضایی  ایجاد  و  انیمیشن  صنعت 
عادالنه و شفاف، در مقام یک بسترساز 
بزرگترین چالش و دغدغه ای  است و 
داشت،  وجود  دوره  سه  هر  در  که 
در  حضور  برای  سرمایه گذاران  اقناع 

طرح های جذاب است.
رویداد  اولین  درباره  مافی   امیررضا 
داشت:  اظهار  رویازی  انیمیشن  پیچ 
پیچ  رویداد  اولین  عنوان  به  رویازی 
انیمیشن در ایران به دوره چهارم خود 
و  اولین  که  رویدادی  است؛  رسیده 
مهمترین دستاورد آن، جذب سرمایه 
زمینه  و  است  جذاب  طرح های  برای 
ایجاد ارتباط عادالنه میان تولیدکننده 

و سرمایه گذار را فراهم می کند.
مرکز   ۹۶ سال  اینکه  بیان  با  وی 
با  سوره  سینمایی  سازمان  انیمیشن 
زمینه  در  متعدد  جلسات  برگزاری 
آسیب شناسی صنعت انیمیشن ایران، 
به رویداد »پیچ« رسید، بیان کرد: اگر 
باید  کنیم،  تعریف  را  پیچ  بخواهیم 
برای  دقیق  شیوه ای  پیچ  که  بگوییم 
است  محصول  یا  طرح  یک  معرفی 
که به صورت شفاهی یا تصویری و با 
عرضه  یا  و  تولید  هزینه  هدف جذب 
در  ارایه دهندگان  می شود.  انجام 
شامل  تولیدی  بسته ای  پیچ،  جلسه 
اطالعات کلی طرح فراهم می کنند و 
بالقوه  آن را در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می دهند.
یکی  عنوان  به  پیچ  داد:  ادامه  مافی 
پیشرفت صنعت  راه های  موثرترین  از 
انیمیشن، اگر ارایه تاثیرگذار، دقیق و 
قرار  سرمایه گذاران  پیش روی  مدونی 
مختلف  مراحل  در  می تواند  بگیرد 
تولید برای جذب سرمایه پیش برود. 

»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر 
یکسال،  گذشت  از  پس  داد:  توضیح 
ایران  در  انیمیشن  پیچ  رویداد  اولین 
با عنوان رویازی، با ارایه بیش از ۱۰۰ 
طرح انیمیشن در سال ۱۳۹۷ برگزار 
شد. در سال ۱۳۹۸ دومین دوره این 
رویداد در ۲ بخش انیمیشن و کاراکتر 
کدام  هر  در  نهایی  طرح   ۱۰ ارایه  با 

برگزار شد.
مافی یادآور شد: »رویاهایت را زندگی 
رویداد  این  دوره  کن!« شعار سومین 
کرونا  ویروس  دلیل شیوع  به  که  بود 
 ۱۴۰۰ سریال  در  تاخیر  یکسال  با 
شد.  برگزار  متفاوتی  شرایط  با  و 
برای  آفالین  و  آنالین  آموزش های 
تیم های شرکت کننده یکی از اتفاقات 
این دوره  بود. همچنین در  این دوره 
 ۱۲ طی  پیچ  منتورشیپ  جلسات 
و  عمومی  دوره های  برگزاری  با  روز 
اختصاصی برای هر طرح و به منظور 
آماده سازی تیم ها برای انجام یک ارایه 
سرمایه گذاران  مقابل  در  استاندارد 

انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین 
رویازی  دوره  سومین  دستاوردهای 
تهران  از  خارج  از  تیم هایی  حضور 
بود. در حقیقت ۴۲ طرح که بیش از 
استان هایی  به  متعلق  آن ها  از  نیمی 
غیر از تهران از جمله اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، 
قم، کردستان و کرمان بودند، در این 

رویداد ثبت نام کردند.
مافی اضافه کرد: سومین دوره رویازی 
اگرچه در شرایط متفاوت و با یکسال 
 ۱۰ از  طرح   ۲ اما  شد  برگزار  تاخیر 
نام های  با  نهایی  پیچ  در  طرح حاضر 
زمین  زیر  پله  چهل  و  رویاشهر 
وارد  مشارکت،  جذب  با  توانسته اند 

مرحله تولید شوند.
مهمترین  انیمیشن  صنعت  ارتقاء 

هدف رویازی 
»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر 
مهمترین  و  اولین  که  رویازی  گفت: 
برای  سرمایه  جذب  دستاوردش، 
هدف  با  است،  جذاب  طرح های 
ایجاد  و  انیمیشن  صنعت  ارتقای 
فضایی عادالنه و شفاف، در مقام یک 
بسترساز، زمینه ایجاد ارتباط عادالنه 

را  سرمایه گذار  و  تولیدکننده  میان 
فراهم می کند.

تامین  و  شناسایی  افزود:  مافی 
سرمایه گذاران  محتوایی  خواست های 
اقتصاد  شفاف سازی  خریداران،  و 
صنایع خالق، کمک به تامین و تولید 
اقتصادی،  ظرفیت های  تبیین  محتوا، 
کسب وکار  مدل های  تجاری سازی 
کشور،  اقتصاد  در  خالق  صنایع 
شناسایی و آموزش تخصصی تیم های 
صنایع  حوزه  در  فعال  و  مستعد 
و  خود  طرح های  ارایه  برای  خالق 
و  مربیان  و  متخصصان  شبکه سازی 
تسهیل در توسعه بازارهای بین المللی 
طرح های کسب  و کار از دیگر اهداف 

رویازی محسوب می شود.  
انیمیشن  مرکز  کرد:  تصریح  وی 
عنوان  به  سوره  سینمایی  سازمان 
برگزار کننده رویداد »رویازی« و ناظر 
کیفی پروژه ها این ضمانت را می دهد 
که با داوری طرح های کلی ارایه شده 
طرح هایی  فراخوان،  اعالم  از  پس 
قرار  سرمایه گذاران  روی  پیش  را 
اولیه  استانداردهای  از  که  می دهد 
تا رسیدن  آثار  از  برخوردار هستند و 

