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پاسخ ایران به قطعنامه قاطع و 
متناسب بود

 احمد امیرآبادی فراهانی ،  عضو هیات 

رییسه مجلس:  فعال از کاالبرگ خبری نیست

2

 شهردار تهران: تفاهم نامه 

خط ۱۱ مترو نوشته شد
4

استعدادهای پویانمایی را 

حمایت می کنیم
7

تامین تجهیزات درمانی و کادر پزشکی از 
مهمترین چالش های درمانی و بهداشتی در 

رباط کریم است

قالیباف: حقوق مدیران در پاکنا ثبت 

نشود، دستبرد به بیت المال است

2

کشورهای اطراف از سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد جدید استقبال می کنند

3

فدراسیون ورزش های زورخانه ای با حمایت 

دولت امسال به خوبی تامین اعتبار شد

6

استان ها 5

افتتاح سه طرح بزرگ با سرمایه گذاری ۳ هزار 
میلیارد تومان تا پایان امسال در کرمانشاه

ســه طــرح بــزرگ صنعتــی بــا ســرمایه گذاری ســه هــزار 
ــر  ــزار و ۴۰۰ نف ــک ه ــتغالزایی ی ــکان اش ــان و ام ــارد توم میلی
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم تــا پایــان امســال در اســتان 
ــه  ــر کمــک ب ــرداری می رســد کــه عــاوه ب ــه بهره ب کرمانشــاه ب

ــرای ..... ــکاری و ایجــاد شــغل، بســترها را ب ــع بی رف 8 2

عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی گفــت: زیرســاخت های 
بانــک مرکــزی بــرای ارائــه خدمــات کارت الکترونیکــی بــه عنــوان کاال 
بــرگ فراهــم نیســت فعــا پرداخــت یارانــه نقــدی ادامــه پیــدا می کنــد، 
احتمــاال بعــد از شــهریور مــاه تکلیــف ایــن موضــوع روشــن می شــود ...

 وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
افزایــش ۵۰ درصــدی حمل ونقــل 
بیــن ایــران و ترکمنســتان بــا توجــه 
بــه توافقــات قبلــی میــان دو کشــور، 
ــای  ــری در تعرفه ه ــا بازنگ ــت:  ب گف
حمل ونقــل و انجــام توافقــات میــان 
ــردد  ــزان ت ــوان می ــور می ت دو کش

میــان دو کشــور را افزایــش داد.
 »رســتم قاســمی« در دیــدار بــا 
»مامتخــان چاکی یــف« مدیــرکل 
ارتباطــات  و  حمل ونقــل  آژانــس 
وزرای  کابینــه  بــه  وابســته 
همــراه  هیــات  و  ترکمنســتان 
کــه امــروز در محــل وزارت راه و 
شهرســازی برگزار شــد،  خاطرنشــان 
ــس از  ــا پ ــاس آماره ــر اس ــرد:  ب ک
ــی، میــزان حمل ونقــل  توافقــات قبل
ایــران و ترکمنســتان ۵۰ درصــد 
ــم  ــن رق ــت و ای ــه اس ــش یافت افرای
توافقــات میــان دو  بــا  می توانــد 
ــود. ــی ش ــی و افزایش ــرف جهش ط

ایــن رقــم  افزایــش  افــزود:   وی 
همــه  در  اقداماتــی  نیازمنــد 
ــه  ــت ک ــل اس ــای حمل ونق حوزه ه
دو طــرف بــر آن توافــق کننــد و 
بازنگــری در تعرفه هــای حمل ونقــل 
بــه  منجــر  می توانــد  زمینــی 
ــردد  افزایــش میــزان حمل ونقــل،  ت

و ترانزیــت شــود.
ایــران  کــرد:   تاکیــد  قاســمی 
بــرای  محدودیتــی  هیچ گونــه 
ــتان  ــق ترکمنس ــل از طری حمل ونق

بــا کشــورهای همســایه نداشــته 
ترکیبــی  ترانزیــت  امــکان  و 
ــتان  ــور ترکمنس ــا کش ــه ب همه جانب

دارد. وجــود 
ــی  ــه آمادگ ــام اینک ــا اع ــمی ب قاس
مشــترک  کمیســیون  برگــزاری 
حمل ونقــل ایــران و ترکمنســتان 
ــم،  ــران داری ــا ته ــق آباد ی را در عش
ترکمنســتان،  ایــران،  گفــت: 
حتــی  و  قزاقســتان  ازبکســتان، 
ترکیــه در شــرایط خوبــی قــرار 
ترانزیــت  می تــوان  و  داشــته 
ترکیبــی و همــه جانبــه برقــرار کرد.

وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام 
ــره در  ــرای مذاک ــران ب ــی ای آمادگ
حمل ونقلــی  زمینه هــای  همــه 
و برطــرف کــردن موانــع موجــود 
تاکیــد کــرد: نبایــد بــه افزایــش ۵۰ 
درصــدی ســال قبــل قانــع بــود و بــا 
ــد از  ــه بای ــرایط منطق ــه ش ــه ب توج
ــن  ــل بی ــش حمل ونق ــت افزای فرص

ــرد. ــتفاده ک ــورها اس کش
ــت  ــه موقعی ــا توج ــه داد: ب وی ادام
امــکان  کشــور  دو  جغرافیایــی 
ــای  ــورهای دریاه ــه کش ــی ب راهیاب
ــای  ــارس، دری ــی مثــل خلیج ف جنوب
عمــان، بنــادر جنوبــی تا کشــورهای 
و  دارد  روســیه وجــود  و  شــمالی 
اعضــای کریــدور جنــوب بــه شــمال 
ــا یکدیگــر  کــه کشــورهای متحــد ب
افزایــش  بــا  می تواننــد  هســتند 
ــا  ــود میلیارده ــی خ ــش ترانزیت نق

ــورها را  ــع کش ــال از مناب دالر در س
ــم. ــن کنی تامی

قاســمی تاکیــد کــرد: بایــد عملیــات 
اجرایــی ۱۰ میلیــون تــن ترانزیت در 
ســال را میــان دو کشــور آغــاز کنیــم 
و بــه ایــن ترتیــب قطعــاً کشــورهای 

دیگــر هــم بــه مــا می پیونــدد.
زمینــه  در  محدودیتــی  هیــچ 
ــود  ــور وج ــن دو کش ــل بی حمل ونق

نــدارد
مدیــرکل  چاکی یــف  مامتخــان 
ارتباطــات  و  حمل ونقــل  آژانــس 
وابســته نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکید 
بــر اینکــه در زمینــه حمل ونقــل 
ــی  ــچ محدودیت ــور هی ــن دو کش بی
وجــود نــدارد، گفــت: در آینــده 
ــردد از  ــراری ت ــکان برق ــک ام نزدی

ــود دارد. ــز وج ــا نی ــایر مرزه س
ــردد ریلــی در  وی گفــت: افزایــش ت
مــرز ســرخس بــه بــاالی ۲۰۰ واگــن 
ــرار  ــق ق ــورد تواف ــن م ــش از ای پی
ــردد از  ــی ت ــت و آمادگ ــه اس گرفت
ــورت گام  ــم به ص ــر ه ــای دیگ مرزه

ــود دارد. ــه گام وج ب
و  حمل ونقــل  آژانــس  مدیــرکل 
ضمــن  ترکمنســتان  ارتباطــات 
ــی و  ــت جغرافیای ــر موقعی ــد ب تاکی
حمل ونقــل  بــاالی  ظرفیت هــای 
میــان ایــران و ترکمنســتان، گفــت: 
زمینــه  در  محدودیتــی  هیــچ 
حمل ونقــل از ســوی مــا وجــود 
نداشــته و در زمینــه تــردد جــاده ای 
و کامیونــی نیــز برخــی اقدامــات 

ــت. ــده اس ــاز ش آغ

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

افزایش ۵۰ درصدی حمل ونقل بین ایران و ترکمنستان

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 
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etefagherooz@

8

در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان؛

 رئیس جمهور: همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر 

از اولویت های سیاست خارجی ایران است

سخنگوی وزارت امورخارجه: 
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خبر

طحان نظیف: شورای نگهبان به طرح 
شفافیت قوای سه گانه ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها مورد تایید این شورا قرار نگرفت.

 هادی طحان نظیف در نشست خبری درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، 
را در جلسات شورا  این طرح  ما  نهادها گفت:  اجرایی و سایر  دستگاه های 
بررسی کردیم، نسبت به برخی از مواد آن ابهاماتی وجود داشت که بر این 

اساس طرح را به مجلس بازگرداندیم.
فوریتی  نگهبان درباره اصل طرح دو  اشکاالت شورای  و  ابهامات  افزود:  وی 
شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره 

جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
طحان نظیف با بیان اینکه اگر اصالح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو 
می شود، گفت: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این طرح را با شرع 

مقدس و قانون اساسی تطبیق می دهد.
وی تاکید کرد: امیدواریم اشکاالت و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و 

اجرای یک قانون قوی باشیم.
طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشموالن شفافیت است، 
چند اشکال و ابهام وجود داشت که این اشکال مربوط به تکرار برخی از کلمات 
است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از 

صندوق ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. 
وی گفت: در ماده ۲ این طرح، صورت های مالی و اطالعات مربوط به درآمدها، 
الزام  است،  نگرفته  صورت  آن  درباره  شفافیتی  ولی  آمده  بودجه  تخصیص 
دستگاه ها و شرکت های خصوصی به شفافیت این اطالعات مالی مورد ایراد 

شورای نگهبان قرار گرفت زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می شود.
وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی 
است و آنها باید اطالعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان 

این خالف قانون است.
در  ماده ۳ طرح شفافیت که  به موضوع  اشاره  با  نگهبان  سخنگوی شورای 
مورد تصمیم گیری و آرا بود، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، 
مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس 

نمی تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود.
وی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت 
شورای  مجلس  تقنینی  از صالحیت  خارج  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
اسالمی است، برخی از موارد هم به گونه ای است که انتشار آن برخالف امنیت 

ملی است.
وی گفت: هم اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات را داریم، در برخی از این قوانین، حتی متن ها 

دقیق تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص تر است.
و  صنفی  موضوعات  که  شده  بیان  طرح  این  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
منطقه ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران 
هم یک موضوع صنفی و منطقه ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که 
مجلس شورای اسالمی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است. 
وی گفت: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، 
باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام  اینکه  حال 

قضات مستثنی شوند.
طحان نظیف اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز در نامه ای بخش هایی از طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی 
و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که این ایرادات نیز باید رفع شود.

 رئیس جمهور همکاری با کشورهای 
اولویت های  از  را  خزر  دریای  حوزه 
و  دانست  ایران  خارجی  سیاست 
کرد  خواهیم  تالش  داشت:  اظهار 
دوجانبه  همکاری های  گسترش 
برای  زمینه ای  عشق آباد  و  تهران 
ارتقای سطح همکاری های منطقه ای 

و بین المللی دو کشور باشد.
در  رئیسی   ابراهیم  سید  آیت اهلل   
محمداف«  بردی  »سردار  دیدار 
گفت:  ترکمنستان  جمهور  رئیس 
امیدوارم این گونه سفرها در راستای 
دوست،  کشور  دو  روابط  گسترش 

برادر و همسایه تداوم داشته باشد.
رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای 
برنامه  اجرای  در  محمداف  بردی 
افزود:  ترکمنستان  سی ساله  توسعه 
گسترش  و  توسعه  حقوقی  مبانی 
حاصل  سند  ها  ده  امضای  با  روابط 
دو  اسناد،  این  مفاد  اجرای  که  شده 

کشور را به اهداف خود می رساند.
به  کمیته ای  کرد  پیشنهاد  رئیسی 
مشترک  کمیسیون  روسای  ریاست 
تصمیمات  پیگیری  برای  کشور  دو 
کار  نتایج  و  شده  تشکیل  سفر  این 

خود را به طور منظم گزارش کند.
کشور  دو  تصمیم  جمهور  رئیس 
سیاسی،  روابط  توسعه  برای 
و  فرهنگی  و  تجاری  اقتصادی، 
حوزه های  در  تعامالت  گسترش 
حمل  و  ترانزیت  گردشگری،  انرژی، 
و نقل را جدی توصیف کرد و اظهار 

داشت: اراده جمهوری اسالمی ایران 
همکاری های  و  تعامالت  افزایش  بر 
سطوح  تمامی  در  ترکمنستان  با 
کشورهای  با  همکاری  رئیسی  است. 
اولویت های  از  را  خزر  دریای  حوزه 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
از  استقبال  با  و  دانست  ایران 
ساحلی  کشورهای  اجالس  برگزاری 
تصریح  ترکمنستان  میزبانی  به  خزر 
گسترش  کرد  خواهیم  تالش  کرد: 
و  تهران  دوجانبه  همکاری های 
عشق آباد زمینه ای برای ارتقای سطح 
بین المللی  و  منطقه ای  همکاری های 

دو کشور باشد.
خاطرنشان  ادامه  در  جمهور  رئیس 
کرد: دو کشور بر این نکته اتفاق نظر 

دولتی  باید  افغانستان  در  که  دارند 
فراگیر تشکیل شود که همه گروه های 

سیاسی و اقوام را نمایندگی کند.
و  رئیسی همچنین گفت:  مشکالت 
حل  منطقه  در  باید  منطقه  مسایل 
در  بیگانه  حضور  و  شود  فصل  و 
منطقه نه تنها امنیت ساز نیست بلکه 

مشکل ساز است.
بخش های  از  نقل  و  حمل  و  انرژی 
و  تهران  روابط  استراتژیک  و  مهم 

عشق آباد است
رئیس  محمداف«  بردی  »سردار   
جمهور ترکمنستان نیز در این گفت: 
بخش انرژی و حمل و نقل از جمله 
روابط  استراتژیک  و  مهم  بخش های 
دو کشور است و تالش خواهیم کرد 

تعامالت دوجانبه  در مسیر گسترش 
شکل  به  بخش ها  این  ظرفیت  از 

موثری بهره بگیریم.
گسترش  همچنین  محمداف  بردی 
روابط فرهنگی را بستر تقویت پیوند 
افزود: یقین  میان دو ملت دانست و 
دارم اسنادی که امروز میان مقامات 
باعث  می رسند،  امضا  به  کشور  دو 
توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط 
خواهند  کشور  دو  بین  مناسبات  و 

شد.
تصریح  ترکمنستان  جمهور  رئیس 
که  هستیم  این  خواهان  کرد: 
افغانستان به یک دولت شکوفا تبدیل 
شود که در پروژه های مهم بین المللی 

و منطقه ای مشارکت داشته باشد.

در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان؛

رئیس جمهور: همکاری با کشورهای حوزه دریای 

خزر از اولویت های سیاست خارجی ایران است

خبر

قالیباف: حقوق مدیران در پاکنا ثبت 
نشود، دستبرد به بیت المال است

مدیران  حقوق  پرداخت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
دستگاه هایی که اطالعات شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی و 

دستبرد به بیت المال است.
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، گزارش 
آخرین وضعیت  درمورد  ومحاسبات  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
ثبت  و  پاکنا  درسامانه های  دستگاه ها  کارکنان  اطالعات  ثبت 

حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفت.
مجلس،  نمایندگان  از  برخی  سخنان  و  گزارش  ارائه  از  پس 
محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت در جمع 
بندی این موضوع گفت: ابتدا از سازمان امور استخدامی و دیوان 
محاسبات می خواهم به این موضوع دقت کنند که بیش از ۳۰ 
درصد سازمان ها هنوز برای ثبت داده ها در سامانه ها اقدام نکردند. 
از طرفی قانون مشخص کرده است که با متخلفان این موضوع 
باید برخورد شود. رییس مجلس شورای اسالمی افزود: سازمان 
امور استخدامی در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ بند الف هم 
ابالغ کرده است که حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت الزم را 
انجام ندادند نباید پرداخت شود و  ضمانت اجرایی این قانون باید 
قطعی شود و حتما سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران و ذی 

حساب ها باید این موضوع را کنترل کنند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد 
و طبق قانون، حقوق این مدیران پرداخت نمی شود، گفت: اگر 
حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت الزم را انجام نداند پرداخت 
شود، خالف قانون محسوب شده و برداشت غیرقانونی از اموال 
بیت المال محسوب است و پیگیری قانونی و برخورد در این باره 

انجام می شود.
قالیباف با تاکیدبر اینکه سامانه ها یکپارچه شده و امکان پردازش 
و تجزیه و تحلیل فراهم شود، عنوان کرد: امیدوارم با تالش کافی 
نهایت  در  شود.  انجام  موضوع  این  استخدامی  امور  سازمان  در 
هم مسئولیت این موضوع به عهده دیوان محاسبات و کمیسیون 
برنامه بودجه است که باید تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را در 

این باره ارائه دهند.
وی یادآور شد: اگر چنانچه دستگاهی به اجرای قانون عمل نکرده 
بود، حتما گزارش آن به صحن مجلس آمده تا به قوه قضاییه 

ارجاع شود.
توافق کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان امور استخدامی برای 

حل معضل تعدد شیوه های استخدامی 
های  شیوه  تعدد  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
استخدامی در دستگاه های دولتی یکی از مشکالت کشور است 

که باید حل شود.
نیز در  بود و مجلس  ارائه کرده  این دولت یک الیحه  از  پیش 
اکنون  سازمان  اما  کار داشت  در دستور  را  زمینه طرحی  این 
پی جلسات  در  اجتماعی مجلس  و کمیسیون  استخدامی  امور 
کارشناسی بر سر یک پیشنهاد واحد برای حل این معضل، توافق 
نهایی  این مسئله در صحن مطرح و  اند.زمانی که  نهایی کرده 
شود، می تواند به رفع بخش اساسی از ناعدالتی ها و نابه سامانی 

ها و افزایش بهره وری بینجامد.

قطعنامه شورای حکام تحت فشار 
آمریکا و غرب تصویب شد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی گفت: 
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یک قطعنامه 

سیاسی بود که تحت فشار آمریکا و غرب تهیه و تصویب شد.
احمد علیرضا بیگی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا قطعنامه ضدایرانی 
انرژی اتمی را قطعنامه ای سیاسی خواند و  شورای حکام آژانس بین المللی 
گفت: این قطعنامه تحت تاثیر و فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان 

آنها تهیه شده بود و به تصویب اعضای شورای حکام رسید.
صدور  تاریخ  به  اگر  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بنگریم، 
می بینیم که هیچ یک از این قطعنامه ها جنبه حقوقی و فنی ندارد و همه آنها 

سیاسی و در مسیر خواسته های آمریکا و غرب تهیه و تصویب شده اند.
وی اظهار داشت: گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت های هسته ای ایران تحت 
فشار غرب تهیه شده بود و سایه سنگین صهیونیست ها در تدوین گزارش 

مشاهده می شد.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران در طول سال های پس 
و  فرودها  و  فراز  از  همواره  مردم  بر حمایت های  تکیه  با  اسالمی  انقالب  از 
مشکالتی که غرب برای کشورمان ایجاد کرده، عبور کرده است و بار دیگر هم 

با پشتیبانی همین ملت می تواند از گردنه های پیش رو عبور کند.
هیچ  غرب  خواسته های  تامین  که  داده  نشان  ما  به  تاریخ  شد:  یادآور  وی 

فایده ای ندارد و تنها نتیجه آن پرروتر شدن غرب و زیادخواهی آنهاست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی گفت: رمز 
موفقیت ما در شرایط فعلی تکیه بر توان داخلی و پشتیبانی مردم از نظام است 

و مماشاتی با غرب فایده ای ندارد.

 احمد امیرآبادی فراهانی ،  عضو هیات رییسه مجلس:

فعال از کاالبرگ خبری نیست/ 
پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: زیرساخت های بانک مرکزی برای ارائه 
خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کاال برگ فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی 

ادامه پیدا می کند، احتماال بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.
 احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه ای به دولت اختیار داد که 
نسبت به اصالح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: مجلس سه سال پیش اصالح ارز 
ترجیحی را با دولت قبل مطرح کرد و اعالم کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچ گاه به 

جایی نمی رسیم و مسیرمان به ناکجا آباد است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد 
اهتمامی نداشت و اراده ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می افتد بسیاری از 
مشکالت حل می شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، 

اختالف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمت ها کمتر بود.
امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چاره ای غیر اصالح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت 
برای تخصیص ار ترجیحی به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان 
بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دالر، اسکناس چاپ می کرد، این اقدام دولت موجب 

افزایش شدید پایه پولی شد.
دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم وارد می کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی 
می کردند، ماکارونی دوباره صادر می شد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت می فروختند. از 
طرف دیگر دانه های روغنی می آورند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر 

می کردند و قصه ادامه داشت.
وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، 
مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دالر ضرب در ۲۰ هزار تومان، 
حدود  ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابه التفاوت پول ارز را باید بانک 
مرکزی اسکناس چاپ می کرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲۴۰- ۲۵۰ 
این  از  نبود. دولت چاره ای غیر  قابل قبول  افزایش داد که  هزار هزار میلیارد تومان 
نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد. امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت ها 
یا افرادی هستند که قیمت ها را بدون اجازه دولت افزایش می دهند یا احتکار می کنند 

و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.
وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد 
کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی 

همین مساله بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت 
و  باشد  قیمت شهریور ۱۴۰۰  تعیین می کند  که  اساس سهمی  بر  را  قیمت ها  باید 
است  مجلس  مصوبه  این  و  کند  پرداخت  کاالبرگ  اساس  بر  هم  را  آن  مابه التفاوت 
امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی 
به عنوان کاال برگ فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماال 

بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.
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بیان  با  کشورمان  امورخارجه  وزیر   
میز  روی  جدید  سیاسی  پکیج  اینکه 
گذاشتیم،گفت: ایران برای رسیدن به توافق 
و  دیپلماسی  منطق  از  پایدار  و  قوی  خوب، 

مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.
امورخارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
با  مشترک  خبری  نشست  در  کشورمان 
»بالول بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان 
گفت: خیلی خوشحالم که امروز میزبان وزیر 
امور خارجه پاکستان هستم، روابط عمیق و 
ایران و پاکستان دو کشور بزرگ  ریشه دار 
در دنیای اسالم در تمام طول این سال ها 
امید بخش بوده، ما در دولت جدید مناسبات 
را بر مبنای توسعه همکاری ها را رقم زدیم، 
سمت جدید وزیر خارجه پاکستان را تبریک 

می گویم.
وی ادامه داد: من امروز یک هدیه فوق العاده 
برای جناب وزیر خارجه پاکستان دارم، یک 
آلبوم عکس از سفر خانم شهید بی نظیر به 
مشهد و زیارت امام رضا)ع( دارم، این آلبوم 
ایشان در جمع شما  اولین فرصت به  را در 

هدیه می دهم.
داشت:  اظهار  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
و  دوجانبه  مناسبات  خصوص  در  مروز 
توسعه  و  مرزی  بازارچه های  و  همکاری ها 
با  استانی  های  همکاری  و  محلی  تجارت 
اتخاذ رویکرد ها و مواضع سیاسی مشترک 

بین تهران و اسالم آباد گفتگو کردیم.
همکاری های  خصوص  در  افزود:  وی 
بین المللی  عرصه  در  گردشگری  فرهنگی- 
و  اقتصادی  موضوعات  مورد  در  و همچنین 
تجاری گفتگو کردیم. موضوعی که از دیرباز 
میان دو کشور قرار دارد بحث صادرات گاز 
از ایران به پاکستان و افزایش میزان صادرات 
به این کشور است ما در این خصوص گفتگو 
آمریکا  یکجانبه  تحریم های  علیرغم  کردیم. 
وجود  مکانیسم هایی  الملل  بین  مسیر  در 
به  را  بتوانیم همکاری ها  امیدواریم  دارد که 

بهترین نحو ادامه دهیم.
موضوعات  اینکه  بیان  با  امیرعبداللهیان 
منطقه ای از جمله افغانستان و فلسطین نیز 
مخالف  گفت:  بود،  دوجانبه  مذاکرات  محور 
جنگ در اوکراین هستیم و می خواهیم بین 
ایران و  روسیه و اوکراین تالش کنیم تا این 

بحران حل شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم ریشه های  بحران 
در افغانستان با  تشکیل دولت فراگیر خشک 
شود، راه حل افغانستان تشکیل دولت فراگیر 

است و امیدواریم افغانستان هرچه زودتر در 
مسیر و صلح و آرامش قرار بگیرد.

کرد:  تصریح  کشورمان  وزیرامورخارجه 
جمهوری اسالمی ایران از آتش بس در یمن 
حمایت می کند، خواستار رفع کامل محاصره 
یمن هستیم و از گفتگوهای یمنی - یمنی 

حمایت می کنیم.
دولت  تشکیل  به  ایران  کرد:  تاکید  وی 
و  دارد  تاکید  فلسطین  در  فلسطینی  واحد 
معتقد است دولت های اسالمی باید نسبت 
رژیم  که  و خصمانه  تهدیدآمیز  اقدامات  به 
صهیونیستی نسبت به جهان اسالم اتخاذ می 
کند، وحدت داشته باشند.امیرعبداللهیان با 
بیان اینکه در این نشست در مورد تصویب 
صحبت  مذاکرات  روند  و  آژانس  قطعنامه 
مذاکره  میز  از  گاه  هیچ  کردیم، گفت:ایران 
فرار نکرده و معتقدیم مذاکره و دیپلماسی 
پایانی  نقطه  به  رسیدن  برای  راه  بهترین 
توافق است. ما گام های مهمی را در ماه های 
گذشته در مذاکراتی که آقای باقری با مورا 
تبادل  و  و کشورهای ۱+۴ در وین داشتند 
پیام ها در این مدت بین ایران و آمریکا انجام 
منطق  و  گفت وگو  اهل  کردیم  اثبات  شد 
پایدار  و  قوی  خوب،  توافقی  به  رسیدن  و 

هستیم.
کرد:  تصریح  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
پیام ها  استمرار  علیرغم  گذشته  پنجشنبه 
بر  فشار  اعمال  برای  آمریکایی  طرف  ولی 
امتیاز در مذاکره غیرمستقیم،  اخذ  و  ایران 
اینکه  علیرغم  و  داد  ارائه  را  قطعنامه ای 
آمریکا گفت قطعنامه خالی از محتواست. ما 
گذاشتیم  میز  روی  را  پکیج سیاسی جدید 
ولی آمریکا بر تصویب قطعنامه تأکید داشت.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: اکنون در کنار 
قطعنامه اقدامات بیشتر هسته ای ایران قرار 
دارد ما از گفت وگو و مذاکره فرار نخواهیم 
کرد و در این مسیر ارتباط ما از مسیرهای 

پیام های  بورل  و  مورا  طریق  از  دیپلماتیک 
ما در حال تبادل است. ایران برای رسیدن 
منطق  از  پایدار  و  قوی  خوب،  توافق  به 
دیپلماسی و مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.

این  به  پاسخ  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقدام، فعالیت های هسته ای خود را افزایش 
به  اتمی  انرژی  سازمان  طریق  از  و  داد 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  دبیرخانه 
مذاکره  از  شد.ایران  اعالم  موضوع  این  وین 
و گفتگو فرار نخواهد کرد و مسیر گفتگو ها 
ارتباط ما از طریق آقای بورل  ادامه دارد و 
و آقای مورا مسئول هماهنگ کننده برجام 

ادامه دارد.
و  ثبات  نگران  پاکستان:  امورخارجه  وزیر 

امنیت در افغانستان هستیم
در ادامه »بالول بوتو زرداری« وزیر خارجه 
است  من  خرسندی  باعث  گفت:  پاکستان 
در  امیرعبداللهیان  برادرم  دعوت  به  که 
ایران  حضور دارم وقتی به ایران می آیم این 
آمده ام.  خانه خودم  به  که  دارم  را  احساس 
ایران و پاکستان عالوه بر همسایگی برادر و 
خواهر هستند و بی صبرانه منتظر همکاری 

با ایران هستیم.
وی ادامه داد: از طرف دولت و ملت پاکستان 
حسن نیت خود را اعالم می کنم و می گویم 
پاکستان  برای  مهم  همسایه  یک  ایران  که 
است و اشتراکات زیادی دارد و امیدوارم که 
بتوانیم روابط خود را با ایران را ارتقا دهیم و 

روابط را رو به جلو ببریم.
امروز  گفت:  پاکستان  امورخارجه  وزیر 
کردیم،  صحبت  دوجانبه  روابط  مورد  در 
را  دوجانبه  روابط  ارتقای  راهکارهای 
و  میزان  به  بتوانیم  تا  کردیم  شناسایی 
سطح شایسته روابط دوجانبه را ارتقا دهیم. 
و  مرزها  موقعیت  و  زائرین  تبادل  مورد  در 
مصمم  و  کردیم  صحبت  فرهنگی  ارتباط 
هستیم که موانع اصلی بر سر راه تجارت و 

روابط را برداریم تا بتوانیم از طریق تجارت 
داشته  بیشتری  تجارت  و  همکاری  تهاتر  و 
باشیم و بازارچه های مرزی و روابط تجاری 

خود را گسترش دهیم.
بتوانیم روابط  امیدواریم  بوتو زرداری گفت: 
تجاری و اقتصادی خود را گسترش دهیم ، 
این امر به نفع مردم ایران و پاکستان است 
و موجب رفاه و شکوفایی ملت ایران خواهد 
همکاری های  که  هستیم  متعهد  ما  شد، 
انرژی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم واردات 
خصوص  دهیم.در  افزایش  را  ایران  از  برق 
مهمان  از  و  کردیم  زندانیان صحبت  تبادل 
نوازی ایران و از اینکه تسهیل گر زیارت زوار 
پاکستانی سپاس گذاریم و همچنین صحبت 
برای  بیشتری  امکانات  بتوانیم  تا  کردیم 

زائران فراهم کنیم.
وزیرخارجه پاکستان در مورد جامو و کشمیر 
گفت: همچنین در خصوص جامو و کشمیر 
است،  اشغال شده  غیرقانونی  به صورت  که 
گفت و گو کردیم. از جمهوری اسالمی ایران 
جامو  آرمان  از  دریغ  بی  حمایت  خاطر  به 
و کشمیر سپاسگزاریم. درباره اسالم هراسی 
در سراسر دنیا صحبت کردیم. در هندوستان 
مسلمانان  علیه  حمالتی  که  بودیم  شاهد 
بیگانه  برابر  باید در  لذا  صورت گرفته است 

هراسی و اسالم هراسی ایستادگی کنیم.
اینکه در مورد شرایط شکننده  بیان  با  وی 
افغانستان صحبت کردیم، اظهار داشت:  در 
نگران ثبات و امنیت در افغانستان هستیم، 
و   افغانستان  آواره  میلیون   ۴ مورد  در 
این  در  کردیم،  افغانستان صحبت  استقالل 
برهه حساس باید از این ملت حمایت کنیم 
آنها  باید بخواهیم که منابع مسدود شده  و 
باید  هم  حاکمه  هیئت  خود  و  شود  آزاد 
در  و  برود  پیش  بودن،  فراگیرتر  سمت  به 
جدی  گام های  تروریسم  با  مبارزه  خصوص 

بر دارد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیرخارجه پاکستان: ایران پکیج سیاسی 

جدید روی میز گذاشت ولی آمریکا بر تصویب قطعنامه تأکید داشت



اقتصاد
اخبار

در جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شد؛

تاکید وزیر ارتباطات به مقررات گذاری 
در حوزه فناوری اطالعات

جدید  اعضای  معارفه  جلسه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر   
کمیسیون تنظیم مقررات با اشاره به خالء مقررات در حوزه فناوری 
را  خود  اولویت  خواست  کمیسیون  این  جدید  اعضای  از  اطالعات، 

مقررات گذاری در این حوزه قرار دهند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم تودیع و 
معارفه اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به 
اینکه حوزه ICT در حال حاضر به یک حوزه مهم و راهبردی تبدیل 
شده است، گفت: این حوزه تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار 
داده است و تمام مردم از تصمیماتی که در حوزه سیاست گذاری کالن 

ارتباطات و فناوری اطالعات گرفته می شود، متاثر می شوند.
وی افزود: به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان 
مهمترین مرجع مقررات گذاری در حوزه ICT که هم در عرصه کالن 
دولت و هم زندگی مردم نقش ایفا می کند، جایگاه ویژه ای دارد که این 
موقعیت، رسالت و مسئولیت اعضای کمیسیون برای حل مشکالت 

مردم با ابزار ICT را سنگین تر می کند.
زارع پور با اشاره به دستاوردهای حوزه ICT در سال های گذشته 
تصریح کرد: در این حوزه به مدد سیاستگذاری خوب، دستاوردها و 
پیشرفت های بسیاری به دست آمده است، اما هنوز با نقطه مطلوب 

بویژه در حوزه فناوری اطالعات فاصله داریم.
وزیر ارتباطات تاکیدکرد: راهبرد دولت سیزدهم، استفاده حداکثری از 
ظرفیت ارتباطات و فناوری اطالعات، برای چابک سازی و کارآمد کردن 

ساختارهای اجرایی کشور و حل مشکالت مردم است.
وی افزود: در دوره جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عالوه 
خالء  می کنیم  تالش  ارتباطات،  حوزه  در  گذشته  مسیر  ادامه  بر 
مقررات گذاری در حوزه فناوری اطالعات نیز با حضور رئیس سازمان 
فناوری اطالعات به عنوان عضو کمیسیون جبران شود و این سازمان 
به عنوان کارگروه تخصصی، موضوعات مربوط به فناوری اطالعات را 

پیگیری و پیش نویس آن را تدوین کند.
وزیر ارتباطات مقررات زدایی را یکی دیگر از رویکردهای مهم کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد و گفت: حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات بسیار سیال بوده و از معدود حوزه هایی است که نرخ تغییرات 
در آن باالست که این موضوع هم فرصت و هم چالش ایجاد می کند. در 
کنار مقررات زدایی، درصورت نیاز به حذف یا بازنگری و اصالح مقررات، 
مقررات زدایی نیز در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

قرار می گیرد تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی مطلوب تر شود.
بر اساس این گزارش، در سیصد و سی و سومین جلسه کمیسیون 
اعضای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  ارتباطات،  مقررات  تنظیم 
جدید کمیسیون را معرفی و از زحمات و تالش های اعضای قبلی در 

تدوین و تصویب مقررات صحیح و اصولی قدردانی کرد.
محمد  جلیلی،  رسول  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  حکم  با 
به  و شهاب جوانمردی  نعمتی  میرزاپور، حسین  خوانساری، حسین 
عنوان اعضای صاحب نظر جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

انتخاب شده اند.

دومین گام موثر بانک کارآفرین و 
صندوق نوآوری برداشته شد

تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق نوآوری و بانک کارآفرین در جهت توسعه 
تأمین مالی حوزه نوآوری و کارآفرینی در کشور امضا شد.

به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ با امضا تفاهم نامه همکاری مشترک 
رییس  وحدت  علی  دکتر  و  بانک  مدیرعامل  بهاروندی  احمد  دکتر  توسط 
راستای  در  نامه  تفاهم  طرفین  تا  شد  مقرر  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق 
ایجاد همکاری مشترک جهت گسترش فرهنگ سرمایه گذاری و تأمین مالی 
کارآفرینی و فناوری، در جهت توسعه سرمایه های انسانی، ترویج کارآفرینی و 

بهبود ظهور و بروز کسب و کارهای موفق با یکدیگر همکاری می کنند.
تأسیس و مدیریت  ایجاد،  برای  تفاهم نامه، همکاری مشترک  این  اساس  بر 
به  مالی  تخصصی  خدمات  ارایه  یا  مالی  تأمین  هدف  با  که  مالی  نهادهای 
شرکت های دانش بنیان، نوآور، فناوری و اشتغال آفرین فعالیت می کنند، شکل 
انتشار صکوک نوآوری شرکت های دانش بنیان  می گیرد و کمک به ضمانت 
نیز از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک 
کارآفرین در نشست امضای این تفاهم نامه تاکید کرد: حوزه نوآوری می بایست 
به عنوان حوزه پیشران در کشور عمل کرده و شرکت های دانش بنیان می توانند 

کاستی های گذشته در بخش فناوری و صنعت در کشور را جبران کنند.
به گفته مدیرعامل بانک کارآفرین، انعقاد قراردادهای متقابل اینچنینی موجب 
گذر از این عقب ماندگی ها خواهد شد و به بخش دانش بنیان ها کمک شایانی 
می کند تا بتوانند نقش خود را به عنوان جبران گر کاستی های موجود در 

بخش فناوری به خوبی ایفا کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: بانک کارآفرین با رویکرد حمایت از کارآفرینی و 
اشتغال زایی در سالهای گذشته حمایتهای زیادی از شرکتهای دانش بنیان 
داشته و امضا تفاهم نامه حاضر نیز در راستای کمک به این شرکتها و کاهش 
عقب ماندگی مختلف از سوی شرکتهای دانش بنیان و بخش مالی کشور است.

پیش حوزه  از  بیش  اهمیت  نشانگر  را  رهبری  معظم  مقام  پیام ساالنه  وی 
فناوری و شرکت های دانش بنیان خواند و تاکید کرد: ما در بانک کار آفرین، 
حمایت از این بخش را در سال گذشته آغاز کردیم، چراکه می دانستیم مسیر 
آینده و پیش روی کشور در دستان دانش بنیان هاست.بهاروندی با اشاره به 
این که در شرایط آغاز برنامه هفتم توسعه هستیم باید فرهنگ اقتصادی بر 
مبنای رشد برنامه ریزی و هدایت شود، افزود: حمایت از شرکت های دانش 
بنیان واقعی مایه افتخار و خرسندی است و همکاری های مشترک فی مابین 
بانک و صندوق موجب خواهد شد تا شرکتهای واقعی حمایت شده و ایده های 

خالق اجرایی شوند.

رییس کل  و  صمت  وزیر  معاون   
گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
برای  ابزاری  نمایشگاهی  صنعت 
تواند  نمی  البته  است،  بازار  توسعه 
دهد  پوشش  را  توسعه  مسیر  کل 
بخش  کنار  در  مهمی  بخش  اما 
خصوصی، بهبود حمل و نقل و  غیره 

است.
 »علیرضا پیمان پاک«  در آیین روز 
اینکه  بیان  با  نمایشگاه ها  جهانی 
از طریق  دولت سیزدهم  در  فعالیت 
تعیین نقشه راه و برنامه درست کمی 
آغاز شده است، اظهار داشت: برنامه 
داشتن با عددگذاری برای رسیدن به 
اهداف دقیق تر است و به راحتی در 

معرض نقد گذاشته می شود.
و  تجارت  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
فراهم  جمله  از  الزاماتی  صادرات 
و  قانونی  لجستیکی،  شرایط  کردن 
خاطرنشان کرد:  دارد،  بانکی  و  پولی 
سمتی  به  تجارت  توسعه  سازمان 
حرکت می کندکه این نهاد فرمانده 
واحد صادرات کشور باشد و بتوانیم از 
توانایی، ظرفیت و نظرات بخش های 
دیگر استفاده کنیم تا سیاستگذاری 

بهترین و کامل ترین باشد.
تجارت  توسعه  سازمان  رییس کل 
صنعت  فعاالن  افزود:  ایران 
های  بخش  مجریان  نمایشگاهی 
توسعه تجارت هستند که به نماینده 
تجار و صادرکنندگان تبدیل شده و 
در تعامل با سه اتاق بازرگانی، اصناف 
و تعاون می توانند گسترش بازار را بر 

عهده بگیرند.
اینکه  بیان  با  صمت  وزیر  معاون 
اجرای  از  تجارت  توسعه  سازمان 
سیاست ها پشتیبانی می کند، تأکید 
کرد: کارگروهی باید به عنوان بازوی 
تا  شود  تشکیل  سازمان  مشورتی 
تهیه  را  گذاری  سیاست  ها  بسته 

کنند و به نتیجه برسانند.
وی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت 
سیزدهم به دنبال مانع زدایی بودیم، 
دولت  جدید  سیاست  داشت:  اظهار 
توسعه بازار است که نقش نمایشگاه 

ها در این بخش باید پیگیری شود.
نبودن  برقرار  به  اشاره  با  پیمان پاک 
گفت:  مناسب،  افزاری  نرم  سیستم 
بستری  باید همانند سیستم جهانی 
نرم افزاری فراهم شود تا با ساز وکار 
شناسایی  را  شایسته  افراد  درست 

کنیم تا حمایت ها هدفمند شود.
نامگذاری  به  اشاره  با  همچنین  وی 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب به 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«  
اساس حرکت  بر همین  کرد:  تاکید 
در حوزه صادرات در مرزهای دانش 
باید در دستور کار قرار بگیرد، به این 
بی،  تو  بی  نشست های  از  که  معنی 

رمزارزها و غیره استفاده شود.
اینکه  بیان  با  مسوول  مقام  این 
نسل های  وارد  نمایشگاهی  صنعت 
کرد:  تاکید  است،  شده  جدیدی 
مسیری  به  جهان  ورود  به  توجه  با 

با  باید  تجارت،  و  صنعت  در  جدید 
نوآوری و دیدگاه جدید به این بخش 
پرداخته شود که یکی از آنها فناوری 

است.
مرکز  نمایشگاه ها،  سهامی  شرکت 
تجارت  عرصه  در  پویا  اکوسیستم 

بین المللی در افق ۱۴۱۰
شرکت  مدیرعامل  مراسم  این  در 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی 
سهامی  شرکت  داشت:  اظهار  ایران 
نظارت  منسجم،  ریزی  برنامه  برای 
رویدادهای  هماهنگ  برگزاری  و 
و  صادراتی در سطح کشور و جهان 
نمایشگاهی  زیرساخت  کردن  فراهم 
سازی،  استاندارد  های   حوزه  در 
گری  تسهیل  و  تدارکات  لجستیک، 
ارتباطات کسب و کارها در  سطوح 
تجاری بین المللی پایه گذاری شده 

است.
شرکت  افزود:  رازدار«  »هومن 
سال  طول  در  نمایشگاه ها  سهامی 
عنوان  به  خود  های  فعالیت  های 
و  کننده عمل کرده  مرکز هماهنگ 
یک  ایجاد  را  خود  جدید  ماموریت 

برای  وکارها  کسب  از  اکوسیستم 
سطح  در  تجاری  روابط  شتابدهی 

بین المللی قرار داده است.
 ۱۴۱۰ افق  در  اینکه  بیان  با  رازدار 
شرکت سهامی نمایشگاه ها مرکزیت 
عرصه  در  زنده  و  پویا  اکوسیستم 
تجارت بین المللی را بر عهده خواهد 
اکوسیستمی که  داشت، تصریح کرد: 
در آن همه رویدادهای تجاری برای 
طرف  با  ایران  اقتصادی  تعامالت 
شود  می  ریزی  برنامه  خارجی  های 
با  جهانی  به  ملی  اقتصاد  اتصال  و 
تطبیقی پذیری، ایجاد جریان پایدار 
است.  پذیر  امکان  بلندمدت  نتایج  و 
صنعت  در  ایران  کرد:  تاکید  وی 
یک   ۱۴۱۰ افق  در  نمایشگاهی 
ای  منطقه  و  ملی  شتاب دهنده 
خواهد بود که خدمت اساسی با خلق 
ایجاد  طریق  از  درآمدزایی  و  ارزش 
و  کسب  شبکه  در  متنوع  ارتباطات 
کارها انجام خواهد شد و دستیابی به 
این مهم فقط از مسیر شکل دهی و 
تنظیم روابط با بهره گیری از ظرفیت 

این بخش انجام خواهد شد.