به سر منزل مقصود حمایت می کند.
در  فروردین ماه   ۲۸ داد:  ادامه  مافی 
چهارمین  شد،  اعالم  رسمی  خبر 
است.  خورده  کلید  رویداد  این  دوره 
گرفته،  صورت  زمان بندی  براساس 
اعالم فراخوان و ثبت نام در خردادماه 
ادامه  مردادماه  تا  که  می شود  انجام 
دارد. همچنین آموزش های رویازی از 
تیر تا شهریور، پیش پیچینگ در مهر 
آبان ماه  در  رویداد  دوره  چهارمین  و 

برگزار می شود.
تاثیر کرونا بر دومین دوره رویازی 

»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر 
اولین   ۹۸ و   ۹۷ سال  اینکه  بیان  با 
در  »رویازی«  دوره  دومین  و 
برگزار  کاوه  احسان  مدیریت  دوره 
یک  ترجمه  رویازی،  گفت:  شد، 
آن  درباره  دوستان  که  رویدادی ست 
به  را  آن  و  کرده  مشاهده  و  مطالعه 
این  دوم  و  اول  دوره  در  ما  که  آنچه 
رویداد دیدیم که مبنایش حضور افراد 
در کارگاه ها و کالس های آموزشی به 
کردند.  تبدیل  بود،  حضوری  صورت 
اما کرونا به عنوان یک امر ناشناخته 
از  فعالیت ها  همه  توانست  مجهول  و 
جمله رویداد »رویازی« را متوقف کند 
باید  افراد نمی دانستند چگونه  چراکه 
با این ویروس منحوس برخورد کنند 
در حقیقت انسان با چیزی که تجربه 
می کند  برخورد  سخت  است،  نکرده 
باید چه  این مساله برسد که  به  تا  و 

واکنشی نشان بدهد، زمان نیاز دارد.
و  معایب  از  بخواهم  اگر  افزود:  مافی 
محاسن کرونا و تاثیر آن روی رویداد 
مساله  این  به  باید  بگویم  رویازی 
این  معایب  از  یکی  که  کنم  اشاره 
رویازی  بود که  این  ویروس منحوس 
امکان  کرونا  اما  نشد  برگزار  یکسال 
توزیع عادالنه دانش را در این رویداد 
فراهم کرد به گونه ای که برخط شدن 
مجامع  و  دانشگاه ها  در  را  کالس ها 
به  که  شود  باورمان  و  کردیم  تجربه 
را  کار  می توانیم  نیز  آنالین  صورت 

روی  کالس ها  ببریم.  هم اکنون  پیش 
افراد  و  است  شده  بارگذاری  سایت 
شود.  بهره مند  آن ها  از  می توانند 
به  رخ  ارتباط  معتقدم  من  اگرچه 
اما این  رخ تاثیرگذاری بیشتری دارد 
رویداد  سومین  برگزاری  مانع  اتفاق 
این  کرونا  همچنین  نشد.  »رویازی« 
فرصت را برای ما فراهم کرد تا یکسال 
را  »رویازی«  رویداد  جدید،  تیم  با 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  مورد 

دهیم.
که  امکاناتی  از  ما  داد:  ادامه  وی 
وجود  به  برایمان  کرونا  واسطه  به 
دوره های  تجربه  از  همچنین  و  آمد 
مهم  نکته  می کنیم.  استفاده  پیشین 
ایجاد  با  دوره سوم  مانند  اینکه  دیگر 
بسترهایی مانعی که برای حضور افراد 
در تهران وجود دارد، مرتفع می کنیم.

توزیع  رویازی  رویداد  در  ما  رویکرد 
عادالنه منابع است

دبیر چهارمین رویداد »رویازی« بیان 
کرد: شعار این رویداد در دوره اول و 
بود؛ شفافیت در عرصه  دوم شفافیت 
هم  من  برای  که  انیمیشن  اقتصاد 
منابع  عادالنه  توزیع  اما  دارد  اولویت 
اولویت اول من است و به این مساله 
معتقدم که عدالت باید شعار ما باشد. 
ناگفته نماند که ما سیاست های دوره 
اول و دوم رویازی را پذیرفته بودیم و 

کمی اولویت ها را جابه جا کردیم.
دومین  و  اولین  در  گفت:  مافی 
سمت  این  به  حرکت  رویازی  رویداد 
استودیوهای  میان  رابطه ای  که  بود 
تولیدکننده  یک  درجه  و  حرفه ای 
صنعت  و  هنر  با  سرمایه گذاران  و 
سومین  در  شود.  برقرار  انیمیشن 
رویداد رویازی من به این مساله فکر 
درجه  استودیوهای  حضور  که  کردم 
یک یا به تعبیر من استودیوهایی که 
سازمان   ساختار  تولیدشان  ساختار 
یافته ای دارد، به دلیل آنکه می توانند 
ندارد  لزومی  کنند،  پیدا  سرمایه گذار 
نشدیم  آن ها  حضور  مانع  ما  اگرچه 
استودیوهای  از  کردیم  تالش  اما 
تالش  هستند،  کوچک  که   ۲ خط 
سرمایه  و  بسازند  سازمان  می کنند 
دارد،  بیشتری  اهمیت  آن ها  برای 
حمایت کنیم. از سوی دیگر تولید اثر 
برای استودیو خط ۲ به نوعی حیاتی 
و  سازمان  کشیدن  نفس  منزله  به  و 
بتوان  شاید  همچنین  است.  سیستم 
بیشتری  انگیزه  استودیوها  این  گفت 
می کنند.  عمل  دقیق تر  و  دارند 
ما  که  است  این  »رویازی«  نفس 
استودیوهای خط ۲ را در مسیر قرار 
دهیم. البته بسیاری از افراد به ما ایراد 
گرفتند و گفتند که رویازی در حال 
اما  است  استارتاپ  به  شدن  تبدیل 
اینگونه نیست و تعریف و مکانیسم آن 

روشن است.
کیفیت آثاری رویازی باید ارتقاء یابد

»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر 
کیفیت  معتقدم  داشت:  اذعان 
ارایه می شوند،  رویازی  به  که  آثاری 
باید  همچنین  برود.  باالتر  باید 
تعداد  و  بیشتر  آثار  جدیت صاحبان 

سرمایه گذاران واقعی افزایش یابد.
مافی با بیان اینکه ما هنوز نتوانستیم 

جا  اصطالح  به  را  فرهنگ  این 
و  سرمایه گذار  یک  که  بیندازیم 
موظف  خصوصی  سازمان  و  شرکت 
به  دست  فرهنگ  برای  است 
ما  همچنین  گفت:  بزند،  اقداماتی 
به  دادیم  انجام  که  آسیب شناسی  با 
که  مشکلی  که  رسیدیم  نتیجه  این 
در  دارد،  وجود  رئال  سینمای  در 
آن  و  می کند  صدق  نیز  انیمیشن 
پرداخت  یعنی  است  درام  پرداخت 
و  بود  »رویازی«  بخش ضعیف  درام 
طرح ها به لحاظ دراماتیک به مرحله 

پختگی نرسیده بودند.
دوره  چهارمین  در  ما  افزود:  وی 
رویازی قصد داریم دوره ای ویژه این 
موضوع برگزار کنیم تا ایده ها پخته تر 
شود. تاکید می کنم که ما در سوژه و 
محتوای ایده دخالت نمی کنیم بلکه 
به  داریم  قصد  دوره  این  برگزاری  با 
که  کسانی  تا  برسیم  بهتر  پرداخت 
به  نسبت  می کنند  مطرح  را  ایده ها 
بیشتری  نفس  به  اعتماد  آثارشان 

داشته باشند.
گذار  سرمایه  دنبال  به  هنری  حوزه 
برای طرح های برگزیده سال گذشته 

است
»رویازی«  رویداد  چهارمین  دبیر 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
این  در  حضور  برای  سرمایه گذاران 
گفت:  نیز  می شوند،  گزینش  رویداد 
با گزینش حل  اینگونه مسایل  خیر. 
نمی شود چراکه یک مساله فرهنگی 
مکرر  گوهای  و  گفت  نیازمند  و 
را  خود  ادبیات  باید  همچنین  است. 
اما  باشیم  داشته  مسایل  این  برای 
از مسائل  بسیاری  برای  ما  متاسفانه 
مرحله  در  و  نساختیم  بومی  ادبیات 
ترجمه هستیم در حالی که اگر قرار 
به  دست  باید  بگذارد،  تاثیر  است 
تولید ادبیات زد. در حقیقت هر علم 
می شود  جابه جا  ترجمه  با  دانشی  و 
اما اگر در سطح ترجمه باقی بماند، 
از بین می رود. سرعت تولید مفاهیم 
در جهان جدید بیش از جهان قدیم 
نمی توانیم  کردن  کپی  با  پس  است 
مسیر  در  باید  و  ببریم  پیش  را  کار 

تکامل قرار بگیریم.
نهایی  پیچ  در  داد:  توضیح  مافی 
آنکه  بدون  رویازی  رویداد  سومین 
شویم،  قائل  استان ها  برای  اولویتی 
مختلف  استان های  از  طرح  هشت 
انتخاب  تهران  استان  از  طرح   ۲ و 
اتفاق خوب مبتنی بر  این  البته  شد 
سیاست فرا تهران حوزه و خوشایند 
است. همچنین ۲ طرح از ۱۰ طرح 
در این دوره از »رویازی« سرمایه گذار 
از آن ها طرح  جذب کردند که یکی 
کاشان  از  »رویاشهر«  سینمایی 
تیم  برای  جلو  به  رو  قدمی  و  است 
تولیدش که سینمایی »بنیامین« را 
طرح  می شود.  محسوب  ساخته اند، 
انقراض«  »موزه  قبلی  نام  با  دیگر 
قزوین  استان  از  گروهی  به  مربوط 
است که بعدها اسم آن به »چهل پله 
زیر زمین« تغییر یافت. ناگفته نماند 
بسته  دیگر  طرح  هشت  پرونده  که 
نشده و حوزه هنری در تالش است 

برای آن ها سرمایه گذار جذب کند.

دبیر چهارمین رویداد انیمیشن »رویازی«: جذب سرمایه 
برای طرح های جذاب بزرگترین چالش است

گزارش

مدیر جدید شبکه مطرح کرد: »امید« به 
دنبال یک نهضت همراه با نسل جدید است

مدیر شبکه »امید« با همراهی مدیران گروه های این شبکه در نشستی رسانه ای به 
تشریح اولویت ها و برنامه های خود پرداختند.

با حضور محمدصادق باطنی مدیر شبکه و دیگر مدیران  امید  نشست مدیر شبکه 
شبکه با حضور خبرنگاران  برگزار شد.

امیدوارم  کرد:  عنوان  نشست  این  ابتدای  در  امید  شبکه  مدیر  باطنی  محمدصادق 
امیدوار  اگر  نوجوان ها  شود،  بدل  کشور  در  امید  پمپاژهای  پیشران  به  امید  شبکه 
شوند و اگر به عناصر فعال اجتماعی تبدیل شوند خواهر و برادر و پدر و مادر خود 

را هم امیدوار می کنند.
انسداد  دچار  نوجوان  زمینه  در  که  عرصه هایی  برخی  در  داریم  بنا  داد:  ادامه  وی 
است به همت نوجوانان این عرصه ها را آزاد و فعال کنیم. ما در شناخت زبان نسل 
بلکه در همه ساحت های فرهنگی  جدید دچار خالء بودیم، نه فقط در صداوسیما 
اینگونه بوده است. حوزه علمیه، خود سازمان صداوسیما و به ویژه آموزش و پرورش 
ما  و  نوجوان داشته اند  آرایش جدی در حوزه  نوجوان است کمتر  که متولی حوزه 
می خواهیم با نسل جدید یک نهضت راه بیندازیم. ما نسلی داریم که آماده و مهیای 