معاون وزیر صمت: صنعت نمایشگاهی 
راهکاری برای توسعه بازار است

گزارش

کشورهای اطراف از سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد جدید استقبال می کنند

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در  این جلسه با 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی آخرین وضعیت 
مناطق آزاد موجود و اطالع از برنامه زمان بندی مناطق آزاد جدید بررسی شد.

محمدرضا پورابراهیمی پس از برگزاری نشستی با سعید محمد دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران، گفت: 
آخرین  بررسی  هدف  با  محمد  سعید  با  کمیسیون  مشترک  نشست  امروز 
وضعیت مناطق آزاد موجود و اطالع از برنامه زمان بندی مناطق آزاد جدید 

برگزار شد البته سایر مباحث نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
آزاد  مناطق  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
توسط  انجام شده است  اخیر  افزود: آسیب شناسی که در چند دهه  جدید، 
کمیسیون اقتصادی در زمان تدوین "قانون تشکیل مناطق آزاد جدید" مورد 

توجه قرار گرفت.  
لحاظ  و  داده  قرار  مدنظر  نیز  را  مرتبط  مزیت های  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
کرده ایم به عنوان مثال معافیت های مالیاتی در دو بخش "مالیات بر عملکرد" 
و "مالیات بر ارزش افزوده" مدنظر قرار گرفته اند و در قانون اخیر مالیات بر 
ارزش افزوده بر این مهم تاکید شده مثال مناطقی که محصور هستند، گمرکات 
در آن مستقر شده اند و امکان نظارت دولت بر آن ها وجود دارد مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده نخواهند شد لذا جنس فعالیت همان توسعه فعالیت در مناطق 

آزاد به مفهوم قوانین مناطق آزاد است.
وی اظهار کرد: طبیعتا اگر مکانی با وجود داشتن نام منطقه آزاد اما کارکرد 
مفاد  اجرای  امکان  گفتم  که  مواردی  دلیل  به  باشد  نداشته  را  آزاد  مناطق 
معافیت ها را در آن نیست لذا همزمان با حل مشکالت و آسیب هایی که در 
مناطق آزاد کشور طی سال های اخیر داشتیم معافیت های مرتبط با این بخش 

را نیز به طور کامل و جامع مدنظر قرار دادیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طبیعتا در 
به  کرد:  مطرح  دارد،  وجود  سرمایه گذاری  مزیت های  موضوع  این  با  ارتباط 
همین دلیل پیش بینی می شود به واسطه ظرفیت های که به وجود می آیند 

حجم عظیمی از سرمایه گذاری در کشور فعال شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر دقت کنید بخش عمده ای از مناطق جدیدی 
که در مجلس تصویب و ابالغ شدند اساسا مناطقی هستند که ظرفیت های 
صادراتی ما را تشویق می کنند لذا بخش عمده ای از این مناطق به جایگاه 
صادراتی کشور تبدیل و پیش بینی می شود به دلیل ویژگی های مناطق آزاد و 
معافیت ها مورد استقبال سرمایه گذاری مشترک با کشورهای اطراف قرار گیرد.

براساس یک جدول  بتوانیم  این بود که  توافقات ما  از  تاکید کرد: یکی  وی 
زمانبندی، شاهد فعالیت مناطق آزاد جدید کشور با اصالح و رفع نواقص در 

دیگر مناطق باشیم.

دکتر فطانت در اجالس سراسری رؤسای شعب بانک آینده:

نقش کلیدی پرسنل در رضایت مشتریان و 

هم افزایی سازمانی / تقدیر از کارکنان برای 

ارتقای جایگاه بانک آینده در کوتاه ترین زمان

در نشست سراسری رؤسای شعب بانک آینده، دکتر محمد فطانت مدیرعامل 
و  برای همه همکاران  پویا  نشاط و محیطی  امید،  انگیزه،  تقویت  بر  بانک، 

مشتریان تأکید کرد.
از  فارغ  می کنند،  وظیفه  انجام  که  بخشی  در  کارکنان  از  یک  هر  نقش  او 
امیدواری  اظهار  و  دانست  مهم  بسیار  سازمانی  جایگاه  را یک  فردی  نقش 
کرد این جایگاه کلیدی موجب هم افزایی و هم دلی بیش تر شده و در تمامی 
و  بهتر  خدمات  مشتریان  به  حال  عین  در  و  یابد  تسری  سازمانی  سطوح 

برتری داده شود. 
مدیرعامل بانک آینده، با بیان این که سپاس گزار تمامی تالش های پیشینیان 
تالش  و  متعال  خداوند  یاری  به  گفت:  هستیم،  امانت دار  و  میرا ث دار  و 
مجموعه، توانستیم بانک را در یک زمان بسیار کوتاه به جایگاه بسیار بلندی 

برسانیم.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
انگوری  باغ  قطعه  یک  اعیانی  ششدانگ   حدود   تحدید  چون  
پالک ثبتی 8 فرعی از 156 اصلی واقع در سفیدار رباط کریم به 
آدرس رباط کریم خیابان شهید بهشتی بلوار شهید سعادتمندی 
جنب شهرک رضوانخواه و شهرک گلدشت که آگهی های نوبتی 
بالمعارض سپری شده لذا تحدید حدود پالک مذکور برای روز 
و  یکهزار  تیرماه  دوم  و  )بیست   1401/04/22 چهارشنبه 
چهارصد و یک( ساعت 11 صبح تعیین و در محل  عملیات تحدید 
یا  ازمالک  وسیله  بدین  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  حدود 
مالکین مجاور و اصحاب حقوق دعوت بعمل می آید تا چنانچه حق 
و حقوقی از جهت حقوق ارتفاقی برای خود قایل هستند میتوانند 
مستندا برابر تبصره 2 ماده واحده موضوع مواد 16 و 20 قانون 
شورای   1373/03/25 صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت 
از  را  خود  واخواهی  دادخواست  معترضی  های  پرونده  اسالمی 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل و یا در همان تاریخ ظرف 
مدت یکماه به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی آن را به 
این اداره ارائه نمائید در غیر اینصورت و پس از سپری شدن 
مقررات  برابر  ثبت  اداره  اعتراض  وصول  عدم  و  یکماه  مدت 

نسبت به صدور سند به نام متقاضی اقدام خواهد نمود. 
تاریخ انتشار: 1401/03/23

 بابک احمدی – سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رباط کریم

آگهی مفقودی مدارک خودرو
کارت هوشمند ناوگان کامیونت هیوندا بغلدار فلزی مسقف به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  هوشمند 3218855  شماره 

ساقط است.

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
شرکت  پنج  تشکیل  برنامه  از  ایمیدرو 
تابستان  در  )جدید(  پروژه  عام  سهامی 
۱۴۰۱ خبر داد و گفت: احداث ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه در چارچوب تفاهم نامه با 
وزارت نیرو از دیگر برنامه های توسعه ای در 

حوزه زیرساخت محسوب می شود.
نشست  سومین  در  خلوصی«  »سمیه 
با  ایمیدرو  مطبوعاتی رئیس هیات عامل 
با ثبت  اعالم کرد:  رسانه های )تخصصی( 
این شرکت ها، مسیر ورود به بورس اوراق 

بهادار هموار می شود.
و  پروژه ها  مالی  تامین  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری مستقیم مردم در پروژه های 
راهبرد  این  اهداف  مهم ترین  از  منتخب 
تجلی  شرکت  این  از  پیش  افزود:  است، 
محور  "پروژه  شرکت  نخستین  به عنوان 
سهامی عام" در زنجیره فوالد تشکیل شد.

معرفی عناصر حیاتی و راهُبردی با رویکرد 
توسعه

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
لزوم  و  توسعه کشور  کرد:  اعالم  ایمیدرو 
استقالل در زمینه تأمین مواد معدنی اولیه 

از نیازهای کشور به شمار می رود.
کامل جهت  برنامه ای  داد:  ادامه  خلوصی 
تولید این عناصر برای آینده صنعت کشور 
به اجرا گذاشته خواهد شد و در این زمینه 
به منظور  راهُبردی  مؤثر  عناصر  فهرست 

توسعه طی ماه های آتی اعالم می شود.
با اشاره  وی در بخش دیگری از سخنان 
به اقدامات و برنامه های ایمیدرو در حوزه 
جدید  خط  دو  اجرای  گفت:  زیرساخت 
اصفهان،  استان های  به  انتقال  برای  آب، 
بلوچستان  و  سیستان  و  رضوی  خراسان 
با هدف تامین آب بخش معدن و صنایع 
و  راه  وزارت  با  تفاهم نامه ای  و  معدنی 
شهرسازی برای بهبود حمل ونقل ریلی و 

جاده ای در شمار برنامه های راهبری این 
سازمان قرار گرفت.

مگاوات  هزار   ۱۰ احداث  افزود:  خلوصی 
وزارت  با  تفاهم نامه  در چارچوب  نیروگاه 
نیرو از دیگر برنامه های توسعه ای در حوزه 

زیرساخت محسوب می شود.
تکمیل طرح های نیمه تمام

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
با  طرح هایی  سال ۱۴۰۰  گفت:  ایمیدرو 
بیش از ۷۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
و با اشتغال مستقیم نزدیک به ۲۱۸۸ نفر 

تکمیل و راه اندازی شدند.
 ۱.۲۸ راه اندازی  و  تکمیل  افزود:  وی 
با   ۱۴۰۱ سال  در  طرح  دالر  میلیارد 
اشتغال زایی مستقیم نزدیک به ۳۳۷۷ نفر 

نیز در برنامه قرار دارد.
حمایت از بخش خصوصی

خلوصی با اشاره به جذب ۷.۲ میلیارد دالر 
سرمایه از بخش خصوصی طی سال ۹۵ 
تا سال ۱۴۰۳، گفت: تاکنون ۲.۵ میلیارد 

دالر طرح از این رقم تکمیل شده است.
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
صندوق  سرمایه  گفت:  ایمیدرو 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از ۱۴۰ 
میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال های 
اخیر افزایش یافت و برنامه افزایش آن به 
۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در 

دستور کار ایمیدرو است.
وی اظهار داشت: این سازمان برای بیش از 
۵۶۰ معدن بخش خصوصی، برنامه احداث 
جاده دسترسی و خط انتقال برق دارد که 

بخش زیادی از آن اجرا شده است
معادن  احیای  حوزه  در  گفت:  خلوصی 
کوچک، سال گذشته ۴۵۳ معدن احیا شد 
و برای اجرای این طرح در سال جاری ۳۰ 

بسته سرمایه گذاری تعریف شده است.
ظرفیت سازی در تولید و توسعه اکتشاف

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
ایمیدرو  ابتدای تاسیس  از  ایمیدرو گفت: 
اساسی  فلزات  تولید  ظرفیت   )۸۱ )سال 

کشور افزایش قابل مالحظه داشته است.
خلوصی افزود: از ابتدای تاسیس ایمیدرو تا 
سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید فوالد ۵.۴ برابر 
)از ۸ میلیون به ۴۳.۵ میلیون تن(، کاتد 
مس ۲.۴ برابر )از ۱۹۰ هزار به ۴۵۰ هزار 
تن( و شمش آلومینیوم ۳.۵ برابر )از ۲۱۶ 
هزار به ۷۷۰ هزار تن(، افزایش یافته است.

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  ایمیدرو 
اکتشاف  کرد:  عنوان  اکتشاف،  حوزه  در 
پهنه ها در فازهای شناسایی و پی جویی 
مساحت  با  کشور  مختلف  استان های  در 
گستره  کیلومترمربع  هزار   ۴۸۹ از  بیش 
تکمیل  آن  و ۹۶ درصد  اجرا شده  کشور 

شده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته یک 
میلیون و ۴۵۰ هزار متر حفاری اکتشافی 
هزینه  مجموع  گفت:  است،  شده  انجام 
بر ۱۴۵۵  بالغ  اکتشاف  ایمیدرو در حوزه 

میلیارد تومان بوده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اعالم کرد؛

تشکیل ۵ شرکت سهامی عام پروژه در 
تابستان 1401
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اجتماعی
خبر

دولت در حوزه خرید اتوبوس 

و مترو وارد عمل  شود

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه تهران 
امروز با آلودگی هوا و ترافیک شناخته می شود 
و از دولت می خواهم تا در حوزه خرید اتوبوس و 

مترو وارد عمل شود.
 سوده نجفی عضو شورای شهر تهران در تذکر 
نهمین جلسه شورای  و  از دستور شصت  پیش 
گفت:  تهران  ترافیک  به  اشاره  با  تهران  شهر 

ترافیک تهران معضلی اجتماعی است.
وی ادامه داد: تهران ام القرای جهان اسالم است 
شناخته  ترافیک  و  هوا  آلودگی  با  متأسفانه  اما 
می شود و این موضوع نیازمند عزمی جدی است.

برعهده  تنها  مشکل  این  حل  گفت:  نجفی 
هیأت  عزم جدی  بلکه  نیست  تهران  شهرداری 
را  نهادها  تمامی  و  شهرداری  فراجا،  دولت، 

می طلبد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیک های 
ترافیک شهر تهران به ۹ ساعت هم رسیده است 
گفت: این موضوع مضرات بسیار زیادی را بر روی 
خرید  خصوص  در  باید  دولت  می گذارد  افراد 
تکالیف  به  و  وارد عمل شود  واگن ها  و  اتوبوس 
متأسفانه  همچنین  گفت:  کند.وی  عمل  خود 
امروز شاهد غیر فعال بودن پله برقی های برخی 
از ایستگاه های مترو و عدم رعایت پروتکل های 
باید  موضوع  این  و  هستیم  مترو  در  بهداشتی 

برطرف شود.

نیازمند  پایتخت  که  گوید  می  تهران  شهردار 
 ۱۰ خط  احداث  گفت:  است،  نوسازی  و  بازطراحی 
مترو آغاز شد و همچنین تفاهمنامه ساخت خط ۱۱ 

هم نوشته شده است.
به نقل از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
ایستگاه  افتتاحیه  مراسم  در  زاکانی  علیرضا  تهران، 
مترو هفده شهریور با اشاره به اینکه پایتخت نیازمند 
نوسازی است گفت: یکی از تلخ ترین ایامی که سپری 
بیگانگان  برای  مزدوری  و  هنر  قالب  در  اهانت  شد، 
قالب جشنواره کن  در  به خورشید  پاشیدن خاک  و 
بود. امروز مفتخریم در فردای روزی که تهرانی ها به 
عشق امام رضا )ع( در دانشگاه تهران گردهم آمدند 
و یک صدا خدمت گذاری برای امام هشتم را افتخار  
خود نامیدند، ایستگاه شهدای هفده شهریور را افتتاح 
بودند  الگو  سرافرازانه  شهریور  هفده  شهدای  کنیم. 
پیشتازی  اسالمی  انقالب  در  و ۱۴  در منطقه ۱۲  و 

کردند.
وی با بیان اینکه ایستگاه هفده شهریور با سرپنجه های 
عمران،  سریر  شرکت  و  خاتم  قرارگاه  در  هنرمندانه 
می شود،  افتتاح  امروز  سال،  هفت  به  قریب  از  پس 
گفت: افتخار می کنم که بزرگ شده این محله هستم. 
گذشته این محل و سختی هایی که مردم می کشیدند 
در خاطرم هست و فاصله و بی عدالتی در این منطقه 
به  روز  به  روز  است  امید  است؛  ملموس  بنده  برای 
سمتی حرکت کنیم که محصول آن ایجاد آرامش و 

امنیت، معنویت و پیشرفت شهر باشد.
یک  به  نیاز  تهران  شهر  اینکه  بر  تأکید  با  زاکانی 
بازطراحی و نوسازی دارد، افزود: این نوسازی ضمن 
چهره  باید  رفاه  و  آسایش  امنیت،  آوردن  ارمغان  به 
بگذارد.  نمایش  به  ایرانی-اسالمی  هویت  با  را  شهر 
باید مجموعه های هویتی در محالت را  این نوسازی 
بگونه ای در کنار هم قرار دهد که یک هویت یکپارچه 
برای چنین  بکشد.  تصویر  به  آسیا  از کالنشهر غرب 

موجودیتی نیاز به برنامه ریزی و دقت است.
وی با بیان اینکه شهر تهران نیازمند رفع مشکالت و 
ایجاد تسهیالت است، گفت: از جمله مشکالت بزرگ 
می توان به حمل  و نقل، ترافیک و آلودگی هوا اشاره 
ایجاد عدالت در  و  تا شمال  فاصله جنوب  رفع  کرد. 
توزیع امکانات در سطح شهر موضوع دیگری ست که 
باید به آن پرداخته شود. باید راه حل هایی ارائه شود 
که هویت درستی در کنار ایجاد رفاه، آرامش، امنیت 

و معنویت برای شهر به ارمغان بیاورد و مشکالت یکی 
پس از دیگری حل شود.