گام های بزرگ است و باید از این فرصت بهره گرفت.
مردم تشنه صحبت با ما هستند

در ادامه سیداحمد مصطفوی مدیر گروه تولید شبکه امید در سخنانی تصریح کرد: 
مردم تشنه هستند با ما صحبت کنند. مادری بود که فرزندان ۱۳ ساله و ۱۵ ساله 
داشت و به شدت درباره خوراک رسانه ای فرزندانش دغدغه داشت. این مادر خانه 
دار به شدت نظرات خوبی هم داشت و مثاًل پیشنهاد داشت برنامه آموزشی ورزشی 
داشته باشیم و یا درخواست سریال داشت چون در شبکه های خارجی رسانه ای برای 

این سنین مجموعه های مختلفی ساخته می شود.
از  اعم  می کند  ورود  دارد  انگیزه  که  متخصصی  نیروی  اینجا  کرد:  اضافه  وی 
تولیدکننده و دیگر عوامل و حتماً باید تحولی در محتوا و فرم اتفاق بیفتد و ما هم 

چنین تدبیری داریم.
مصطفوی تصریح کرد: االن توجهمان روی این است که نیاز نوجوان چیست و به 
اصلی  نیازهای  که  و…  کنکور  یا  رشته  انتخاب  بحث  جمله  از  کنیم  توجه  همان 
نوجوان است. به طور مثال از ۲۸ خرداد برنامه ای برای نوجوانان کنکوری داریم که 

از ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه امید می رود.
وی با اشاره به رویکردهای جدید در شبکه افزود: قرار است فرایند مشارکت نوجوان 

در شبکه فعال شود و او احساس کند که می تواند تعامل کند.
مصطفوی همچنین به افزایش برنامه های تولیدی اشاره و بیان کرد: تا االن ۲۰ درصد 
از برنامه های شبکه تولیدی بوده و باقی تامینی بوده است اما قرار است از این پس 

حدود ۶۰ درصد از برنامه ها تولیدی شود.
در ادامه علیرضا کجوری مدیر تامین شبکه اظهار کرد: ما سعی کردیم برنامه ها عالوه 
بر اینکه نوجوان محور باشد نوجوان پسند هم باشد. قرار است هر یک از برنامه ها 
که حتماً تامینی هم هست یک افزوده محتوایی داشته باشد و صرفاً سرگرم کننده 

نباشد.
کجوری یادآور شد: »سینما هویت« از جمله این برنامه هاست که از ۱۱ تیر روی 
آنتن می رود و در آن جشنواره فیلم های تابستانی را خواهیم داشت و یک چینش 
دوباره در آثار سینمایی آن داریم. در این برنامه هم معرفی و هم نقدها و تحلیل هایی 

را برای نوجوانان پخش می کنیم.
کشورها  برخی  در  که  آثاری  و  فرهنگ  گفت:  خارجی  فیلم های  پخش  درباره  وی 
فیلم های  که  نبوده  اینگونه  ولی  کرده  ایجاد  ما  برای  محدودیت هایی  داشته  وجود 

خارجی پخش نکنیم.
پخش »امید«، کوچک ترین و چابک ترین است

ذوالفقاری مدیر پخش شبکه امید نیز در سخنانی عنوان کرد: پخش امید به عنوان 
چابک ترین و کوچک ترین پخش سازمان شناخته شده است و حتی از طرف مجموعه 

فنی و سیما از این تالش تجلیل شد.
وی اضافه کرد: در عین حال نگاه باالدستی ها به این پخش خیلی جدی نبوده است 
به طور مثال از برخی مسایل و یا کیفیت تصویر می توان فهمید با چه مشکالتی رو 
به رو بوده ایم که خدا را شکر قول هایی درباره اچ دی شدن آنتن و تجهیز ساختار 

داده شده است.
محمد شهبازی سلطانی از دیگر مدیران شبکه نیز درباره ساختارهای به کار گرفته 
شده در شبکه در آینده نزدیک یادآور شد: قصد داریم فرم های جدید برنامه سازی 
از گیم شوها و مسابقه های تلویزیونی جذاب تا تاک شوها و حتی استفاده از فضای 

استریم را به کار گیریم.
انیمیشن  و  و سریال  فیلم  در حوزه  مستقلی  تولیدات  امید  کرد: شبکه  اضافه  وی 
مسیرهایی  جمله  از  بود.  خواهد  متنوع  و  مختلف  ژانرهای  در  که  داشت  خواهد 
که می تواند اهداف را برآورده کند بانک ایده است که از همه مخاطبان می توانیم 
ایده هایشان را دریافت کنیم.محمدحسن لطفعلی زاده مدیر باشگاه امید نیز در ادامه 
مخاطب  است  مصرف کننده  فقط  که  کودک  برخالف  نوجوان  مخاطب  شد:  یادآور 
فعال است که هم می بیند و هم نظر دارد می خواهد ساختارشکنی کند و اتفاقات 
از  اولین تشکل نوجوانانه کشور باشد و  نوینی را خلق کند. باشگاه امید قرار است 

ظرفیت های مغفول استفاده کنیم تا اتفاقی در کشور رقم بخورد.
به کار گیرد  را  این ظرفیت ها  این است که  باشگاه  اضافه کرد: اصلی ترین کار  وی 
به  نهایت  در  خودشان  اینها  کند.  وصل  ظرفیت ها  دیگر  به  و  کرده  فعال  را  آن ها 

تولیدکنندگان اصلی رسانه تبدیل می شوند.
در ادامه باطنی در پاسخ به سوالی درباره لزوم یک برنامه گفتگومحور برای نوجوانان 
را  آن ها  مسایل  و  داریم  نوجوانان  خود  حضور  با  را  صفر«  »ساعت  داد:  توضیح 
بی واسطه تر به بحث می گذاریم. ظرفیتی را هم با نام »اتاق آبی« برای مشاوره آنها 
تدارک دیده ایم. این یکی از نیازهای اصلی بچه هاست نیاز به مشاوره در حوزه های 
مختلف تحصیلی، خانوادگی و… که حتی محدود به آنتن هم نباشد و در پلتفرم ها 

هم دنبال شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ساخت سریال های ماندگار همچون »قصه های 
مجید« گفت: سریال قصه های مجید بخشی از خاطره خیلی از دهه ۶۰ و ۵۰ است اما 
اگر همین سریال را امروز از تلویزیون پخش کنیم نوجوانان پای آن نخواهد نشست 

اما ما دو حوزه سریال و انیمیشن را به صورت جدی دنبال می کنیم.
وی همچنین از یک پروژه دیگر خبر داد: یک سیت کام در دست نگارش داریم، طرح 
مفصل تری هم با نام »خانواده رو به راه« داریم که بسیار متفاوت خواهد بود. این 
سریال داستان خانواده ای در سال ۱۴۰۰ است که رییس جمهور سال ۱۴۴۰ کشور 
از این خانواده انتخاب می شود. برای اولین بار در تلویزیون یک سریال تعاملی است 

و مخاطبان می توانند مسیر قصه را در تلوبیون تغییر دهند.
باطنی از ساخت یک فیلم سینمایی خبر داد: با فارابی هم رایزنی داشته ایم تا فیلمی 
این  برسانیم.  انجام  به  فارابی  بنیاد  راهبری شبکه و سرمایه گذاری  با  را  سینمایی 
فیلم درباره دختران نوجوان است و امیدواریم به جشنواره فیلم فجر هم برسد. وی 
در بخش دیگر درباره پویش »شهروند خبرنگار« که قرار است در شبکه راه بیندازد 
گفت: ظرفیت ها را هم افزا می کنیم و قرار نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. ما 
موضوع می دهیم و فراخوان می دهیم و نوجوانان در این راستا با ما همکاری خواهند 

کرد.
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 رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق 
ارزی پروژه ای است، یعنی پروژه ای برای 
اوراق تعریف می شود که هم درآمد  این 
ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا 

بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد.
ارز  بازار  نوسان  درباره  صالح آبادی  علی 
بیشترین  گفت:  آن  مدیریت  و چگونگی 
ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور 
تعادل  برقراری  نظر  از  بنابراین  داریم 
عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و 
» از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای 
استفاده   » ارز  بازار  در  آرامش  برقراری 

می کنیم.
وی ادامه داد: در بحث تقاضا تالش داریم 
واقعی  تقاضای  ارز  بحث  در  که  افرادی 
دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش 

کامل داده شوند.
این  به  بانک مرکزی در پاسخ  رئیس کل 

پرسش ایرنا که نرخ سود اوراق ارزی که 
چقدر  شود  منتشر  زودی  به  است  قرار 
در  ارزی  اوراق  این  داشت:  اظهار  است، 
پروژه  نخست  یعنی  است  پروژه ای  قالب 
تأمین  برای  ارزی  اوراق  تعریف و سپس 

مالی آن پروژه منتشر می شود.
بودن  مشخص  به  اشاره  با  صالح آبادی 
زمان پروژه ادامه داد: زمان معموال دو یا 
سه سال است و سررسید اوراق بسته به 
پروژه ای که تعریف می شود، خواهد بود. 
تأکید  یعنی  است  ارزی  به شکل  تأمین 
هم  و  اصل  هم  بازپرداخت  که  می شود 

سود، ارزی خواهد بود.
بانک مرکزی خاطرنشان کرد:  رئیس کل 
که  می شود  انتخاب  و  تعریف  پروژه ای 
قبولی  قابل  بازده  و  ارزی  درآمد  حتما 
را  آن  بازپرداخت  بتواند  که  باشد  داشته 

به شکل ارزی انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی :  برنامه بانک 

مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز

مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
گفت: مجلس یازدهم تاکنون طرح های 
تصویب  به  را  مهمی  بسیار  معیشتی 
شغلی  امنیت  تقویت  برای  و  رسانده 
در  ویژه  به  خوبی  مصوبات  کارگران 
داشته  بودجه  الیحه  بررسی  جریان 

است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به عملکرد 
تحقق  داشت:  اظهار  یازدهم،  مجلس 
و  قوت  نقاط  از  یکی  شفافیت  وعده 
همین  است.  یازدهم  مجلس  برجسته 
که دشمنان و معاندان نظام همواره علیه 
مجلس انقالبی مطالبی را مطرح کرده 
می کنند،  وارد  هجمه  نمایندگان  به  و 
یازدهم  مجلس  که  می دهد  نشان 
عملکرد قوی و قابل قبولی داشته است.

تاکنون  یازدهم  مجلس  کرد:  بیان  وی 
به  را  مهمی  بسیار  معیشتی  طرح های 
امنیت  تقویت  برای  و  رسانده  تصویب 
مصوبات  کارمندان  و  کارگران  شغلی 
خوبی را به ویژه در جریان بررسی الیحه 

بودجه داشته است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
ارتباط  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
به  نسبت  مردم  با  یازدهم  مجلس 
مجالس قبل تقویت شده است و مردم 
به راحتی می توانند با نمایندگان ارتباط 
بگیرند و مشکالت و مطالبات خود را به 

آنان بگویند.
نمایندگان  شد:  متذکر  کارنامی  بابایی 

آستانه  در  فقط  مجالس  از  برخی 
انتخابات ارتباط خود با مردم را افزایش 
عمل  در  یازدهم  مجلس  اما  می دادند، 
نشان داده که این گونه نیست و در همه 
خوبی  به  را  مردم  صحبت های  شرایط 
پیگیری  را  آن  مطالبات  و  می شنود 
می کند. اولویت نمایندگان خدمتگزاری 

به مردم است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: ممکن است مجلس 
یازدهم در رسیدن به نقطه اوج خدمت 
به مردم راه زیادی داشته باشد، اما باید 
که  گرفت  نظر  در  هم  را  مسئله  این 
دولت ها هم نقش مهمی در این زمینه 
به طور  را  قوانین مجلس  باید  و  دارند 
را  آن  تأثیر  مردم  تا  کنند  اجرا  دقیق 
در زندگی خود ببینند. برای مثال، در 
دوران اوج کرونا مجلس شورای اسالمی 
تصویب کرد که سبد کاال به مردم داده 
اقدامات  زمینه  این  در  دولت  اما  شود 

الزم را انجام نداد.
مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
شورای  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای 
را  مهمی  اولویت های  تاکنون  اسالمی 
پیگیری کرده است و به محرومان توجه 
محرومیت زدایی  برای  ما  کرد.  زیادی 
تالش زیادی می کنیم. البته الزم است 
کند  تقویت  را  خود  نظارت  مجلس 
وزرا  از  نمایندگان  سوال  طرح  باید  و 

افزایش یابد.