شهردار تهران  ضمن اشاره به تشکیل قرارگاهی برای 
ویژه  به  عمومی  نقل  و  حمل  محور  بر  شهر  توسعه 
از سه ماه گذشته اظهار کرد: احداث خط ۱۰  مترو 
شده  نوشته  نامه  تفاهم   ۱۱ ساخت خط  شده،  آغاز 
و برای خط ۸ و ۹ باید اقدام جدی صورت گیرد تا 
فاصله ارائه خدمت از سال ۱۴۲۰ به ۱۴۰۵ را منتقل 
خواهیم کرد. در حوزه احداث، کار و تالش مشکلی 
حدود  است.  مالی  منابع  اصلی  مشکل  بلکه  نداریم 
ایستگاه های  از  تعدادی  جز  به  مترو  ایستگاه   ۳۲۵
امروز صد و  خط ۵، داخل محدوده خواهیم داشت. 
افتتاح  این  که  شد  افتتاح  ایستگاه  سومین  و  چهل  
نقطه آغاز نوسازی و تحول شهر است. شورای عالی 
که  است  کرده  الزام  را  تهران  شهرداری  شهرسازی، 
باتوجه به بلندمرتبه سازی و ایجاد اقتضائات پیرامونی 
فراهم  شهر  برای  جدید  شرایط  مترو،  ایستگاه های 

کند.
برای  حلی  راه  هیچ  کرد:  عنوان  ادامه  در  زاکانی 

هویت  و  هوا  آلودگی  ترافیک،  مشکالت  یک جا  رفع 
از این  اینکه  ایرانی-اسالمی وجود ندارد مگر  بخشی 
فرصت طالیی استفاده کنیم و برمبنای افتتاح ۳۲۵ 
ایستگاهی که امروز صد و چهل  و سومین آن افتتاح 

شد، حرکت کنیم.
نبوده و مشکل ساز  تهران  برای  فعلی  الگوی طراحی 

شده است
الگوی  یک  با  شهر  نوسازی  باید  اینکه  بیان  با  وی 
تهران  اشکال  داد:  توضیح  دنبال شود،  طراحی شده 
این است که الگوی طراحی برای تهران نبوده است و 
هر کسی از ظن خود اقداماتی را انجام داده است که 
بخشی از آن خوب و بخشی دیگر آسیب زا بوده است. 
تا به امروز سه جلسه در قرارگاه توسعه بر محور حمل 
و نقل عمومی تشکیل شده است. این کار بازی بزرگی 
است که آینده دیگری از تهران را در مقابل ما ترسیم 
می کند تا پرونده بی عدالتی فاصله جنوب تا شمال، 

آلودگی هوا و … بسته شود.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه مدیریت شهری نیاز 
ابر  این  تا  دارد  میدان  به  مردم  ورود  و  مشارکت  به 

پروژه تهران به سرانجام برسد، افزود: باید در سال های 
این  که  چیزی  تنها  بسازیم.  الگو  یک  بتوانیم  آینده 
اعتماد و  ایده خوب را تحقق پذیر می کند،  ماجرا و 

مشارکت مردم است.
را  مناطق  تمامی  پروژه  این  اینکه  بیان  با  زاکانی 
تا ۶۰۰ متر  درگیر می کند، اضافه کرد: فاصله ۳۰۰ 
ایستگاه ها، به صورت کارکرد تعریف خواهد شد. برای 
مثال اگر در میدان انقالب ایستگاهی وجود دارد که 
پیرامون آن توسعه فرهنگی و کتاب فروشی ها مستقر 
آن،  پیرامونی  پارسل های  تمام  برای  بتوان  هستند، 
اندیشه  هویت  که  بدانند  همه  و  کرد  تعریف  هویت 
نوسازی  و  هویت  باید  است.  نقطه  کدام  در  تهران 
از قبل به آن  با معنا باشد و  جدید شکل بگیرد که 
فکر شده باشد و سود و حاصل آن به صورت مستقیم 

به مردم برگردد یا در توسعه مترو هزینه شود.
سمتی  به  ظرفیت  این  تمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
مستقیم  شدن  منتفع  بر  عالوه  که  می کند  حرکت 
هم  شرایط جدیدی  شهرداری،  با  مشارکت  از  مردم 

برای شهر تهران ایجاد شود.

شهردار تهران: تفاهم نامه خط ۱۱ مترو 
نوشته شد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت حفظ 
حرمت و شأن نیروی انتظامی اظهار داشت: 
و  است  محترم  دنیا  همه  در  پلیس  جایگاه 
است؛  بسیار سنگینی  امر  پلیس،  به  تعرض 
مختلف  اشکال  به  پلیس  به  تعرض  هرگونه 

مغایر با منطق و قانون است.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل   به 
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
قوه  عالی  نشست شورای  در  محسنی اژه ای، 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  قضاییه، 
به ویژه  اسالمی  انقالب  گرانقدر  شهدای 
بخارایی،  شهیدان  و  سعیدی  آیت اهلل 
در  به  امانی،  و  نیک نژاد  صفارهرندی، 
و  کرد  اشاره  قضاییه  قوه  هفته  بودن  پیش 
خطاب به همه مدیران قضایی و رؤسای کل 
دادگستری ها تاکید کرد که نسبت به بررسی 
و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه های یک 
افکار  برای  آنها  تبیین  و  خود  اخیر  سال 

عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
قاتل دو طلبه در حرم  پرونده  اجرای حکم 

رضوی با نظر شورای تأمین انجام شود
اشاره به چند پرونده  با  رئیس دستگاه قضا 
جامع نگری  و  دقت  ضرورت  و  روز  قضایی 
اظهار  آنها،  حکم  اجرای  و  رسیدگی  در 
در  بزرگوار  طلبه  دو  قاتل  پرونده  داشت: 
مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد 
رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر 
محکوم علیه  توسط خود  نه  این حکم،  شد؛ 
قرار  اعتراض  مورد  او  وکیل  توسط  بلکه 
قضیه،  در  احتیاط  برای  بنابراین  گرفت 
پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی 
گذشته  روز  پرونده  بود  مقرر  و  گرفت  قرار 
ما  تاکید  شود؛  ارسال  مشهد  به  اجرا  برای 
مرحله  چگونگی  و  نحوه  در  که  است  این 
شورای  نظر  نیز  مزبور  پرونده  حکم  اجرای 
تأمین جلب و با هماهنگی این شورا اقدامات 

مقتضی انجام شود.
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده قتل مأمور 
نیروی انتظامی در شیراز گفت: نسبت به این 
گرفته  نقص  کشور،  عالی  دیوان  در  پرونده 
شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً 
است  ضروری  شد؛  داده  ارجاع  دیوان  به 
اتخاذ  ترتیبی  نیز  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
کند تا به این پرونده با احتیاط الزم، هر چه 

سریعتر رسیدگی شود.
پلیس حتی  به  تعرض  افزود:  محسنی اژه ای 
به زیان خود فرد تعرض کننده و به طور کلی 
تضمین کننده  پلیس  زیرا  است  مردم  عموم 
بنابراین  امنیت آحاد جامعه است  و  آرامش 
دادستان های ما مکلف هستند دقت بیشتری 
در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس 
البته بدیهی  تعرض می کنند، داشته باشند؛ 
است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین 

اسالمی، انسانی و حرفه ای باشد.
مقصران  پرونده  سریع  رسیدگی  دستور 

حادثه متروپل آبادان
رئیس قوه قضاییه به مسئوالن قضایی ذیربط 
مقصران  پرونده  به  نسبت  تا  داد  دستور 
سریع،  رسیدگی  آبادان،  متروپل  حادثه 

قانونی و بدون مالحظه را انجام دهند.
محسنی اژه ای در این رابطه به مسئوالن امر 
تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در 
امکان  و  شده  محرز  دادسرا  در  حادثه  این 
رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، 
ارسال  دادگاه  به  زودتر  چه  هر  را  موضوع 
نیازی نیست که پرونده همه  کنند و حتماً 
افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه 

ارسال شود.
به  و سریع  بدون مالحظه  دستور رسیدگی 

پرونده حادثه قطار مشهد
قطار  حادثه  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور 
را  این حادثه  و حقوقی  قضایی  ابعاد  تا  داد 
هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار 
دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر 
بدون  قانونی،  رسیدگی  به  نسبت  هستند، 
اقدامات  آنها،  پرونده  به  سریع  و  مالحظه 

مقتضی صورت گیرد.
در  تسریع  کرد:  تصریح  عدلیه  رئیس 
می تواند  پرونده ها  قبیل  این  به  رسیدگی 
تسکینی بر آالم حادثه دیدگان و خانواده های 

آنها باشد.
تشکیل کارگروه بررسی ابعاد پرونده سرقت 

از صندوق امانات بانک ملی
 محسنی اژه ای با اشاره به سرقت از صندوق 
تهران  در  ملی  بانکی  شعب  از  یکی  امانات 
این  مختلف  ابعاد  همه جانبه  بررسی  بر 
پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی 
انجام  سبب  به  تهران  دادستانی  و  انتظامی 
به  در رسیدگی  و شبانه روزی  اقدامات الزم 
یک  از  موضوع  این  در  گفت:  پرونده،  این 
از سویی دیگر  مالباخته شدند؛  سو، عده ای 
سرقت  این  قضیه  در  که  داشت  توجه  باید 
می شود  وارد  لطمه  بانک  امانت داری  به 
باید  نیز  قضیه  این  بدآموزی  جنبه های  و 
ما  قضات  بنابراین  گیرد؛  قرار  توجه  مورد 
در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت 
دقت را در مستند بودن رسیدگی ها داشته 
باشند. محسنی اژه ای با اشاره به جلسه ای که 
ابعاد  بررسی  خصوص  در  گذشته  روز  چند 
سرقت مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه 
برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این 
سرقت از لحاظ حقوقی به صورت همه جانبه 

مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
نکته  این  یادآوری  با  قضا  دستگاه  رئیس 
گرفته  قرار  اتهام  مظان  در  افراد  همه  که 

صندوق  از  سرقت  نظیر  پرونده هایی  در 
نیستند؛  سطح  یک  در  ملی،  بانک  امانات 
این  از  برخی  است  ممکن  کرد:  تصریح 
یا  مباشر  گرفته،  قرار  اتهام  مظان  در  افراِد 
معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد 
نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم 
امکان  داشته اند؛ همچنین  نقش  متهمان  یا 
نگهداری  یا  خرید  به  نسبت  عده ای  دارد 
هر  در  باشند؛  کرده  اقدام  مسروقه  اموال 
صورت اینطور نیست که همه افرادی که در 
این پرونده دستگیر شده اند و در مظان اتهام 
قرار گرفته اند مستقیم در سرقت از صندوق 

امانات بانک حضور داشته اند.
بودن دو  به سابقه دار  اشاره  با  رئیس عدلیه 
انتظامی  دادستان  به  مزبور  پرونده  متهم 
بررسی  به  نسبت  تا  داد  دستور  قضات 
همه جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، 

اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
برای  گفت:   رابطه  این  در  محسنی اژه ای 
امانات  صندوق  از  سرقت  پرونده  متهم  دو 
بانک ملی، پیش تر به اتهام سرقت، در یکی 
آنها  و  بود  شده  تشکیل  پرونده  استان ها  از 
انتظامی  دادستان  بنابراین  بودند؛  سابقه دار 
قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند 
کوتاهی   پرونده،  آن  به  رسیدگی  در  آیا  که 
کننده  رسیدگی  مرجع  ناحیه  از  قصوری  و 
صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم 
ارفاقات  از  سابق  پرونده  در  فعلی  پرونده 

قانونی بهره مند شده اند یا خیر؟  
قبیل  این  به  در رسیدگی  کرد:  تاکید   وی 
پرونده ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان 
قوه قضاییه، ضعفی داشته ایم یا نه. سپس به 
بخش های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که 
این  وقوع  در  دیگر  قسمت های  و  بانک  آیا 
قبیل سرقت ها ضعف دارند یا نه. ما باید اول 

از خودمان شروع کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عضویت تعدادی 
امانات  از صندوق  پرونده سرقت  از متهمان 
بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه 

مورد  را  موضوع  این  تا  داد  دستور  قضاییه 
یک  اعضای  چطور  که  دهد  قرار  بررسی 
جرمی  مرتکب  گروهی  صورت  به  خانواده 
می شوند و چطور اگر از این خانواده افرادی 
افراد به  آن  پیش تر محکوم شده اند، مجدداً 
افراد  بقیه  و  می دهند  ادامه  جرم  ارتکاب 

خانواده نیز با آنها همکاری می کنند.
توجه  ضرورت  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
عملیاتی  دقیق،  بررسی  به  ذیربط  مسئوالن 
امانات  صندوق  از  داده  رخ  سرقت  فنی  و 
داشت:  اظهار  ملی،  بانک  شعب  از  یکی 
اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند 
با  را  صندوق ها  از  توجهی  قابل  تعداد  و 
را  اموالی  و  دادند  شکاف  مخصوص  وسایل 
بانک خارج کردند، سپس  از  در روز روشن 
بعد ساعت ها مشخص شد سرقتی رخ داده، 
جنبه های  و  جهات  از  که  است  موضوعی 
حفاظتی  سیستم  ضعف  به ویژه  گوناگون 
آن  به  نسبت  باید  و  است  تأمل  قابل  بانک، 

بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.
سؤاالت  این  عده ای  اذهان  در  افزود:  وی 
نمی تواند  سرقتی  چنین  که  دارد  وجود 
قطعاً  و  باشد  معمولی  فرد  سه  یا  دو  کار 
طراحی  برنامه ریزی،  به  نیاز  سرقت  این 
داشته  پشتیبان  تیم  و  فنی  افراد  حضور  و 
دادن  رخ  از  پیشگیری  برای  بنابراین  است؛ 
و  جانبه  همه  اقدامات  باید  مشابه  اتفاقات 
در  قضاییه  قوه  رئیس  گیرد.  عاجلی صورت 
این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود 
کارگروهی  تشکیل  به  نسبت  تا  داد  دستور 
قوه  پیشگیری  معاونت  از  مشترک، متشکل 
دستگاه  پژوهشگاه  دادگستری،  قضاییه، 
بانکی  کارشناسان  انتظامی،  نیروی  قضایی، 
و سایر بخش های ذیصالح،  بانک مرکزی  و 
اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا همه ابعاد 
سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل جامع قرار گیرد و از تکرار حوادث 
اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، 

پیشگیری شود.

رئیس قوه قضاییه: رسیدگی سریع به پرونده های متروپل و حادثه قطار

اجتماعی  تأمین  سازمان  عامل  مدیر 
کسری  مشکل  با  اینکه  به  اشاره  با 
در  گفت:  هستیم،  مواجه  نقدینگی 
هزار   ۲۰ گذشته  سال  و  قبل  دولت 
میلیارد تومان از بانک وام گرفته شده 
گفتگو  در  موسوی  است.میرهاشم 
کسری  خصوص  در  مهر  خبرنگار  با 
حقوق  پرداخت  در  اجتماعی  تأمین 
بازنشستگان و مطالبات بیمه شدگان 
گفت: در حال حاضر کسری تعهدی 
نداریم و اینکه عنوان می شود تأمین 
در  دارد،  بحرانی  وضعیت  اجتماعی 

واقعیت این گونه نیست.
وی ادامه داد: البته ضریب پشتیبانی 
مانند  اما  است  آمده  پایین  ما 
صندوق های دیگر نیستیم که بگوییم 
ضریب پشتیبانی ما زیر یک است. هم 
اکنون این ضریب در تأمین اجتماعی 

۴.۲ است که به دلیل تغییر و تحول 
جمعیتی و اوضاع کسب و کار ایجاد 
شده و باید با توسعه پوشش بیمه ای 
را  خود  منابع  دارایی ها،  وری  بهره  و 

افزایش دهیم. 
اجتماعی  تأمین  سازمان  عامل  مدیر 
تصریح کرد: براساس تالش ها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته تا به امروز 
حقوق  روز  یک  و  ساعت  یک  حتی 
است. نیفتاده  عقب  ما  بازنشستگان 

موسوی در خصوص اخذ وام از بانک 
رفاه برای پرداخت حقوق بازنشستگان 
شدگان  بیمه  به  تعهدات  سایر  و 
خیلی  جدید  دوره  در  داشت:  اظهار 
در  نرویم.  وام  به سراغ  تالش کردیم 
دولت قبلی و در سال گذشته از بانک 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ بر  بالغ  رفاه 
تقریباً  سال  پایان  تا  شد.  گرفته  وام 

جلوی استقراض از بانک را گرفتیم و 
توانستیم به جز ۳ هزار میلیارد تومان 
را  سازمان  که  اول  ماه  دو  یکی  طی 
بانک  از  ریالی  دیگر  گرفتیم  تحویل 
تأکید  داد:  ادامه  نکنیم.وی  دریافت 
دیگر  روش های  با  که  است  این  بر 
منابع خود را تأمین کنیم و به سمت 
بعضی  اما  نرویم  بانک  از  استقراض 
وقت ها اگر اقتضای کار این باشد که 
مجبور باشیم بنا به شرایط وام بگیریم، 
این هم یکی از روش های تأمین مالی 
است. وام گرفتن از سر نداری نیست. 
که  هستیم  طلبکاری  بزرگترین  ما 
روش های  به  هست.وی  هم  بدهکار 
گفت:  و  کرد  اشاره  وام  جایگزین 
توسعه  جایگزین  روش های  از  یکی 
پوشش های بیمه ای است. اینکه یک 
به جمعیت هدف  بیمه شده  میلیون 

ما اضافه شده به این معناست که عدد 
درآمدی ما افزایش یافته است. در سال 
گذشته رشد منابع مان نسبت به سال 
۹۹، ۵۷ درصد بوده است که بخشی 
از آن در شش ماهه دوم سال و تالشی 
که برای رشد بیمه ای داشته ایم، اتفاق 
افتاده است.مدیر عامل سازمان تأمین 
اجتماعی خاطرنشان کرد: تعدادی از 
افراد هستند که بیمه نیستند و باید 
آنها  بیمه ای  پوشش  برای  شرایطی 
فراهم کنیم که در این صورت ضریب 
بخشی  و  باال می رود  مالی  پشتیبانی 
دیگر مربوط به وصول معوقات است 
که حتماً باید این وصول اتفاق بیفتد 
افزایش  به  مربوط  نیز  دیگر  بخش  و 
بهره وری دارایی و سرمایه های ماست 
که در شستا داریم و باید بهره وری و 

سوددهی آنها بیشتر شود.

کسری نقدینگی در 

تأمین  اجتماعی

خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی: پیگیر دستورالعمل 

همسان سازی حقوق برای اجرا هستیم

پیگیر  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
و  اجرا هستیم  برای  دستورالعمل همسان سازی حقوق 
همچنین برنامه ریزی سفر و گردشگری سالمت محور در 

دستور کار این صندوق است.
به  نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، محمد اسکندری 
در نشست کانون های بازنشستگی که با حضور ۲۲ نفر 
دستگاه های  بازنشستگی  کانون های  اعضای  و  روسا  از 
هزینه  پرداخت  طرح  خصوص  در  شد،  برگزار  مختلف 
بازنشستگان،  امید  خسارت درمان، مدیریت خانه های 
حقوق  سازی  همسان  و  بازنشستگی  سفرهای  هزینه 

نکاتی را مطرح کرد.
اجرای  عدم  بر  مبنی  وی  قول  نقل  درخصوص  وی 
از  بسیاری  ظاهرا  گفت:   ۱۴۰۱ درسال  همسان سازی 
افراد، بدون شنیدن مطلب و به اتکای برداشتی اشتباه 
از بیان بنده، این برداشت را بازنشر و در مورد آن اظهار 

نظر کرده اند.
وی افزود: نکته بیان شده در خصوص تعابیر مختلف از 
شیوه محاسبه حقوق ها پس از همسان سازی است و 
به تصمیم یا طرح صندوق در این زمینه ارتباطی ندارد، 
اختیار تصمیم  زمینه  این  در  اینکه صندوق  نکته مهم 
گیری ندارد و مکلف به اجرای شیوه نامه اجرایی متناسب 
سازی حقوق در سال جاری است که باید از طرف مراجع 

ذی صالح به صندوق بازنشستگی ابالغ شود.
به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل   
برای  محور  سالمت  سفرهای  ویژه  به  سفر  اهمیت 
بازنشستگان گفت: این موضوع با کاهش بیماری کرونا در 
کشور از اهمیت باالیی برای صندوق بازنشستگی کشوری 
برخودار است و همکاران ما در تالش هستند با طراحی 
برنامه های متنوع سفر و گردشگری سالمت محور و با 
تعامل با کانون های بازنشستگی، از منابع موجود بهترین 

بهره را ببرند.
های  خانه  بر  مدیریت  متفاوت  اجرای شیوه  اسکندری 
امید را ضروری دانست و افزود: تالش می کنیم به زودی 
برنامه جامعی برای مدیریت خانه های امید بازنشستگان 
در استان های کشور متناسب با شرایط هر استان تدوین 
و اجرا کنیم تا از این ظرفیت به شکل مطلوب و به نفع 

بازنشستگان استفاده شود.

4

حفاظت محیط زیست باید از خانواده آغاز شود
 مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه خانواده از مهم ترین اهرم جامعه پذیری در 
تاکید کرد:  افزایش سطح آگاهی زیست محیطی است، 
و  آغاز کرده  از خانواده  باید  را  از محیط زیست  صیانت 
اساس  بر  و  زیست محیطی  رویکرد  با  را  مصرف  الگوی 

تعالیم اسالمی و فرهنگ ایرانی اصالح کنیم.
از سازمان حفاظت محیط زیست، نجمه کمالی  به نقل 
ایران،  جمله  از  درحال توسعه  کشورهای  در  گفت: 
فنی  جنبه  که  چه  آن  از  بیش  زیست محیطی  مسائل 
داشته باشند، از محتوای اجتماعی - فرهنگی برخوردار 
محیط زیست  حفاظت  نهایی  هدف  بنابراین  است، 
دررابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های 
فرهنگ  تقویت  نیز  و  جامعه  سطح  در  زیست محیطی 

زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی است.
وی با اشاره به نقش خانواده در ترویج فرهنگ حفاظت 
آگاهی،  سطح  ارتقای  آموزش،  افزود:  محیط زیست  از 
فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست می تواند در تغییر 

سبک زندگی سازگار با محیط زیست و احترام به طبیعت 
نقش مؤثری داشته باشد.