گام مجلس برای تقویت معیشت کارگران/

برای محرومیت زدایی تالش می کنیم
خبر

وزیر جهاد کشاورزی:

 رقیب بخش خصوصی نیستیم
نوشتار

اینکه  بیان  با  وزیر جهاد کشاورزی   
بذر  و  کود  سم،  مصرف  و  تولید 
استاندارد در اولویت قرار دارد، گفت: 
با مشکل جدی سموم تقلبی  اکنون 
این  باید  در کشور روبرو هستیم که 

موضوع را به صفر برسانیم.
 »سید جواد ساداتی نژاد« در همایش 
روز جهانی سالمت غذا که در سالن 
نباتات کشور  سازمان حفظ  جلسات 
غذا  کیفیت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
باید در حد استاندارد و ایده آل باشد 
لحاظ  و کمیت  کیفیت  در  عدالت  و 
در  ما  رسالت های  از  یکی  که  شود 
بشمار  غذایی  امنیت  تامین  حوزه 
حفظ  سازمان  افزود:  می رود.وی 
در  مهم  سازمان های  از  یکی  نباتات 
کشور است که وظیفه تامین سالمت 
غذای مردم را بر عهده دارد که کمی 
ناشناختگی در نام و عنوان آن وجود 
دارد و مردم بیشتر با سازمان غذا و 
بودن  موثر  اما  دارند،  آشنایی  دارو 
می شود  باعث  نباتات  حفظ  سازمان 
هزینه های بهداشت و درمان کاهش 
تصریح  کشاورزی  جهاد  یابد.وزیر 
کرد: بنابراین ما هرچقدر در سازمان 
کنیم،  سرمایه گذاری  نباتات  حفظ 
هزینه درمان کمتری خواهیم داشت 
و مردم سالم و بانشاط داشته باشیم 
و از لحاظ اقتصادی نیز می تواند موثر 

باشد.
ساداتی نژاد اضافه کرد: تصور می کنم 
از سوی  آگاهی  و  عدم شناخت  این 

که  است  این  دالیلش  از  یکی  مردم 
رسمی  و  شفاف  خیلی  سازمان  این 
غذا  سالمت  و   بهداشت  حوزه  در 
وظیفه  درحالی که  بود،  نشده  واگذار 
این سازمان سالمت و امنیت غذایی 

بوده است. 
حفظ  سازمان  به  غذا  سالمت  حوزه 

نباتات محول شد
دوره  این  ابتدای  در  گفت:  وی 
از  فلفل دلمه ای  محصول  برگشت 
پذیرش  بسیار  که  داشتیم  روسیه 
اما  بود،  ثقیل  و  سخت  موضوع  این 
هر تهدید و اتفاقی یک فرصت تلقی 
نیک  فال  به  را  آن  ما  که  می شود 
گرفته ایم، زیرا شاید اگر این اتفاق در 
انتهای دوره دیگری می افتاد اقدامی 
در  اما  نمی شد  انجام  آن  رفع  برای 
و  داد  رخ  موضوع  این  دولت  ابتدای 
سازوکاری را برای آن مهیا کردیم تا 
محصوالت  برای  اتفاقی  چنین  دیگر 

کشاورزی رخ ندهد. 
بنابراین  افزود:  وزیر جهاد کشاورزی 
به  غذا  سالمت  حوزه  رسماً  آنجا  از 
با  شد،  محول  نباتات  حفظ  سازمان 
که  سازوکاری  و  معاونت  یک  ایجاد 
بتواند متولی این بخش باشد. اکنون 
جهاد  وزارت  حوزه  در  که  سازمانی 
غذا  سالمت  بخش  در  کشاورزی 
پاسخگوست که سازمان حفظ نباتات 
که  دارد  که  برنامه ریزی  با  کشور 
به طورقطع در آینده وضعیت بهتری 
مشکالت  و  مسائل  و  داشت  خواهد 

به تدریج  اعتبارات  و  انسانی  نیروی 
بر  سازمان  این  و  شد  خواهد  تامین 
بیشتری  تسلط  غذا  سالمت  حوزه 

پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: سازمان حفظ نباتات 
یار مهم در کنار سازمان غذا و دارو 
است تا در تامین استانداردهای مهم 

کار خود را انجام دهند. 
ساداتی نژاد گفت: امیدوارم به جایی 
که  غذایی  محصول  هر  که  برسیم 
دارای  می شود،  عرضه  کشور  در 
به راحتی  مردم  و  باشد  شناسنامه 
دست  محصول  اطالعات  به  بتوانند 
تولید  در  شفافیت  این  کنند.  پیدا 
اطمینان بخشی  بر  عالوه  محصول 
دیگر  اطمینان  باعث  مردم کشور  به 

کشورها می شود.
داشت:  اظهار  کشاورزی  جهاد  وزیر 
در  شناسنامه دار  محصول  واقع  در 
نشان می دهد کاالی  بخش صادرات 
تولید شده تحت کنترل است و دیگر 
محصول ما برگشت نمی خورد، البته 
رایج  امری  برگشت محصول در دنیا 
اتفاق  کشورها  همه  برای  که  است 

می افتد.
وی افزود: در بحث سم ها باید سموم 
به  کامل حذف شود،  به طور  تقلبی 
پنبه  مزارع  در  کشاورزان  مثال  طور 
هستند  روبرو  مشکل  این  با  داراب 
به  را  تقلب  و  خطا  هرگونه  باید  که 
مربوط  بحث  این  که  برسانیم  صفر 
کشاورزان  به  آگاهی رسانی  به 
استاندارد  سم  اینکه  برمی گردد. 
درجه یک را به چه میزان، چقدر و 
در چه طول دوره ای استفاده کنند و 
بتوانیم  استفاده   از  پس  زمانی  چه 