کمالی با بیان اینکه فرزندان همواره الگوی رفتاری پدر و 
مادر خود را سرلوحه زندگی قرار می دهند، تصریح کرد: 
باتوجه به پررنگ بودن نقش تربیتی و عاطفی مادر نسبت 
به پدر، فرزندان از رفتارهای مادر الگوبرداری می کنند و 
از این ظرفیت می توانیم برای نهادینه ساختن یک الگوی 
رفتاری و سبک زندگی متناسب با محیط زیست استفاده 

کنیم.
الگوی  اصالح  با  می توانند  زنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  حفاظت  در  خانوادگی  زندگی  سبک  تغییر  مصرف، 
روش  اصالح  داد:  ادامه  باشند،  تأثیرگذار  محیط زیست 
آب،  به کارگیری شیوه های صحیح مصرف  آب،  مصرف 
و  مدیریت  خانگی،  پسماندهای  و  زباله  تولید  مدیریت 
مصرف بهینه انرژی در خانه از جمله مؤلفه هایی است 
که می تواند در محیط زیست انسان تأثیرات مثبتی داشته 

باشد.

مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست  
نسل  آموزش  برای  نهاد  اصلی ترین  به عنوان  خانواده  از 
گفت:  و  یادکرد  محیط زیست  از  حفاظت  در  آینده 
آموزش وپرورش، مراکز آموزش عالی، رسانه ها در تربیت 
و پرورش نسلی که به محیط زیست احترام بگذارد و در 

حفظ و صیانت از آن کوشا باشد جایگاه مهمی دارند.
وی با اشاره به جایگاه طبیعت و حفاظت از محیط زیست 
در اسالم اظهار داشت: دین اسالم همواره در خصوص 
صیانت از طبیعت و محیط زیست انسان تاکید کرده و 
در  بسیاری  احادیث  و  روایت ها  نیز  )ع(  اطهار  ائمه  از 
به طبیعت ذکر شده  توجه  و  از محیط زیست  حفاظت 

است.
هدفمند  به صورت  دارد  ضرورت  کرد:  تاکید  کمالی 
اسالمی،  تعالیم  بر  تاکید  با  دانش خانواده ها  ارتقای  به 
از  تا پس  پرداخته شود  اقلیم منطقه  و  ایرانی  فرهنگ 
از  حفاظت  در خصوص  نو  نسل  تربیت  مثبت  آثار  آن 

محیط زیست را مشاهده کنیم.
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اخبار

نماینده مجلس: مردم غرب کرمانشاه 
دغدغه معیشت و اشتغال دارند

گیالنغرب  و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
غرب  منطقه  مردم  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مدیران  از  و  دارند  اشتغال  و  معیشت  دغدغه  استان 
استانی می خواهیم در رفع مشکالت و ایجاد فرصت های 

سرمایه گذاری و اشتغالزا به مردم کمک کنند.
و  اشتغال  کارگروه  در  یکشنبه  روز  حیدری«  »شهریار 
فرمانداری،  در  سرپل ذهاب  شهرستان  سرمایه گذاری 
افزود: پیگیر وام های زلزله زدگان  استان کرمانشاه در ۲ 
های  خانه  وزارت  در  واحدها  بازسازی  و  اشتغال  بخش 
مربوطه به منظور حمایت از مردم هستیم ضمن اینکه 
مساله ضمانت تسهیالت مشاغل خانگی و تسهیالت ُخرد 

در ستاد وزارت خانه های مربوطه نیز پیگیری می شود.
مدیرکل  میدانی  بازدیدهای  از  قدردانی  با  ادامه  در  وی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و مدیرکل 
کمیته امداد امام )ره( به خاطر حضور میدانی به منظور 
بررسی مشکالت مردم سرپل ذهاب از قول مساعد برای 
پیگیری امهال تسهیالت ویژه مناطق زلزله زده استان و 
همچنین رفع مشکل اخذ ضمانت تسهیالت اشتغالزا در 
حوزه مشاغل خانگی و بند ب تبصره ۱۶ ویژه دستگاه 

های حمایتی کمیته امداد )ع( و بهزیستی خبر داد.
امسال تاکنون بیش از چهار هزار فرصت شغلی محقق 

شده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز 
در این جلسه گفت: براساس سند توسعه اشتغال استان 
در  استان  برای  فرصت شغلی  و ۸۲  هزار  کرمانشاه ۴۶ 
سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده و تاکنون چهار هزار و ۷۷۸ 

فرصت شغلی به میزان ۱۱ درصد آن محقق شده است.
هزار   ۲ تعداد   ۱۴۰۱ سال  در  افزود:  احمدی«  »مختار 
و ۱۷ فرصت شغلی برای شهرستان سرپل ذهاب پیش 
رصد  سامانه  آماری  های  داده  اساس  بر  که  شده  بینی 
به میزان ۱۶ درصد محقق  تاکنون ۳۲۰ فرصت شغلی 
شده است. وی اظهار داشت: سیاست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد 
از  اجتماعی  تامین  بیمه  افزایش سرانه  و  پایدار  اشتغال 
طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است و با حضور 
پیگیری  را  موضوع  این  شهرستانی  های  کارگروه   در 

می کنیم.

سرمایه گذاری  با  صنعتی  بزرگ  طرح  سه 
اشتغالزایی  امکان  و  تومان  میلیارد  هزار  سه 
و  مستقیم  صورت  به  نفر   ۴۰۰ و  هزار  یک 
غیرمستقیم تا پایان امسال در استان کرمانشاه 
به بهره برداری می رسد که عالوه بر کمک به 
برای  را  بسترها  شغل،  ایجاد  و  بیکاری  رفع 

سرمایه گذاری های جدید نیز فراهم می کند.
اسفنجی  آهن  »ذوب  »بیواتانول«،  طرح های 
بزرگ  طرح  سه  سرم«  »ایمان  و  بیستون« 
عملیات  که  است  کرمانشاه  استان  صنعتی 
آغاز  قبل  سال  چند  از  آنها  ساخت  اجرایی 
شده و اکنون با رویکرد جدید دولت مردمی 
سیزدهم مبنی بر اتمام طرح های نیمه اتمام، 
مردم استان تا پایان امسال شاهد بهره برداری 

از این طرح ها خواهند بود.
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه پر از ظرفیت 
درآمدزایی  و  اقتصادی  متعدد  و  بزرگ  های 
است؛ از وجود ۶۰۰ هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله 
و بیش از ۹۰۰ هزار هکتار زمین آماده کشت 
معادن  وجود  تا  گرفته  مناسب  آبی  منابع  با 
و  گردشگری  پرشمار  های  ظرفیت  و  متعدد 
در  رسمی  و ۲ گمرک  بازارچه  داشتن چهار 

 مرز عراق.
کیلومتر  هزار   ۲۵ حدود  وسعت  با  کرمانشاه 

کشور  کل  مساحت  از  درصد   ۱.۵ مربع، 
)هفدهمین استان( را به خود اختصاص داده 
و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، 

۸۶ دهستان است.
این استان به واسطه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک 
با کشور عراق و همچنین ظرفیت هایی مانند 
و  کشاورزی  بودن،  فصل  چهار  هوا،  و  آب 
از  یکی  پتانسیل ها  سایر  و  بودن  گردشگری 
استان های مهم کشور محسوب می شود که در 
صورت صنعتی شدن و به توسعه رسیدن می 
از طریق  توسعه کشور  نقش مهمی در  تواند 

ارزآوری و درآمدزایی داشته باشد.
نرخ بیکاری باال و نبود فرصت های شغلی مردم 
کرمانشاه در طول سالهای اخیر آزار می دهد و 
اکنون امید مردم به خصوص جوانان به برنامه 
در  سیزدهم  مردمی  دولت  ای  توسعه  های 
اختصاص اعتبارات، امکانات و تجهیزات است 

تا بخشی از این مشکالت رفع شود.
ایران،  آمار  مرکز  آمار  جدیدترین  براساس 
دومین  ردیف  در  درصد   ۱۴.۹ با  کرمانشاه 
و  است  کشور  باالی  بیکاری  نرخ  با  استان 
برنامه  به  کرمانشاه  در  کار  اکنون جویندگان 
های اشتغالزایی دولت سیزدهم دلخوش کرده 

اند تا بتوانند به شغل برسند.

سرمایه  برای  بستری  کالن  طرح   ۳ افتتاح 
گذاری های جدید

تجارت  معدن،  صنعت،  سازمان  رییس 
و  گفت  در  دوشنبه  روز  کرمانشاه  استان 
تشریح  به  ایرنا  خبرنگار  با  اختصاصی  گوی 
پایان امسال در استان به  تا  سه پروژه ای که 
بهره برداری می رسد، پرداخت و گفت: یکی از 
این سه طرح بزرگ استان که امسال به بهره 
است  کرمانشاه  »بیواتانول«  می رسد،  برداری 
به ۸۵۰  نزدیک  و  اشتغال مستقیم  که ۲۸۰ 
اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند و تاکنون 
آن  در  تومان  میلیارد   ۹۰۰ تا   ۸۰۰ حدود 

سرمایه گذار شده است.
بیواتانول سوختی یک محصول پاک و سازگار 
با محیط زیست است که به جای افزودنی های 
شیمیایی اکتان افزای بنزین برای تولید بنزین 
با کیفیت و کم  آالینده به کار می رود و برای 
اولین بار در کشور زیست پاالیشگاه تولید آن 

در حال احداث است.
»محسن دارابی« دومین طرح مهم را »ذوب 
آهن اسفنجی بیستون« با هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار اعالم کرد و افزود: با بهره برداری 
این قسمت ذوب آهن بیستون حدود ۳۵۰ تا 
۴۰۰ نفر به ظرفیت اشتغال آن افزوده خواهد 
شد.وی در ادامه طرح »ایمان سرم« را سومین 
اعتبار ۶۰۰  با  که  دانست  استان  بزرگ  طرح 
میلیارد تومان و اشتغالزایی ۷۰ نفر امسال به 

بهره برداری می رسد.
بهره برداری از چندین طرح توسعه ای در استان

رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان 
بهره برداری  به  همچنین  ادامه  در  کرمانشاه 
و  داد  استان خبر  در  توسعه ای  از چند طرح 
با  کرمانشاه  خودرو  ایران  توسعه  طرح  گفت: 
اعتباری حدود ۶ هزار میلیارد تومان و طرح 
در  واقع  آمونیاک«  »پودر  پتروشیمی  توسعه 
جاده هرسین با ۱۵۰ میلیون یورو نزدیک به 
چهار هزار میلیارد تومان که ظرفیت آن ۲ برابر 
می شود از جمله دیگر طرح های کالن استان 

است که امسال به بهره برداری می رسد.
طرح های  تکمیل  برای  تومان  ۱۶هزارمیلیارد 

صنعتی نیمه تمام نیاز است
دارابی درادامه سخنانش همچنین گفت: برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام باالی ۵۰ درصد 
میلیارد  ۱۶هزار  به  استان  فیزیکی  پیشرفت 

تومان تامین اعتبار نیاز داریم.
دارابی افزود: در حوزه صنعت، معدن، تجارت 
تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  بخش؛   ۲ در 
کردن  فراهم  و  خصوصی  بخش  صنعتی 
زیرساخت ها به تامین اعتبار نیاز داریم که در 
سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه مطرح 

خواهد شد.
سازمان  زیرساختی  های  طرح  جمله  از  وی 
برق شهرک  تامین  را؛  در سال جاری  صمت 
صنعتی زاگرس با ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد 
این شهرک صنعتی  پایدار  تامین آب  هزینه، 
شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  پساب  محل  از 
با ۱۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و  کرمانشاه 
همچنین  ها  زیرساخت  بحث  در  کرد:  اظهار 
با دریافت مجوز ماده ۲۳ احداث تصفیه خانه 
شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه با ۳۰ میلیارد 
که همگی  است  کار  در دستور  اعتبار  تومان 
رئیس جمهور  در سفر  برای طرح  موارد  این 
موافقت  مورد  آنها  مالی  تامین  و  استان  به 
به  توجه  با  کرمانشاه  است.استان  گرفته  قرار 
موقعیت استراتژیک و همجواری با کشور عراق 
جهت  گذاری  سرمایه  مزیت  بهترین  دارای 
تولید محصوالت صنعتی و صادرات به عراق و 
سایر کشورها است. در استان کرمانشاه حدود 
هزار واحد تولیدی ، دارای پروانه بهره برداری 
صنعتی فعال است که نتیجه آن اشتغال حدود 
واحدها  این  درصد   ۹۲ است؛  نفر  هزار   ۳۰
 ، نفر   ۵۰ از  کمتر  اشتغال  با  کوچک  صنایع 
چهار درصد صنایع متوسط با اشتغال بین ۵۰ 
تا ۱۰۰ نفر و چهار درصد نیز صنایع بزرگ با 
اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در حال فعالیت می 
باشند.همچنین واحد های تولید کننده خودرو 
، روغن نباتی ، سیمان ، کاشی و سرامیک ، 
میلگرد و تیرآهن ،  لبنیات ، انواع دارو ، قند 
واحدهای  مهمترین  از  فرنگی  گوجه  رب  و 

صنعتی این استان است.

افتتاح سه طرح بزرگ با سرمایه گذاری ۳ هزار 
میلیارد تومان تا پایان امسال در کرمانشاه

اخبار

محور سنندج - مریوان بهسازی 
می شود

 مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: بهسازی مسیر 
به  گردنه خروسه  واریانت  احداث  با  مریوان   – سنندج 
طول ۱۱ کیلومتر و همچنین تقاطع غیرهمسطح مریوان 

- سنندج - دیواندره با جدیت در حال انجام است.
 - سنندج  مسیر  بهسازی  داشت:  اظهار  مرادی  عرفان 
مریوان از سال های گذشته در دستور کار بوده و اقدامات 
خوبی نیز در این راستا انجام شده است که می توان به 
احداث و بهره برداری از واریانت تیژ تیژ – گاران به طول 

۵۲ کیلومتر در تیر سال گذشته اشاره کرد.

5استان ها

استاندار کرمانشاه: اجرای برنامه های فرهنگی 

باید در جامعه اثرگذار و ملموس شود

 استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای کارهای فرهنگی 
برای حل  گفت:  باشد،  اثرگذار  باید  جامعه  در سطح 
داریم،  اولویت بندی  به  نیاز  استان  فرهنگی  مشکالت 
زیرا مباحث حوزه فرهنگی بسیار زیاد است و به همین 
خاطر باید پنج مورد مهم آنها را احصا و رسیدگی به 

آنها در دستور کار قرار دهیم.
شواری  جلسه  اولین  در    » مقدم  امیری  بهمن   «
فرهنگی عمومی استان که به ریاست نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه شهر کرمانشاه و با حضور سید 
کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  امامی«  »مجید 
برگزار شد؛ اولویت اول شواری فرهنگ عمومی استان 
معظم  مقام  تاکیدات  و  به سخنان  عمل  را  کرمانشاه 
رهبری در حوزه مباحث فرهنگی مانند تهاجم فرهنگی 

عنوان کرد.
اسالمی  زندگی  رویکرد سبک  به  اشاره  با  وی سپس 
- ایرانی در شواری فرهنگ عمومی بیان داشت: باید 
مباحث فرهنگی فراخور استان کرمانشاه مانند بحث 
حل  رفتاری  شیوه  و  بندی  اولویت  عفاف،  و  حجاب 

مسائل پیرامون آن را در دستور کار قرار دهیم.
مانتو  ارزانی  و  چادر  گرانی  به  اشاره  با  مقدم  امیری 
برای پوشش زنان در جامعه اظهار کرد: یکی از اقدام 
های که می توانیم در این زمینه انجام دهیم، چادر را 
با قیمت مناسب در نمایشگاه ها، مدارس و دانشگاه 
در اختیار آنها قرار دهیم و با تبلیغات محیطی، تولید 
محتوا و دیگر مباحث به تشویق جوان به استفاده از 

چادر مبادرت کنیم.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی 
مردم کرمانشاه در دینداری و اعتقادات؛ یکی از مهم 
محتوای  وجود  را  جامعه  فرهنگی  معضالت  ترین 
نامناسب شبکه های اجتماعی و از بین رفتن احترام 
گذشته  در  گفت:  و  کرد  عنوان  کوچکی  و  بزرگی 
بزرگترهای محل خودشان به تنهایی بسیار از مشکالت 
فرهنگی را حل می کردند اما امروز دیگر این فرهنگ 
حتی در بین خانواده از بین رفته و در جمع خانوادگی 
کسی حوصله شنیدن حرف دیگری را ندارد و اجازه 
حرف زدن به کسی هم نمی دهند و فقط سرشان توی 

گوشی همراه است.
امیری مقدم در بخش دیگر از سخنان خود بر اجرای 
نشاط اجتماعی در جامعه تاکید کرد و افزود: یکی از 
مشکالت فرهنگی جامعه ما بیکار نشستن جوانان در 
معابر و خیابان ها و بوستان ها است که خود عامل 
آسیب های دیگر اجتماعی است اگر بتوانیم که فضای 
از  بعد  مدارس  بازی  فضای  مانند  نشاط  و  ورزشی 
تعطیلی مدرسه برای آنها فراهم کنیم، آنها آنجا ورزش 

می کنند و سالم تر می مانند.
خواست  اجرایی  های  دستگاه  همه  از  ادامه  در  وی 
کارگروه فرهنگی تشکیل دهند و هر کدام در راستای 
استان فعال  اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
باشند و مباحث فرهنگی مانند سبک زندگی عفیفانه 

و ایجاد نشاط اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
مسائل فرهنگی استان را زخمی و رها نکنید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمانشاه 
فرهنگ  شورای  اعضای  از  جلسه  این  ابتدای  در  نیز 
را  استان  فرهنگی  زیاد  مباحث  خواست  عمومی 
بپردازند  آنها  به همه  توانند  نمی  نکنند که  فهرست 
فقط سه چهار مورد با اهمیت و اولویت دار در استان 
را شناسایی و فقط به آنها در طول سال بپردازند تا 

جلسات نتیجه و خروجی داشته باشند.
سالها جلسات  به  اشاره  با  علما«  اهلل »مصطفی  آیت 
استان،  فرهنگی  مباحث  و  مشکالت  حل  پیراموان 
افزود: متاسفانه در این جلسات به دلیل مطرح شدن 
کلی شاخصه و مبحث فرهنگی آن چنان باید به دلیل 
امسال  دلیل  همین  به  نشدند،  رسیدگی  گستردگی 
سال  آخر  تا  و  مطرح  فرهنگی  مساله  سه   ۲ فقط 
پیگیری شود، کار زیادی در دستور کار قرار نگیرد بعد 

از زخمی کردن آنها رهایشان کنید.