محصول را برداشت کنیم.
مهم  این  کرد:  تصریح  نژاد  ساداتی 
در  علمی  آموزش  و  ترویج  به  نیز 
مزارع و اراضی کشاورزی برمی گردد، 
به  بخشی  آگاهی رسانی  البته 
سازمان  و   کشاورزی  نظام مهندسی 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
برمی گردد  رسانه ها  همچنین  و 
این  یکدیگر  کمک  با  می توانند  که 

آگاهی رسانی را عملیاتی کنند.
کرد:  اضافه  کشاورزی  جهاد  وزیر 
قرنطینه  پست  مطالبات  درخواست 

و دغدغه ای که برخی دارند، موضوع 
بسیار مهمی است که باید آن را برای 
گنجینه  این  و  کنیم  حفظ  کشور 
صیانت  مورد  باید  کشاورزی  بخش 
قرار گیرد.به گفته وی، به طور حتم 
نیروی  لحاظ  از  قرنطینه  پست  باید 
شود،  تقویت  مالی   تامین  و  انسانی 
زیرساخت مهیا شده به شکل مطلوب 
از  رونمایی  با  امیدواریم  برود.  پیش 
تحت  را  غذا  حوزه  سامانه  دو  این 

کنترل بگیریم.
کشاورزی  سموم  گفت:  نژاد  ساداتی 
باید استاندارد باشد و این جزو وظایف 
قرار  باید مورد ساماندهی  ماست که 

بگیرد.
رقیب بخش خصوصی نیستیم

حفظ  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
نباتات در بحث کنترل  آفات عمومی 
وظیفه خود را انجام داده است اظهار 
غذایی  امنیت  قرارگاه  اکنون  داشت: 
را داریم که در زیرمجموعه آن ستاد 
سالمت غذا است.ساداتی نژاد با بیان 
رقابتی  خصوصی  بخش  با  ما  اینکه 
نداریم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
اگر  نیست،  خصوصی  بخش  رقیب 
قدرت  با  صادقانه  خصوصی  بخش 
و  انجام دهد  را  قوت وظایف خود  و 
حتم  طور  به  اما  کند  اعتمادسازی 
یکدیگر همکاری داشته  با  می توانیم 
باشیم؛ در عین حال بخش خصوصی 
محصوالت  تولید  بر  ناظر  باید  خود 
و  تقلب  هرگونه  زیرا  باشند،  خود 
مشکل در این بخش تمامی مجموعه 

را زیر سوال می برد،
کرد:  تاکید  کشاورزی  جهاد  وزیر 
نباتات  حفظ  سازمان  اینکه  از  قبل 
الزم  شود  عمل  وارد  جهاد  وزارت  و 
است خود بخش خصوصی بر عملکرد 
تولیدکنندگان نظارت و کنترل داشته 
باشد البته سازمان تحقیقات، آموزش 
در  مهمی  نقش  کشاورزی  ترویج  و 
حوزه علمی و دانش بنیان شدن دارد 
که باید از این ظرفیت استفاده شود.

در همایش روز جهانی سالمت غذا از 
سامانه های “سماک” و “نهالستان” با 
حضور وزیر جهاد کشاورزی و رییس 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 

اسالمی رونمایی شد.

فناوری  و  ارتباطات  وزیر   
از  یکی  در  اطالعات 
نوشت:  اجتماعی  شبکه های 
دبیر  صحبت های  اساس  بر 
کل اتحادیه جهانی پُست، در 
سازوکارهایی  آینده  ماه های 
پست  موانع  رفع  برای 
بین المللی و وصول مطالبات 

کشورها ایجاد خواهد شد.
وزیر  زارع پور«  »عیسی 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
خود  اینستاگرامی  پست  در 
نوشت: در آخرین روز سفر به 
ژنو برای دیدار با »ماساهیکو 
اتحادیه  کل  دبیر  متوکی«، 
جهانی پست به »برن« رفتم.

این  ابتدای  در  افزود:  وی 
به  »متوکی«  انتخاب  دیدار 
جهانی  اتحادیه  دبیرکلی 
تبریک  را   )UPU( پست 
اقدامات  سپس  و  گفتم 
در  ایران  پست  ملی  شرکت 
و  تحول  طرح  پیاده سازی 
فرایندهای  هوشمندسازی 
دادم.  توضیح  را  پستی 
همکاری  و  فعال  نقش  از 
پست  ملی  شرکت  نزدیک 
ایران با این اتحادیه در طول 
و  گفتم  گذشته  سال های 
این  بیشتر  بسط  خواستار 

روابط شدم.
ادامه داد:  ارتباطات  وزیر 

دبیرکل  از  همچنین 
موانع  رفع  برای  تا  خواستم 
ناشی  محدودیت های  و 
ناعادالنه  تحریم های  از 
بین الملل  پست  مسیر  در 
یادآوری  او  به  کند.  تالش 
کشورها  برخی  که  کردم 
برخالف  و  تحریم  بهانه  به 
بنیادین  اصول  و  رویه 
اتحادیه جهانی پست، روابط 
پستی شان را کاهش داده اند 
تسویه  و  پرداخت  در  یا 
ایجاد  مانع  مالی  مطالبات 
موظف  اتحادیه  و  می کنند 
اقدامات  گونه  این  از  است 

جلوگیری کند.
خاطرنشان کرد:  زارع پور 
به  اشاره  با  هم  متوکی 
پست  مستمر  خدمات 

کرونایی  سال های  در  ایران 
ایران  »پست  که  بیان داشت 
در ۲ سال گذشته پشتیبان 
در  فعال  کارهای  و  کسب 
این  نداد  اجازه  و  بود  ایران 
مشکل  با  کارها  و  کسب 

روبه رو شوند.
ارتباطات،  وزیر  گفته  به 
متوکی از نقش سازنده ایران 
اقیانوسیه  آسیا  اتحادیه  در 
کرد  اعالم  و  تمجید  پستی 
آینده  ماه های  »در  که 
سازوکارهایی برای رفع موانع 
وصول  و  بین المللی  پست 
ایجاد  کشورها  مطالبات 