تامین تجهیزات درمانی و کادر 
پزشکی از مهمترین چالش های 

 درمانی و بهداشتی در 
رباط کریم است

تجهیز  گفت:  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
اگر  که  است  اهمیت  حائز  کریم  رباط  بیمارستان 
رباط کریم  به  این مسیر  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  در  مشکالت  برخی  باشد  داشته  ویژه ای  توجه 

حوزه رفع می شود.
امید احمدی با بیان اینکه رباط کریم از نظر رشد 
جمعیت نسبت به ارزانی مسکن و وجود شهرک های 
است  مواجه  چشمگیری  افزایش  با  متنوع  صنعتی 
اظهار داشت: رشد جمعیت اتباع خارجی در شهرهای 

پرند ، رباط کریم و نصیرشهر بسیار باال است.
وی با بیان اینکه تهیه نان در رباط کریم با مشکل 
مواجه شده است افزود: مصرف نان توسط اتباع در 
شهرستان بسبار باال است که مردم را با مشکل مواجه 

کرده است
فرماندار رباط کریم با بیان اینکه تنها یک بیمارستان 
و پلی کلنیک در شهرستان وجود دارد گفت: مراجعه 
روز  به  روز  کریم  رباط  دولتی  بیمارستان  به  مردم 

افزایش دارد.
امکانات  و  درمانی  کادر  گفت:  ادامه  در  احمدی 
درمانی بیمارستان از مهمترین دغدغه ها و چالش 
های درمانی در شهرستان رباط کریم است که توجه 
ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی را می 

طلبد.
پرند  نفری  هزار   ۳۵۰ جمعیت  به  اشاره  با  وی 
تخت   ۲۶ با  خصوصی  بیمارستان  یک  کرد:  بیان 
را  مستضعف  قشر  استفاده  اجازه  آزاد  تعرفه های  با 

نخواهد داد.
فرماندار رباط کریم تصریح کرد: افراد تحت پوشش 
دیگز  و  دارو  خرید  توان  بهزیستی  و  امداد  کمیته 

ملزومات درمانی را ندارند .
احمدی گفت: فقر مالی ، اقتصادی و فرهنگی منجر 
به عدم حضور مردم جهت درمان به مراکز درمانی 
و بهداشتی هستند که سالمت جامعه را تهدید می 

کند.
وی به ۷ منطقه منفصل شهرستان رباط کریم اشاره 
کرد و افزود: سرای محله در این مناطق می تواند با 
تغییر کاربری تبدیل به مراکز درمانی و درمانگاهی 
از  مانع  فعالیت  پروانه  و  اداری  بروکراسی  که  شود 

ایجاد مراکز درمانی شده است.
فرماندار رباط کریم در پایان خاطرنشان کرد: تجهیز 
اگر  که  است  اهمیت  حائز  کریم  رباط  بیمارستان 
رباط کریم  به  این مسیر  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  در  مشکالت  برخی  باشد  داشته  ویژه ای  توجه 

حوزه رفع می شود.
خبرنگار : ناهید کریمی

اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  کرمانشاه  شهردار   
پروژه تله کابین به عنوان مطالبه شهروندان، 
گفت: موافقت اصولی این پروژه را باید میراث 
فرهنگی اعالم کند و هرگونه تعلل در این امر، 

خسارات میلیاردی وارد می کند.
به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، 
نشست  در  دوشنبه  روز  نوروزی«  »نادر 
قطار  تله کابین،  پروژه های  مشکالت  بررسی 
با  که  کرمانشاه  فرسوده  بافت  و  شهری 

حضور »جمشید جعفرپور« مدیرکل حقوقی 
»جبار  و  فرهنگی  میراث  وزارت  امالک  و 
استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  گوهری« 
تله کابین  پروژه  افزود:  برگزار شد،  کرمانشاه 
با رعایت تمام شرایط میراث، موافقت اصولی 
و بدون آسیب به طاق بستان شرایطی را برای 

توسعه گردشگری کرمانشاه فراهم می کند.
از چند  که  کرمانشاه  کابین شهر  تله  پروژه 
سال پیش مطرح است و قرار بود در نزدیکی 

اثر تاریخی تاق بستان احداث شود با مخالفت 
میراث فرهنگی روبرو شده و تاکنون اجرایی 

نشده است.
وی با اشاره به عدم دریافت موافقت اصولی 
در گذشته و عدم صالحیت پیمانکار گفت: 
اکنون پیمانکار جدیدی برای این امر در نظر 

گرفته شده و آماده انجام عملیات است.
شهردار کالن شهر کرمانشاه با بیان اینکه این 
تاریخی  آثار  برای  مشکلی  گونه  هیچ  پروژه 
بخصوص طاقبستان نخواهد داشت، تصریح 
کرد: اکنون مدیرکل میراث فرهنگی استان 
میراث  وزارت  از  را  اصولی  موافقت  باید 

فرهنگی اخذ کند.
وی با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته 
تعیین  موضوع  این  بررسی  برای  را  زمانی 
کردیم، گفت: متأسفانه این امر محقق نشد 
و خواست ما این است که کارشناسان میراث 
فرهنگی موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم 

کنند.
نوروزی با بیان اینکه تعلل در این امر خسارت 
تاکید  می کند،  وارد  شهرداری  به  میلیاردی 
شود،  حل  باید  پروژه  این  مشکالت  کرد: 
که حتی  است  کرده  وارد  را  تعلل خسارتی 
می توانیم طرح دعوا کنیم چراکه هیچ گونه 

ضوابط میراث فرهنگی نقض نشده است.
نمایندگان  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  شهردار 
مجلس نیز در این خصوص قصد طرح سؤال 
از وزیر میراث فرهنگی را دارند، خاطرنشان 
کرد: اما خواست ما حل این موضوع در مرکز 
میراث  که  است  این  حرف  و  بوده  استان 

فرهنگی موافقت اصولی را اعالم کند.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه در بافت فرسوده 
میراث فرهنگی باید حریم را مشخص کند، 
به مخروبه  بافت فرسوده  تمام  اکنون  گفت: 
تبدیل شده است و بیش از ۳۰۰ هکتار مجوز 
ساخت داده نمی شود، مگر کدام ابنیه تاریخی 

در آنجا وجود دارد.
شهردار کرمانشاه اشاره ای نیز به پروژه قطار 
به  و  تاکنون  اینکه  بیان  با  و  داشت  شهری 
قیمت کنونی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
برای آن هزینه شده است، خاطرنشان کرد: 
تغییراتی را در این پروژه اعمال کرده ایم و در 
سفر رئیس جمهور به کرمانشاه نیز برای آن 

بودجه أخذ خواهیم کرد.
وی در پایان با بیان اینکه برای ایجاد تونل 
در محدوده شکارگاه خسرو پرویز نیز میراث 
فرهنگی باید موافقت اصولی را اعالم کند، به 
پروژه شهربازی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: 
میراث فرهنگی مخالف ایجاد چرخ فلک است 
این سازه  دارد، در حالی که  ارتفاع  چرا که 
نخواهد  مشکلی  قانونی  لحاظ  از  و  نیست 

داشت.
شهردار  نوروزی  نشست،  این  پایان  در 
حقوقی  مدیرکل  همراهی  با  کرمانشاه 
دیگر  و  فرهنگی  میراث  وزارت  امالک  و 
مسوولین همراه، از بافت فرسوده کرمانشاه، 
پروژه تله کابین و شهربازی بازدید کردند و 
از نزدیک روند و مشکالت پیش روی پروژه ها 

را بررسی کردند.
کالنشهر کرمانشاه یک میلیون نفر از جمعیت 
۲ میلیون نفری استان را در خود جا داده و 
توسط هشت منطقه شهرداری اداره می شود.

شهردار کرمانشاه: تعلل در صدور موافقت اصولی پروژه 
تله کابین خسارات میلیاردی وارد می کند
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ورزشی
خبر

فدراسیون ورزش های زورخانه ای با 
حمایت دولت امسال به خوبی تامین اعتبار 

شد

و  ای  زورخانه  های  ورزش  فدراسیون  رئیس   
با  امسال  فدراسیون  این  پهلوانی گفت:  کشتی 
حمایت دولت به خوبی تامین اعتبار شد و در 
سال ۱۴۰۱ جزو پنج  فدراسیون برتر در تامین 

اعتبار هستیم.
مهرعلی باران چشمه در مجمع انتخابات هیات 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان 
قم گفت: دولت آیت اهلل رئیسی، وزارت ورزش و 
می کنند  کمک  المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان 
که این ورزش توسعه پیدا کند و بودجه ما سال 

گذشته ۶ برابر شد. 
عالی  شورای  در  امروز  داشت:  اظهار  وی 
حوزه  در  خوبی  مصوبات  قم  استان  ورزش 
ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی داشتیم و 
پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت و به زودی 

به نهادهای متولی ابالغ خواهد شد.
برای  نیز  قم  استاندار  با  دیدار  در  افزود:  وی 
گرفته  خوبی  تصمیمات  پهلوانی  ورزش  ترویج 
شد و استاندار برای ایجاد زورخانه در شهرستان 

هایی که زورخانه ندارند قول مساعد داد.
باران چشمه تاکید کرد: توجه به ورزش زورخانه 
این  توسعه  که  چرا  است  جایی  به  اقدام  ای 
رهبرمعظم  تحقق  منویات  راستای  در  ورزش 

انقالب است.
در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  گفت:  وی 
خوبی  پیشنهادات  استان  ورزش  عالی  شورای 
داد و دانشگاه ها ، نیروهای مسلح و  بسیج باید 
به  باستانی  و  ورزش  ملی  این  که  کنند  کمک 

جایگاه واقعی خود برسد.

شهردار منطقه ۱۴: طرح جامعی برای توسعه 
ورزشگاه تختی داریم

خبر

رییس فدراسیون هاکی: راه اندازی 
کمپ تیم ملی در اولویت است
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 رییس فدراسیون هاکی گفت: تالش داریم کمپ چمنی 
سال   ۵۲ از  بعد  آزادی  ورزشگاه  در  را  هاکی  ملی  تیم 
اولویت های  از  یکی  موضوع  این  تحقق  و  کنیم  راه اندازی 

اصلی است.
بهرام قدیمی روز یکشنبه در مجمع عمومی انتخاب رییس 
همچنین  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  هاکی  هیات 
آموزش پایه جزو اولویت اصلی است و هاکی چمنی یکی از 

رشته های پرطرفدار دنیا است.
وی با بیان اینکه رییس هیات هاکی استان با پیگیری های 
مختلف باید از همه منابع برای توسعه ورزش هاکی استفاده 
کند، اضافه کرد: چون خراسان استانی کم برخوردار است و 
قاینات هم در رشته هاکی داخل سالن از بازوان نیرومند 

ورزش هاکی است، کمک الزم را خواهیم کرد.
رییس فدراسیون هاکی از برگزاری مسابقات داخلی سالن 
هاکی برای برادران و خواهران از ۱۷ مرداد امسال خبر داد 
و گفت: به امید خدا بعد از ۵۲ سالن بانوان ما باید بر روی 
سکوی بروند، آقایان هم برای قهرمانی آسیا و حضور در 

مسابقات جهانی، که این اولویت اصلی ما است.
قدیمی گفت: در رشته داخل سالن آقایون در رتبه سوم 
جهان قرار داریم و تیم بانوان هم رتبه ششم آسیا را دارد، 
مربی  و  کردیم  راه اندازی  تازه  هم  را  بانوان  چمن  هاکی 
پاکستانی آوردیم و تالش می کنیم که هاکی چمنی هم 

مدال رنگین بگیرد.
وی افزود: در هاکی چمنی آقایون هم در جام مردان آسیا با 
کمترین امکانات ششم شدیم و هاکی چمنی جزو ۱۲ تیم 

مطرح آسیا است.
قدیمی با اشاره به اینکه هاکی یک رشته مظلوم از لحاظ 
رسانه های  باید  کرد:  اضافه  است،  قدرت  برد  و  فیزیکی 
اعتبار  شود،  دیده  تا  کنند  کمک  نوشتاری  و  دیداری 
میلیارد  یک  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ از  هاکی  فدراسیون 
تومان افزایش یافته است که با این اعتبار محدود نمی توانیم 

تیمی را به مسابقات برای کسب سهمیه اعزام کنیم.

 رئیس فدراسیون والیبال گفت: تیم ملی والیبال 
ملت ها  لیگ  در  آینده دار  و  جوان  بازیکنان  با 

شرکت کرده و در حال تجربه اندوزی است.
پرسش  این  به  واکنش  در  داورزنی  محمدرضا 
که مجمع انتخاباتی سوارکاری در حالی برگزار 
نماینده وزارت ورزش حضور نداشت و  شد که 
به عنوان معاون سابق قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان فکر می کند که این مجمع از لحاظ قانونی 
باالترین  کرد:  تصریح  خیر؟  یا  داشت  مشکلی 
مرجع تصمیم گیری در هر فدراسیون مجمع آن 
است. من نمی دانم چه کسی در مجمع امروز 
حضور داشت و چه کسی حضور نداشت اما هر 
مجمع، الزاماتی دارد که آن الزامات باید رعایت 
شود. اکثریت اعضای مجمع باید حضور داشته 
باید مجمع  بیاید،  پیش  اگر مسئله ای  و  باشند 
نظر بدهد که انتخابات برگزار یا به زمان دیگری 

موکول شود.
وی افزود: مجمع می توانست تا قبل از برگزاری 
انتخابات در مورد برگزاری یا عدم برگزاری آن 
تصمیم گیری کند اما مجمع برگزار شد و از ۵۰ 
عضو، فکر می کنم بیش از ۴۰ نفر حضور حضور 

داشتند و رای گیری انجام شد.
وی در خصوص شیوه برگزاری انتخابات و اینکه 
قابل قبول است یا خیر، گفت: این مدل برگزاری 
انتخابات که در آن نمایندگان وزارت ورزش، دفتر 
امور مشترک فدراسیون ها و مسئولین و متولیان 
نداشته  وجود  قبال  نباشند،  مجمع  در  برگزاری 
اساسنامه  در  که  تغییراتی  طرفی  از  اما  است 
فدراسیون ها رخ داده مقداری با گذشته متفاوت 

آیا  و  است  رییس مجمع چه کسی  است.اینکه 
رییس مجمع اجازه داشته یا نه و اکثریت حاضر 
بودند یا خیر موضوعات مهمی است. لغو مجمع 
تابع شرایطی است و در جریان آن نیستم که این 
شرایط وجود داشته یا خیر. این را باید دوستان 
الزامات  بگویند  و  بدهند  نظر  ورزش  وزارت  در 

برگزاری مجمع را داشتند یا خیر.
اینها  افزود:  معاون سابق وزارت ورزش وجوانان 
تا  انجام شود  مطلوب تر  هماهنگی  در یک  باید 
برگزاری  نباشیم.اینگونه  اتفاقات  نوع  این  شاهد 
مجامع از یک طرف بحث استقالل فدراسیون ها 
از یک طرف وظیفه ای است که وزارت  و  است 
بحث های  در  اینها  همه  دارد.  عهده  بر  ورزش 
مجمع،  در  می شود.  دیده  نظارتی  دستگاه های 
اعضای  است.  داشته  حضور  کمیته  نماینده 
وزارت  نماینده  داشتند.  حضور  نیز  تصمیم گیر 
ورزش باید حاضر می شده که این فرد می تواند 
رای  صاحب  چون  باشند  آن  معاونان  یا  وزیر 
وزارت  از  که  افرادی  سایر  این  از  غیر  هستند 
حاضر باشند صاحب رای نیستند. البته در برخی 
از اساسنامه فدراسیون ها این نماینده ها هم رای 
ندارند. اینها موضوعاتی است که باید همه کمک 
کنند که روند برقراری دموکراسی را در اجرای 
مطلوب تری  شرایط  به  فدراسیون ها  اساسنامه 

برسد تا شاهد این بحث ها نباشیم .
داورزنی درباره شرایط تیم ملی والیبال در لیگ 
را  نسل  تغییر  هزینه  ما  کرد:  عنوان  جهانی، 
می دهیم و با ۲ چالش روبه رو هستیم؛ اول اینکه 
تغییراتی در تیم اتفاق افتاده و از این تغییرات 

۳-۴ بازیکن اصلی را نداریم مانند کریمی، میثم 
دیدید  هم  مسابقه  حین  در  مجرد.  صالحی، 
انگشت وادی آسیب دید و عابدینی هم همین 
طور اما حرکت تیم رو به رشد است. تیمی که ۵ 
بازیکنی دارد که در این سطح نبودند اما فرصت 
پیدا کردند بازی کنند. جوان خوبی مانند ملکی 
آینده  اینها  بازی کرد،  وارد میدان شد و خوب 
والیبال کشور هستند و ما به این آینده والیبال 
امیدواریم.رئیس فدراسیون والیبال افزود: مطمئن 
هستیم این تیم در آینده حرف برای گفتن زیاد 
دست بسته  تیم  هم  مسابقات  این  در  و  دارد 
نیست. درست است ما چند مصدوم داریم اما به 
آینده تیم امیدواریم. برای قهرمانی جهان ۴-۳ 
کنند.  تقویت  را  تیم  تا  می شوند  اضافه  بازیکن 
آنها می توانند برای آینده والیبال شرایط بهتری 
داشته باشند. زود است االن قضاوت کنیم. سال 
ایتالیا ۱۵ بازی داشتیم و ۱۰ بازی  گذشته در 
را باختیم و شاید می شد از این باخت ها ۵ بازی 

را ببریم.
داورزنی با بیان اینکه الزم است همه به والیبال 
کمک کنند، عنوان کرد: االن شرایط ما طوری 
روحیه  تیم  تا  کنیم  کمک  باید  همه  که  است 
بهتری داشته باشد، خودش را باور کند و بداند 
این میدان میدانی است که هم می تواند تجربه 
باشد.  داشته  بهتری  عملکرد  هم  و  کند  کسب 
شرایط  به  ما  تیم  نیستیم،  باخت ها  این  نگران 
شدن  اضافه  با  و  رسید  خواهد  خوبی  آمادگی 
بازیکنان مصدوم به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

مردم  همه  داد:  ادامه  والیبال  فدراسیون  رئیس 
این  که  ببریم  را  بازی ها  همه  دارند  انتظار 
باعث  می تواند  باختی  هر  است.  طبیعی  انتظار 
و  نگرانی  ابراز  همه  و  شود  عکس العمل هایی 
یک  تیم  کردند  مطرح  برخی  کنند.  ناراحتی 
دفعه جوان شده اما بازیکنانی داریم که ۸-۲۷ 
اولین  که  هستند  هم  بازیکنانی  اما  دارند  سال 
حضورشان است و برای این سطح آماده می شوند 

اما به آینده تیم امیدواریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد 
کادر فنی را چطور ارزیابی می کنید، تصریح کرد: 
کوچینگ عطایی خوب بود و در این باره بحثی 
کردند  سعی  رمضانی  هم  و  وادی  هم  نداریم. 
را  تیم کارش  و  باشند  داشته  متنوعی  تاکتیک 
شرایط  در  دارند  نیاز  بازیکنان  اما  دهد  انجام 
مطلوبی به آنها پاس داده شود و اگر اینها جابه جا 

شود با مشکل مواجه می شوند.

داورزنی: به آینده تیم ملی والیبال امیدوارم/ هزینه تغییر نسل 
را می دهیم

 شهردار منطقه ۱۴ تهران گفت: به دنبال این 
هستیم تا ورزشگاه تختی را به مکانی جذاب 
نه فقط برای رویدادهای ورزشی بلکه برای 
رویدادهای اجتماعی و خاص، تبدیل کنیم تا 

مردم با محیط ورزشگاه آشتی کنند.
وضعیت  درباره  ساالری پور   محمدامین 
ورزشگاه تختی، اظهار داشت: ورزشگاه تختی 
در اختیار اداره کل تربیت بدنی استان تهران 
وزارت  و  تهران  در  که  تغییراتی  با  و  است 
ورزش رخ داد، نگاه مثبتی به مرمت و نگاه 
ویژه ای به ظرفیت های چندگانه تختی اتفاق 
وزیر  است. همچنین حمید سجادی  افتاده 
درباره  را  الزم  دستورات  جوانان  و  ورزش 
ورزشگاه دادند و ما هم به عنوان شهرداری 
ورزش های  برای  مردم  و  دولت  کنار  در 
در  که  ظرفیت هایی  از  تا  هستیم  همگانی 
است،  مانده  باقی  مغفول  تختی  ورزشگاه 

استفاده کنیم.
را  ظرفیت  این  تختی  ورزشگاه  افزود:  وی 
دارد تا در کنار امکانات ورزشی برای مردان، 
جایگاهی برای زنان باشد تا مجموعه ورزشی 
و تفریحی خانوادگی آنجا ساخته شود. پیگیر 
مجموعه  کنار  در  بانوان  بوستان  تا  هستیم 
به  توجه  با  باشیم.  داشته  تختی  ورزشی 
اینکه سطح زمین منطقه ۱۴ تهران هموار 
است  زمین ها  اکثر  در  ساختمان ها  دید  و 
بانوان  بوستان  نمی توانیم  دلیل  به همین  و 
خوبی داشته باشیم؛ اما در حواشی مجموعه 
تختی می توانیم بوستان بانوان داشته باشیم 
و صحبت ها و موافقت های اولیه در این زمینه 

شده است.
امیدوارم  کرد:  عنوان   ۱۴ منطقه  شهرداری 
اسکان  برای  تختی  مجموعه  ظرفیت  از 

اضطراری هم استفاده کنیم و خواهش بنده 
و وزیر این بود تا برای ورزشگاه تختی طرح 
جامعی آماده کنند تا براساس آن موضوعات 
مجموعه  اضطراری،  اسکان  چون  مختلف 
ظرفیت های  از  استفاده  و  بانوان  ورزشی 
ورزشگاه  امیدوارم  شود.  انجام  چندگانه 
ظرفیت  از  خانواده ها  تا  باشد  خانوادگی 

ورزشگاه استفاده کنند.
متولی  شهرداری  عنوان  به  شد:  یادآور  وی 
حضور  برای  نمی توانیم  و  نیستیم  زمین 
انجام  اقدامی  تختی  زمین  در  تماشاگران 
دهیم و متولی ورزش همگانی هستیم و به 
وزارت ورزش کمک می کنیم. در تعاملی که 

وارد ورزشگاه  توانستیم  امروز صورت گرفت 
شویم و اقداماتی انجام دهیم. آنجا نیاز دارد 
تا مرمت و از نظر ایمنی تقویت شود و بعد 
اضافه  سکوها  چون  ظرفیت هایی  به  بتوانیم 
کنیم؛ اما االن چمن ورزشگاه در حال تعویض 
و به صورت کامل زهکشی آنجا در حال انجام 
است. ساالری پور خاطرنشان کرد: با اداره کل 
تربیت بدنی استان تفاهم نامه خوبی بستیم 
و انگیزه ای برای من و همکارانم در شهرداری 
داشته  یکپارچه ای  مدیریت  تا  افتاد  اتفاق 
باشیم و اقدامات خوبی انجام شود. به دنبال 
مکانی  به  را  تختی  ورزشگاه  تا  هستیم  این 
جاذبه سفر نه فقط برای رویدادهای ورزشی 

خاص،  و  اجتماعی  رویدادهای  برای  بلکه 
تبدیل کنیم تا مردم با محیط ورزشگاه آشتی 
بوستان ها  بتوانیم  امیدوارم  گفت:  کنند.وی 
ورزشگاه  سمت  به  را  سبزی  مسیرهای  و 
تختی ایجاد کنیم تا مردم بتوانند از ظرفیت 
مترو  ایستگاه  ساخت  و  محلی  بوستان های 
در ورزشگاه تختی تا ۲ سال آینده استفاده 
کنند. تختی تنها مجموعه ورزشی است که 
یک ایستگاه مترو از دل آن ساخته می شود 
و این ایستگاه را به مجمتع ورزشی هم تبدیل 
می کنیم. باید طرح جامعی برای آنجا داشته 
تا مجموعه  دولت هستیم  کنار  در  و  باشیم 

ورزشی ارتقا یابد.