خواهد شد.«
وی افزود: متوکی اذعان کرد 
از  ناشی  محدودیت های  که 
تحریم ها نباید شامل خدمات 

همچنین  وی  شود.  پستی 
وعده داد که اتحادیه جهانی 
پست  ملی  شرکت  پست، 
ایران  اسالمی  جمهوری 
کامل  هوشمندسازی  تا  را 

همراهی کند.
زارع پور اضافه کرد: از متوکی 
دعوت کردم که در نمایشگاه 
ماه  که  پست  بین الملی 
اکتبر )پاییز( در ایران برگزار 
باشد  داشته  حضور  می شود 
قرار  او  استقبال  مورد  که 

گرفت.
کاری  سفر  تصریح کرد:  وی 
بسیار  هرچند  سوئیس  به 
فشرده و کوتاه بود، اما بستر 
همکاری های  از  بسیاری 
مشترک بین المللی را هموار 

کرد.

وزیر ارتباطات پس از دیدار با دبیرکل اتحادیه جهانی پُست: 

ساز و کارهایی برای وصول مطالبات کشورها ایجاد می شود

خبر
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40  میلیارد دالر افزایش خواهد یافت
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تحقق  زمان  درباره  نفت  وزیر 
ساالنه  تجاری  مبادالت  هدف 
نیز  روسیه  با  دالری  میلیارد   ۴۰
گفت: ظرف یک سال و نیم آینده 
و با برنامه ریزی که در دستور کار 
دالر  میلیارد   ۴۰ سقف  به  داریم 
در سال در روابط تجاری ایران و 

روسیه برسیم.
روسیه  ملی  روز  در  اوجی   جواد 
تبریک  را  روسیه  ملی  روز  گفت: 
بنده  دعوت  از  و  می کنیم  عرض 
برای حضور در این مراسم تشکر 
این  در  که  خرسندم  و  می کنم 
روسیه  فرهنگی  نماد  که  جشن 
روسیه  و  دارم.ایران  حضور  است 
منطقه  در  بزرگ  همسایه  دو 
در  زیادی  اشتراک  که  هستند 
و  اقتصادی  مختلف  های  زمینه 

فرهنگی دارند.
اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
سیزدهم،  دولت  در  خوشبختانه 
روند  از  روسیه  و  ایران  رابطه 
است  برخوردار  رشدی  به  رو 
اظهار  یابد،  تعمیق  امیدوارم  که 
بر  عالوه  نفت،  وزارت  داشت: 
دو  استراتژیک  حوزه  بر  تالش 
ها  سازمان  با  همکاری  از  کشور، 
و وزارت خانه ها حمایت می کند.

امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیدار  روسای جمهور  به  باتوجه 
دو کشور، تعمیق مناسبات ایران 
گفت:  شود،  پیگیری  روسیه  و 
وزیر  نخست  معاون  سفر  البته 
جدی  عزم  به  تهران،  به  روسیه 
دو  میان  روابط  گسترش  برای 

کشور کمک می کند.

هدف  تحقق  زمان  درباره  اوجی 
 ۴۰ ساالنه  تجاری  مبادالت 
میلیارد دالری با روسیه نیز گفت: 
تفاهم نامه هایی  و  توافق ها  این  با 
حوزه  در  هم  آنها  از  بعضی  که 
انرژی به قرارداد منجر شده است 
با  ظرف یک سال و نیم آینده و 
کار  دستور  در  که  برنامه ریزی 
دالر  میلیارد   ۴۰ به سقف  داریم 
در سال در روابط تجاری ایران و 

روسیه برسیم.
بانکی  همکاری  پروژه  اجرای 
روسیه، چین و ایران، در آینده ای 
خاتمه  دالر  سلطه  به  نزدیک 

خواهد داد
وی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه 
چین  روسیه،  بانکی  همکاری 
به  نزدیک  آینده ای  در  ایران،  و 
داد،  خواهد  خاتمه  دالر  سلطه 

دهنده  نشان  موارد  این  گفت:  
و  روسیه  و  ایران  های  ظرفیت 

تغییر موازنه قدرت است.
و  ایران  کرد:  تصریح  نفت  وزیر 
مهم  بازیگر  دو  عنوان  به  روسیه 
می توانند  گاز  و  نفت  تامین  در 
جهان  در  انرژی  کننده  تامین 
باشند.بازی با این دو کشور مهم، 
و  جهان  امنیت  برای  تهدیدی 

تامین انرژی خواهد بود.
به  اروپا  وابستگی  داد:  ادامه  وی 
راحتی  به  که  نیست  بازی  انرژی 
آمریکا  که  بازی  و  شود  جبران 
کشورها  سود  به  می دهد  انجام 
سایر  در  تجربه  این  نیست، 

کشورها تکرار شده است.
راه  تحریم  اینکه  بیان  با  اوجی 
تحریم  گیر  دامن  و  نیست  چاره 
اظهار  شد،  خواهد  کنندگان 

عالم،  عقالی  امیدوارم  داشت: 
مصالح را با گفت و گو و مذاکره 
حل کنند و راه حل های منطقی 

برای مشکالت پیدا کنند. 
وزیر نفت گفت: جمهوری اسالمی 
را  اول  رتبه  گاز  و  نفت  ذخایر  با 
از  بیش  امروز  دارد.ما  جهان  در 
ظرفیت  مکعب  متر  میلیارد  یک 
بشکه  میلیون  چهار  و  گاز  تولید 
طی  و  داریم  نفت  تولید  ظرفیت 
افزایش  برای  ساله  هشت  برنامه 
برنامه  کشور  گاز  و  نفت  تولید 

ریزی کردیم.
وی با بیان اینکه از سرمایه گذاری 
گاز   و  نفت  حوزه  در  خارجی 
ایران  گفت:  می کنیم،  استقبال 
آمادگی  لذا  اند،  کرده  تحریم  را 
سرمایه گذاران  جذب  برای  کامل 

را داریم.

خبر
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