درباره  ملی  تیم  اسبق   سرمربی 
گفت:  الجزایر  مقابل  دیدار 
دوستانه  بازی های  در  شکست 
اعتقاد  به  اما  ندارد  ایرادی  هیچ 
واقعیت  الجزایر  من دیدار مقابل 
نمایش  به  را  ایران  فوتبال 

گذاشت.
از  انتقاد  با  ابراهیمی  ناصر 
فدراسیون  تصمیم گیری های 
مدیرانی  داشت:  اظهار  فوتبال، 
خوبی  برنامه های  که  داشتیم 
دالیل  به  مدام  اما  داشتند  هم 
شدند.  تغییر  دستخوش  مختلف 
علت  این  به  مشکالت  این  همه 
است که شناخت خوبی از ورزش 
و  آرامش  نمی گذاریم  و  نداریم 

ثبات در فدراسیون باشد.
با  ایران  ملی  تیم  پیشکسوت 
اشاره به رفتن فرهاد مجیدی از 
ورزشکاران  کرد:  بیان  استقالل 
درآمد  کسب  برای  مربیان  و 
بیشتر به خارج از کشور می روند 
کاهش  آنها  انگیزه  وقتی  و 
بعدی  مربی  برمی گردند.  یافته، 
نتواند  که  است  ممکن  استقالل 
قهرمانی های  پرسپولیس  مثل 
مشکل  اما  کند  کسب  متوالی 
افراد  نمی توانیم  که  هستیم  ما 
آن ها  تجربه   از  و  داریم  نگه   را 

استفاده کنیم.
بازی های  خصوص  در  ابراهیمی 
در  گفت:  ملی  تیم  دوستانه 
با  فرد  هیچ  فوتبال  فدراسیون 
نمی دهد.  مشاوره  تجربه ایی 
تدارکاتی  حریف  انتخاب  برای 
ما  که  دارد  وجود  مالک هایی 
هیچ کدام از آنها را رعایت نمی 
ها  تیم  با  هدف  بدون  و  کنیم 

بازی می کنیم.
وی افزود: به یاد دارم زمانی که 
برای  بودم  ملی  تیم  سرمربی 
مسئول  حتی  ها  بازی  برخی 
هم  را  مربی  کمک  و  تدارکات 
حاال  اما  بردیم  نمی  خودم  با 
می شنویم قصد دارند ۸۰ نفر را 
برای یک بازی ببرند. اینها نشان 
فوتبال  فدراسیون  وضعیت  از 

ایران دارد.
سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران 
را  در جام جهانی ۲۰۲۲  نتیجه 
نیز اینطور پیش بینی کرد: بازی 
ما  وضعیت  داد  نشان  الجزایر  با 
زمان  در  اما  نیست  خوب  اصال 
ممکن  جهانی  جام  در  حضور 
و  شود  متفاوت  شرایط  است 
شود  ما  موفقیت  باعث  اتفاقات 
احتمال  موضوع  این  البته  که 

کمی دارد.
ابراهیمی تاکید کرد: شکست در 
دیدار دوستانه ایرادی ندارد و این 
بازی ها برای برطرف کردن نقاط 
می شود  گرفته  نظر  در  ضعف 
متفاوت  کمی  ما  شرایط  اما 
روی  از  می رسد  نظر  به  است. 
دیدار  به  مجبور  حریف  نداشتن 
با الجزایر می شویم. همچنین در 
متوجه  ملی پوشان  صحبت های 
اصال  قطر  اردو  شرایط  می شویم 
این مسایل  و همه  نیست  خوب 
ایران  فوتبال  واقعیت  از  نشان 

دارد.
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
واقعیت  داشت:  اظهار  ایران 
و  است  تلخ  بسیار  ایران  فوتبال 
هیچکس دلش برای تیم ملی و 
جهانی  جام  در  تیم  این  حضور 

هیات  در  برخی  نمی سوزد. 
مطرح  دنبال  به  فقط  رییسه 
برخی  و  بودند  خود  نام  کردن 
فقط  فوتبال  فدراسیون  در  هم 
به دنبال منافع شخصی هستند. 
همه این مسایل دست به دست 
هم دادند تا امروز شاهد بدترین 
برای جام  تیم ملی  آماده سازی 

جهانی باشیم.
ایران  دیدار  خصوص  در  وی 
چرا  نمی دانم  گفت:  الجزایر  و 
اسکوچیچ در این دیدار از بیرانوند 
که  نورافکن  از  یا  نکرد  استفاده 
ایران  فوتبال  چپ  دفاع  بهترین 
است در دفاع وسط استفاده کرد. 
به نظر می رسد اسکوچیچ تمرکز 
خود را از دست داده و نمی تواند 
خوبی  به  دوستانه  های  بازی  از 

استفاده کند.

ابراهیمی: بازی با الجزایر واقعیت فوتبال ایران را 

نشان داد/وضعیت فدراسیون ناامیدکننده است
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هنری
گزارش

نتفلیکس بعد از سریال سراغ »بازی 
مرکب« واقعی رفت

تجربه  امکان  تاریخ  رئالیتی شوی  بزرگترین  برگزاری  با  نتفلیکس   
عالقه مندان  برای  را  مرکب«  »بازی  سریال  فضای  و  مراحل  واقعی 

فراهم می کند.
عنوان  به  را  چالش  مرکب:  بازی  نتفلیکس  رویترز،  از  نقل   به 
بزرگترین رئالیتی شوی تاریخ می سازد تا پربیننده ترین سریال این 
غول سرویس های استریم دیگر تنها به یک رقابت در دنیایی خیالی 

محدود نباشد.
در این مسابقه ۴۵۶ بازیکن برای جایزه ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دالری 
بازنده ها  می افتد،  اتفاق  سریال  در  آنچه  برخالف  و  می کنند  رقابت 

زنده از معرکه مسابقه خارج می شوند.   
این رئالیتی شوی ۱۰ قسمته عالوه بر بازی هایی که از خود سریال 

الهام گرفته شده اند، شامل بازی ها و آیتم های جدید خواهد بود.
در  و  می شود  فیلمبرداری  انگلیس  در  چالش  مرکب:  بازی  مسابقه 
شرکت  آن  در  می توانند  زبان  انگلیسی  بازیکنان  تنها  حاضر  حال 

کنند.  
زمان  کوتاه  در  و  پخش   ۲۰۲۱ سال  سپتامبر  مرکب  بازی  سریال 
ای  کره  سریال  این  شد.  تبدیل  نتفلیکس  سریال  پربیننده ترین  به 
پرطرفدار داستان بازیکنانی را روایت می کند که شدیدا به پول نیاز 
بنابراین در مسابقه ای شرکت می کنند که مجازات باخت در  دارند 
آن مرگ است. قانون نهایی آن است که تنها یک بازیکن در نهایت 
از این مسابقه جان به در می برد و برنده جایزه بزرگ آن خواهد شد.

بازی مرکب، با بیش از ۱ میلیارد و ۶۵۰ هزار ساعت تماشا در ۲۸ 
اختیار  در  را  نتفلیکس  رکورد محبوب ترین سریال  اول پخش،  روز 

دارد.

ساالری: تشکیالت قانونی در انجمن 
خوشنویسان حفظ شود

 در دیدار اعضای شورای عالی مجمع انجمن خوشنویسان ایران با معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن ارائه گزارش عملکرد از نحوه 
فعالیت ها و برنامه های اجرایی این انجمن در سراسر کشور، بر تعامل بیشتر 
با وزارت ارشاد و حفظ تشکیالت رسمی و قانونی در انجمن خوشنویسان 

تاکید شد.
 در دیدار اعضای شورای عالی مجمع انجمن خوشنویسان ایران با معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی علی اشرف صندوق آبادی قائم مقام 
و عارف براتی مدیراجرایی این انجمن ضمن ارائه گزارش عملکرد از نحوه 
فعالیت ها و برنامه های اجرایی در سراسر کشور توسط شعب این انجمن به 
ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ایجاد تعامل بیشتر با وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی و توسعه همکاری ها پرداختند.
مسائل  و  دغدغه ها  دیدار،  این  در  حاضر  اعضای  سایر  ادامه  در  همچنین 
تخصصی خود در انجمن خوشنویسان را بیان کرده و به ارائه نقطه نظرات و 

پیشنهادات خود پرداختند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این دیدار انجمن 
آثار  در  اصالت ها  حفظ  لزوم  بر  و  دانست  هویتی  انجمنی  را  خوشنویسان 

خوشنویسی تاکید کرد.
حفظ  بر  دیدار  این  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  ساالری  محمود 
مقام  پاسداشت  بر  و  خوشنویسان  انجمن  در  قانونی  و  رسمی  تشکیالت 

پیشکسوتان این رشته و هنرمندان فعال در این عرصه تأکید کرد.
سخنان  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
برای  آمادگی  اعالم  از  انجمن  این  فعالیت های  به  اشاره  با  همچنین  خود 
همکاری در طرح آموزش رایگان هنر، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در 
و  داد  خبر  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  و  مذهبی  مختلف  مناسبت های 
گفت: این معاونت هرگونه تالشی را برای همکاری با اعضای شورای عالی 

مجمع انجمن خوشنویسان ایران انجام خواهد داد. 
در این دیدار استاد سید حیدر موسوی عضو شورا، استاد علی گنجی و استاد 
حسن حسین نژاد بازرس انجمن خوشنویسان ایران و استاد عزیزاهلل گلکار 

زاده حضور داشتند.
حسین  سید  استادان  همت  با   ۱۳۲۹ سال  از  ایران  خوشنویسان  انجمن   
میرخانی و علی اکبر کاوه، ابراهیم بوذری و سید حسن میرخانی، با اهتمام 
فرهنگ  همتان  عالی  از  چند  تنی  و  دانشگاه  استاد  و  محقق  بیانی  مهدی 
خواه، با همکاری وزارت فرهنگ و هنر وقت تأسیس و راه اندازی شد و نام 

کالسهای آزاد خوشنویسی زینت بخش آن شد.
این نهاد اصیل و مردمی بنیاد نامه رسمی خود را با نام انجمن خوشنویسان 
ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۴۶ اخذ و فعالیت های درخشان و تأثیرگذار 
خود را پی گرفت. در حال حاضر ریاست انجمن خوشنویسان ایران به عهده 
استاد غالمحسین امیرخانی بوده و از سال ۱۳۹۲ مدیریت اجرایی انجمن به 

عهده عارف براتی می باشد.

انگلیس میزبان بلندترین دیوارنگاره 
اروپا می شود

 بلندترین دیوارنگاره اروپا، روی برج آبی واقع در شهر لستر انگلیس 
بلندترین  عنوان  به  خیابانی  نقاشی  رسم  پروژه  می شود.  کشیده 
دیوارنگاره اروپا  توسط تیمی از هنرمندان اهل لستر به نام های لی 
دراموند، ریچ پیکاک، وینگ لو و بن ادواردز کلید خورد.این پروژه با 
۸۲ متر طول پس از تکمیل به سومین دیوارنگاره بلند جهان تبدیل 
خواهد شد؛ بلندترین دیوارنگاره جهان با ۱۰۷ متر طول در دیترویت 
کراچی  در  گاکا  پپ  از  متری  دیوارنگاره ای ۸۷  و  دارد  قرار  آمریکا 

پاکستان دومین نقاشی خیابانی بلند در جهان است.

گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر   
رشته   ۲۶۶ گفت:  دستی  صنایع  و 
و  است  ثبت محور  دستی  صنایع 
ماندن  در  پشت  به  نیازی  مردم 
کس  هر  ندارند.  مجوز  صدور  برای 
می تواند  دارد،  فروشگاهی  و  مغازه 
نمایشگاه  یا  بفروشد  را  صنایع دستی 
نیازی نیست کسی  برگزار کند، االن 
ضرغامی   اهلل  سیدعزت  بگیرد.  مجوز 
افق  سراسری  نشست  چهارمین  در  
و  صنایع دستی  محوریت  با  تحول 
معاونان  با حضور  هنرهای سنتی که 
در  ستادی  و  استانی  کل  مدیران  و 
سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار 
صنایع دستی  هفته  شعار  گفت:  شد، 
امسال ما به خوبی انتخاب شده است. 
تقاضا دارم در تمام جلسات، صحبت ها 
واژه  چهار  این  تصمیم گیری ها  و 
بگیرید.ضرغامی  نظر  در  را  راهبردی 
در  اساسی  اشکاالتی  کرد:  تصریح 
شده  موجب  که  داریم  صنایع دستی 
بزرگی  بخش  نگیرد.  رونق  این حوزه 
جزو  صنایع دستی  هنرمندان  از 
فرودستان اقتصادی هستند و زندگی 
مشکالت  این  می گذرانند.  را  سختی 
رونق  صنایع دستی  تا  شود  رفع  باید 
بگیرد و در نتیجه مسئله آموزش، بیمه 
و … رفع می شود. وی گفت: از ۴۶۰ 
رشته صنایع دستی که در دنیا وجود 
دارد، ما در ۲۹۹ رشته فعال هستیم. 
بخشی از این صنایع دستی ویژه ایران 
است. ما جزو سرآمدهای صنایع دستی 
به  دنیا  کشور  اولین  گفت  می توان  و 
رشته،   ۲۹۹ از  هستیم.  تنوع  لحاظ 
را  رشته   ۲۶۶ مجوزهای  اعطای 
اختیار  در  و  کردیم  اعالم  ثبت محور 
استان ها قرار دادیم. در جلسه تفویض 
در  این حوزه  در  ما  وزارتخانه  اختیار 
ادامه  ضرغامی  بودیم.  پیشگام  دولت 
داد: در رسانه ها به اشتباه موضوعاتی 
مطرح شد که صنایع دستی در حوزه 
ثبت محور کردن مجوزها عقب است. 
اقتصاد  وزارت  مشکل  آن  بخش  یک 
بود که سامانه های دیجیتال آن فعال 
که  گرفتند  دوماهه  فرصت  و  نبود 
برطرف  هنوز  اما  است  اتمام  به  رو 
وزیر  به  رئیسی  آقای  است.  نشده 
وزیر  کمک  با  تا  دادند  تذکر  اقتصاد 
برطرف  را  مشکل  این  ارتباطات 
برخی  به  کنند. یک بخش دیگر هم 
برمی گردد  از رشته های صنایع دستی 
که باید استانداردهای خاصی را برای 
ثبت مجوز رعایت می کردند. ما در این 
ایمنی  تا  کردیم  سخت گیری  حوزه 
مردم حفظ شود.وزیر میراث فرهنگی، 
عنوان  صنایع دستی  و  گردشگری 

کرد: مردم نیازی به پشت در ماندن 
نیازی  ندارند. االن  برای صدور مجوز 
کسی  هر  بگیرد.  مجوز  نیست کسی 
می تواند  دارد،  فروشگاهی  و  مغازه 
نمایشگاه  یا  بفروشد  را  صنایع دستی 
برگزار کند. البته این مسئله اشکاالتی 
هم دارد، اما بهینه است که ما این کار 
بیشتر  نفعش  چون  بیندازیم،  راه  را 
است و باعث رونق فروش صنایع دستی 
می شود. البته نظارت وسیعی در تولید 
و فروش داریم، مدیران کل استان ها 
هم نقش کلیدی در این رابطه دارند.

مقام  فرمایش  به  اشاره  با  ضرغامی 
تبیین  بر جهاد  مبنی  رهبری  معظم 
بیان کرد: جهاد تبیین  تکلیف اداری 
یک  بلکه  نیست؛  صرف  مدیریتی  و 
به  نسبت  باید  است.  انقالبی  تکلیف 
تبیین  جهاد  خود  ماموریتی  حوزه 
دو  در  موضوع  این  که  باشید  داشته 
بخش مربوط به مردم و خواص است. 
افکار  و  مردم   به  مربوط  اول  بخش 
عمومی است که باید گزارش و به آنها 
آموزش دهید تا توجیه شوند. بخش 
برخی  است.  خواص  به  مربوط  دیگر 
خواص نسبت به برخی ماموریت های 
برخی  به  نسبت  و  نیستند  آگاه  ما 
که  هستند  بی اطالع  محدودیت ها 
میراث فرهنگی،  شوند.وزیر  آگاه   باید 
گردشگری و صنایع دستی جهاد تبیین 
را ماموریتی جدی برای تمام مدیران 
در تمام بخش ها عنوان کرد و یادآور 
شد: باید برای نشان دادن اموری که 
به  رسانه ای  فضای  از  انجام می دهید 
کنید.  استفاده   مجازی  فضای  ویژه 
فضای رسانه ای مسموم است و باید با 
اطالع رسانی اموری که انجام می دهید 
از آن به نفع خود استفاده کنید. اگر 
جهاد تبیین ادای احترام است تمامی 
جا  به  را  احترام  این  حق  باید  شما 
آورید و برای آن برنامه ریزی کنید که 

روابط عمومی ها  نقش  بخش،  این  در 
مردمی  است.ضرغامی  مهم  بسیار 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  را  بودن 
مدیریت عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط 
مستقیم مدیران با مردم و پای درددل 
آنها نشستن بهترین .بازخورد برای در 
جریان قرار گرفتن نتیجه ماموریت ها 
است باید از مشکالت آن ها آگاه شوید.

شجاعانه  تصمیم گیری  همچنین  وی 
و پیگیری مسائل را دیگر مولفه های 
کرد  عنوان  موفق  مدیر  یک   اصلی 
پیش نیاز  مدیریتی  اجتهاد  افزود:  و 
کل  مدیران  است.  جهادی  مدیریت 
تصمیم گیری  شجاعت  باید  استان ها 
و  کنند  پیگیری  باشند،  داشته 
مردم  دل  درد  وقتی  نشوند.  خسته 
را بشنوید، بسیاری از مشکالتشان را 
میراث فرهنگی،  فهمید.وزیر  خواهید 
گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
تهاجمی  موضع  باید  ما  وزارتخانه 
قدر  چه  هر  کند،  پررنگ  را  خود 
پاسخ گو هستیم باید پرسشگر باشیم 
و سایر دستگاه ها را نیز پاسخ گو کنیم. 
نباید منفعالنه رفتار کنیم و عالوه بر 
پاسخ گویی، فرهنگ پاسخ گو کردن را 

هم ترویج کنیم.
بعد  معماری  داد: در حوزه  ادامه  وی 
از انقالب کاری انجام ندادیم، معماری 
ما صفر است. تمام سلسله های قبلی 
حکومت ها معماری روشن دارند. این 
مختلف  صاحب نظران  جمع بندی 
از  لذا  و  هستیم  مقصر  حتما  است. 
کردم  تقاضا  میراث فرهنگی  معاونت 
و  بافت ها  محوطه ها،  بناها،  معماری 
بازارها را تقویت کنند. ما هستیم که 
بزنیم  فریاد  باید  ما  بدهیم.  ایده  باید 
مجوز  که  کمیسیون هایی  سر  بر 
ساخته  مسئله دار  بناهای  می دهند 
باید بر  شوند. مدیران ما در استان ها 
نامه  و  باشند  حساس  معماری  روی 

معماری  اشکاالت  و  بزنند  رسمی 
شما  کنند.  مطرح  را  ساختمان ها 
اضافه  باشید. ضرغامی  پرسشگر  باید 
کرد: اگر می خواهیم گردشگری رونق 
مناسبی  محل  دیدیم  جا  هر  بگیرد، 
مجتمع  ندارد،  زمین  مشکل  و  است 
گردشگری، پارک جنگلی، بوم گردی و 
هتل راه اندازی شود. اگر ما تشخیص 
کنیم،  راه اندازی  را  مراکز  این  دادیم 
باید انجام شود. هر چه جلوتر می روم 
ساختار پوسیده و فاسد را می بینم که 
جلوی این کارها را می گیرد، باید زیر 

میز زد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
صنایع دستی با بیان اینکه نگاه اداری 
خانمان برانداز  ماموریتی  حوزه  به 
یک  به عنوان  کارتان  به  افزود:  است، 
موجب  نگاه  این  کنید،  نگاه  پروژه 
کنترل پروژه می شود که یک مقوله و 
حرف جدی علمی و مهندسی است.

وی ایده پردازی و تکریم از ایده پردازان 
مدیریتی  مهم  مولفه های  دیگر  از  را 
ما  کاری  حوزه  گفت:  و  کرد  عنوان 
نگاه  از  است،  ایده پردازی  نیازمند 
بیایید.  بیرون  باید  اداری  و  کارمندی 
تمام این حوزه عشق و عالقه است که 
باشد  جاری  زندگی تان  تمام  در  باید 
و به طور مستمر با صاحبان ایده در 
نظرخواهی  آن ها  از  و  باشید  ارتباط 
قانونی  مشکل  رفع  بر  کنید.ضرغامی 
توسعه صنایع دستی و فرش  صندوق 
دستباف و احیا و بهره برداری از بناهای 
تاریخی مبنی بر استفاده از منابع مالی 
راه اندازی کمپین  افزود:  و  اشاره کرد 
در حوزه میراث فرهنگی و ایجاد یک 
خیران  کمک  با  و  مردمی  جریان 
می تواند موثر باشد. با توجه به مصوبه 
اخیر دولت می توان از کمک  خیران در 
راستای احیا و مرمت میراث فرهنگی 

استفاده کرد.

ضرغامی: هر کس مغازه دارد می تواند صنایع دستی 
بفروشد یا نمایشگاه برگزار کند/ نیازی به مجوز نیست

گزارش

استعدادهای پویانمایی را حمایت 
می کنیم

جوانان  گفت:  پویانمایی  و  تجربی  مستند،  سینمای  گسترش  مرکز  عامل  مدیر   
سرمایه های ما هستند و ما از این سرمایه ها نگهداری می کنیم و برایمان مهم است 
که در وطنشان، با مضامین بومی و محتواهایی متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی 

کار کنند.
از  تقدیر  مراسم  پویانمایی  و  تجربی  مستند،  سینمای  گسترش  مرکز  از  نقل   به 
برگزیدگان این مرکز  در سالن سینمای مرکز با حضور محمد حمیدی مقدم مدیر 
عامل، امیرمحمد دهستانی معاون انیمیشن، هنرمندان برگزیده مرکز در دوازدهمین 

جشنواره پویانمایی برگزار شد.
امیر محمد دهستانی معاون انیمیشن، نخستین سخنران این مراسم گفت: زمانی 
تصمیم گرفته بودم، یک سال در مرکز فعالیت کنم، اما جذابیت مرکز مرا دامن گیر 
کرد. وقتی آقای حمیدی مقدم به مرکز آمد، به  عنوان معاون انیمیشن مشغول به 
به  اتفاقات  قطعا  اعمال می کرد،  تحول  و  تغییر  مرکز  در  ایشان  اگر  بودم،  فعالیت 
سمت و سوی دیگری می رفت، بدون حمایت و همراهی ایشان این دستاوردها به 

دست نمی آمد.
مقاطعی  در  داد،  رخ  مرکز گسترش  در  اتفاقات خوبی  داد:  ادامه  انیمیشن  معاون 
کمبودهایی هم وجود دارد،  ممکن است بودجه کافی نداشته باشیم، اما سعی ما 
بر این بوده که با توجه به سیستمی که در مرکز گسترش وجود دارد در حیطه های 
مختلف مثل پژوهش، انتشارات، تدوین و ... کار کنیم. ما سعی مان را  کرده ایم اما 
امیدوارم به زودی همه  ایران وجود دارد که  انیمیشن  هنوز راه نرفته بسیاری در 

مسائل مرتفع شود.
پس از آن بخش تقدیر از برگزیدگان آغاز شد و از اهورا شهبازی برنده دو جایزه 
برای  انیماتور  بهترین  تندیس طالیی  و  کوتاه  بخش  در  اول  فیلم  تندیس طالیی 
فیلم کالغ، محبوبه کالیی برنده جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم دیوار چهارم، 
امین کفاش زاده برنده تندیس طالیی بهترین فیلمنامه برای فیلم جسم خاکستری، 
تندیس  برنده  آزاد  دادگر  فائزه  خاکستری،  جسم  فیلم  کارگردان  شجاعی  سمانه 
طالیی بهترین کارگردانی در بخش دانشجویی برای فیلم ۰۱۶ مجیدرضا عیوضی 
برنده تندیس طالیی بهترین فیلمنامه در بخش دانشجویی برای فیلم بهشت، الیکا 
بزرگترین ماجرای  فیلم  برای  بهترین فضا سازی  برنده تندیس طالیی  پور  مهران 
گلی، آرش قاسمی برنده تندیس طالیی بهترین صداگذاری برای فیلم نهنگ سفید، 
محمد قاسمی برنده تندیس طالیی بهترین صداگذاری برای فیلم نهنگ سفید،  امیر 
مهران کارگردان فیلم نهنگ سفید، حمید محمدی حجت آبادی برنده تندیس نقره 
ای بهترین دستاورد فنی برای فیلم گذشته،  فاطمه غروی منجیلی دریافت دیپلم 
افتخار در بخش کودک و نوجوان برای فیلم دست و تخم مرغ تقدیر شد. مدیر عامل 

مرکز با اهدای لوح از تالش های امیر محمد دهستانی معاون انیمیشن تقدیر کرد.
گسترش  مرکز  فیلمسازان  جایزه های  گفت:  مراسم  این  در  مقدم  محمد حمیدی 
قابلیت های  به  ما  یعنی  این  است.  مهم  و  تکنیکال  تهران،  پویانمایی  در جشنواره 
برتری دست پیدا کرده ایم. ۱۰ اثر که به موفقیت رسیدند، از بین ۳۰ عنوان فیلم 
مرکز گسترش در جشنواره انتخاب شدند. ما تنها مرکزی هستیم که این تعداد از 
انیمیشن را در ۲ سال اخیر حمایت و تولید کردیم. این اتفاق خوب با دقت، درایت 
تاریخ ثبت  انجام داده، در  او  آنچه  امیرمحمد دهستانی صورت گرفت.  و مدیریت 

خواهد شد.
داد: مقطع  ادامه  پویانمایی  و  تجربی  مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، 
انیمیشن هنری و کوتاه ایران  زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، مقطعی درخشان در حوزه 
ما،  امیدوارم  بودم،  همراه  مرکز گسترش  در  تیمی  با چنین  که  است. خوشبختم 
دیگران و کسانی که خواهند آمد، خروجی موجود را پاس بدارند خانواده انیمیشن 

در مرکز همدل، نوآور و خالق است.
 حمیدی مقدم گفت: اتفاقی که در حوزه انیمیشن کوتاه افتاده با دوران درخشش 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از آن به عنوان دوران تولد و درخشش 
انیمیشن ایران یاد می شود، قابل رقابت است. ما مهم ترین مرکز و کمپانی حمایت 
از این نوع آثار هستیم، جریان سینمای انیمیشن به کمک شما نیاز دارد که وارد 
به  و  بگیریم  جدی  را  انیمیشن  سینمای  باید  شود.  دیگری  عرصه های  و  حوزه ها 
بخش مخاطب سازی و بازرگانی آن اهمیت دهیم. انیمیشن کوتاه تنها برای مجامع 
هنری و آرشیو ساخته نمی شود و باید به دست مخاطب برسد، این کار در مرکز 

گسترش آغاز شده است.
وی گفت: جوانانی که با مرکز همکاری می کنند، سرمایه های ما هستند. ما از این 
سرمایه ها نگهداری می کنیم و برایمان مهم است که در وطن، با مضامین بومی و 
محتواهایی کار کنند که متناسب با فرهنگ و هویت ماست. بهترین تکنیسین های 
را  این  ما  می شوند،  تبدیل  کارگزار  به  خارجی  کمپانی های  بهترین  در  حوزه  این 
آنها حمایت مادی و معنوی  از  و  استعدادهایمان مهم است  ما  برای  نمی خواهیم. 

خواهیم کرد.
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مریال زارعی: “هناس” برگی از تاریخ سرزمین ماست

برای  باید  که  ماست  سرزمین  تاریخ  از  برگی  »ِهناس«  فیلم  گفت:  زارعی  مریال 
آیندگان باقی بماند.

افتتاحیه اکران کردمی فیلم سینمایی »هناس« با حضور مریال زارعی و عوامل فیلم 
سینمایی »هناس« در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد. 

با  »ِهناس«   سینمایی  فیلم  مردمی  اکران  اولین  پروژه،  رسانه ای  مشاور  از  نقل  به 
رضایی نژاد  آرمیتا  و  پیرانی  فیلم، شهره  بازیگر  کوثر حیدری  و  زارعی  مریال  حضور 
همسر و فرزند شهید داریوش رضایی نژاد، حسین دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه 

تهیه کننده در سینما آزادی برگزار شد.
پیش از نمایش فیلم محمدرضا شفاه در سخنانی کوتاه عنوان کرد: فیلم »ِهناس« 

داستان زندگی واقعی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد است. 
بیان کرد: »ِهناس«  نیز  از آن، شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد  پس 
شاید جزو معدود فیلم هایی ست که در این ژانر ساخته شده است. از مریال زارعی که 
جزو بازیگران منحصربه فرد در سینمای ایران است، برای پذیرش این نقش تشکر 

می کنم و باید بگویم همکاری با او باعث افتخار من است.
وی یادآور شد: همچنین از حسین دارابی و محمدرضا شفاه که دغدغه مندانه این فیلم 
را ساختند، تشکر می کنم.  در ادامه مریال زارعی بازیگر »ِهناس« با بیان اینکه امیدوار 
کرد:  مطرح  شوند،  آگاه  آن  اکران  و  سینمایی  فیلم  این  قصه  از  بیشتر  مردم  است 
»ِهناس« بخشی از تاریخ معاصر سرزمین ماست؛ سرزمینی که اگر تاکنون ایستادگی 
کرده و مانده است به دلیل خون شهدایی ست که مظلومانه رفتند تا ما در امنیت و 
آرامش باشیم. امیدوارم این امنیت و آرامش با تعهد و مسئولیت ادامه پیدا کند و 
شما با حال خوب این مسیر را ادامه دهید، چراکه شهدا به دنبال همین مساله بودند. 
وی افزود: از خداوند سپاسگزارم و خوشحالم که این نقش به من رسید تا سهمی در 
به تصویر کشیدن زنانی که در این سرزمین ایستادند و تحمل و صبوری کردند، داشته 
باشم. صاحب اصلی این نقش، حاضر است و این مساله برای من مسئولیت بزرگی را 
به همراه داشت که با توکل به خدا و راهنمایی کارگردان و همه عواملی که در این 

مسیر یاری کردند، آن را به سرانجام برسانم. 

فرآخوان مناقصه عمومی 

شماره 6 / شش خدمات  
نوبت اول
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یوسف نصیری – شهردار نسیم شهر
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گفت:  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
تجهیز بیمارستان رباط کریم حائز اهمیت 
است که اگر دانشگاه علوم پزشکی در این 
به رباط کریم توجه ویژه ای داشته  مسیر 
رفع  حوزه  این  در  مشکالت  برخی  باشد 

می شود.
وزیر  مشاور  با  جلسه  در  احمدی  امید 
و  بهداشت  خیرین  مسئولین  و  بهداشت 
بیان  با  فرمانداری  محل  کشوردر  درمان 
جمعیت  رشد  نظر  از  کریم  رباط  اینکه 
شهرک  وجود  و  مسکن  ارزانی  به  نسبت 
های صنعتی متنوع با افزایش چشمگیری 
جمعیت  رشد  داشت:  اظهار  است  مواجه 
رباط   ، پرند  شهرهای  در  خارجی  اتباع 

کریم و نصیرشهر بسیار باال است.
وی با بیان اینکه تهیه نان در رباط کریم با 
مشکل مواجه شده است افزود: مصرف نان 
توسط اتباع در شهرستان بسبار باال است 

که مردم را با مشکل مواجه کرده است
فرماندار رباط کریم با بیان اینکه تنها یک 
شهرستان  در  کلنیک  پلی  و  بیمارستان 
به  مردم  مراجعه  گفت:  دارد  وجود 
روز  به  روز  کریم  رباط  دولتی  بیمارستان 

افزایش دارد.
و  درمانی  کادر  گفت:  ادامه  در  احمدی 
مهمترین  از  بیمارستان  درمانی  امکانات 
در  درمانی  های  چالش  و  ها  دغدغه 

شهرستان رباط کریم است که توجه ویژه 
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی را 

می طلبد.
اشاره به جمعیت ۳۵۰ هزار نفری  با  وی 
پرند بیان کرد: یک بیمارستان خصوصی با 
۲۶ تخت با تعرفه های آزاد اجازه استفاده 

قشر مستضعف را نخواهد داد.
افراد  کرد:  تصریح  کریم  رباط  فرماندار 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
توان خرید دارو و دیگز ملزومات درمانی 

را ندارند .
و  اقتصادی   ، مالی  فقر  گفت:  احمدی 
فرهنگی منجر به عدم حضور مردم جهت 
درمان به مراکز درمانی و بهداشتی هستند 

که سالمت جامعه را تهدید می کند.
وی به ۷ منطقه منفصل شهرستان رباط 
افزود: سرای محله در  کریم اشاره کرد و 
کاربری  تغییر  با  تواند  می  مناطق  این 
تبدیل به مراکز درمانی و درمانگاهی شود 
که بروکراسی اداری و پروانه فعالیت مانع 

از ایجاد مراکز درمانی شده است.
خاطرنشان  پایان  در  کریم  رباط  فرماندار 
حائز  کریم  رباط  بیمارستان  تجهیز  کرد: 
اهمیت است که اگر دانشگاه علوم پزشکی 
در این مسیر به رباط کریم توجه ویژه ای 
داشته باشد برخی مشکالت در این حوزه 

رفع می شود.

تامین تجهیزات درمانی و کادر پزشکی از مهمترین 

چالش های درمانی و بهداشتی در رباط کریم است

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی 
گفت: نقشه راه خیرین سالمت کشور 
از  خارج  خیرین  دسترسی  جهت 
تدوین  درمانی  پروژه های  به  کشور 

می شود
رضا محمودی روز دوشنبه در نشست 
مجمع خیرین سالمت در شهرستان 
امید  دکتر  حضور  با  که  کریم  رباط 
احمدی فرمانداررباط کریم ، مسئولین 
دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ وجند تن 
از گروهای جهادی ومعتمدین محلی 
برگزار شد با اشاره به تدوین نقشه راه 
داشت:  اظهار  کشور  سالمت  خیرین 
سامانه ملی خیرین سالمت برای تمام 
خیرین طراحی شده است وبه زودی  
سامانه  این  در  می توانند  خیرین 

فعالیت و حضور داشته باشند.
تجهیزات  تهیه  کرد:  تصریح  وی 
رباط کریم  شهرستان  برای  پزشکی 
جدیت  با  سالمت  خیرین  طرف  از 

پیگیری می شود.
مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی 
و  سالمت  خیرین  کارگروه  دبیر  و 
مشارکت مردمی افزود: مسئولیت های 
اجتماعی سالمت در تمامی واحدهای 
صنعتی و تولیدی کشور اجرا می شود 
تا پشتیبانی خوبی در حوزه سالمت به 

نیروهای انسانی شکل بگیرد.
محمودی در ادامه گفت: با پیشنهاد 

اجتماعی  بهداشت، مسئولیت  وزارت 
ملی  سازمان  سوی  از   csr سالمت 
به  که  است  شده  پیگیر  استاندارد 
سوی  از  کشور  در  مهم  این  زودی 
سازمان استاندارد اجرایی خواهد شد.

مسئولیت  کرد:  بیان  همچنین  وی 
اجتماعی سالمت با همگرایی نماینده 
شورای  مجلس  در  کریم  رباط  مردم 
اسالمی و فرماندار و دیگر مسئولین و 

خیرین پیگیری شود.
مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی 
رباط  شهرستان  صنایع  کرد:  عنوان 
پیگیری  با   csr بحث  در  کریم 
فعالیت  میتواند  صنعتی  مسئولین 
سرانه های  بحث  در  موثری  های 

درمانی داشته باشند.
محمودی افزود: وزارت بهداشت حال 
و روز خوبی در تامین اعتبارات ندارد 
بودجه  تومان  میلیارد  هزار   ۱۷۴ و 
سالجاری  در  کشور  بهداشت  وزارت 
است که سبد عمومی وزارت بهداشت 

از سرانه های کشور ۱۴ درصد است.
وی با اشاره به اختصاص  درصدی از 
هزینه جاری وزارت بهداشت از بودجه 
سرمایه  خیرین  گفت:  سالجاری 
اجتماعی بسیار باالیی هستند که در 
پروژه های بهداشتی و درمانی فعالیت 
با  درمانی  حوزه  پروژه های  که  دارند 
حضور موثر خیرین افتتاح می شوند.

سند و نقشه راه خیرین سالمت 
کشور تدوین می شود

خبر

افزایش بهره وری آب در اولویت برنامه های وزارت جهاد 

کشاورزی قرار دارد

نوشتار

آب وخاک  معاونت  سرپرست 
اعالم  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کرد: توسعه روش هایی با راندمان 
و بهره وری باالی آب در اولویت 

اقدامات این معاونت است.
نشست  در   » عباسی  فریبرز   «  
های  سامانه  طرح  تخصصی 
سربازرس  حضور  با  که  آبیاری 
بازرسی  سازمان  نمایندگان  و 
افزود:  شد،  برگزار  کشور  کل 
کشاورزی  جهاد  وزارت  رویکرد 
آبیاری  نوین  سامانه های  توسعه 
و  تبخیر کمتر  دلیل  به  موضعی 
در  و  باالتر  بهره وری  و  راندمان 
مرحله بعد ما شین های مکانیزه 

آبیاری می باشد.
آب وخاک  معاونت  سرپرست 
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
 ۲.۵ از  بیش  تاکنون  داشت: 
آبی  اراضی  از  هکتار  میلیون 
کشور به سامانه های نوین آبیاری 
مجهز شده است که اجرای این 
در  مطلوبی  اثربخشی  سامانه ها 
و  کشاورزی  آب  بهینه  مصرف 
داشته  تولید  راندمان  افزایش 

است.
بحث  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
تصریح  طرح  این  در  آموزش 
کرد: برنامه جامعی برای آموزش 
آموزشی  دوره های  و  تدوین 
و  کارشناسان  برای  مختلفی 
بهره برداران با هماهنگی موسسه 
و  کشاورزی  آموزش  و  ترویج 
موسسات  ظرفیت  از  استفاده 
و  علمی  مراکز  و  تحقیقاتی 
که  است  شده  اجرا  انجمن ها 
تاثیر بسیار خوبی در روند اجرای 

طرح گذاشته است.
نکته  این  بر  تاکید  با  عباسی 
حوزه  در  بهره برداری  بحث  که 
نیست،  معاونت  این  وظایف 
بهره برداری  موضوع  افزود: 
سازمان  وظایف  حیطه  در 
است  روستایی  تعاون  مرکزی 
و  موضوع  اهمیت  دلیل  به  ولی 
پیشگیری از رها نشدن بهره بردار 
پس از اجرای طرح، مجری طرح 
بهره برداری  بر  نظارت  بحث  در 
نرم افزاری  اقدامات  نگهداری  و 
خوبی انجام داده است که تأثیر 

آب  مصرف  بهره وری  در  خوبی 
داشته  محصول  تولید  افزایش  و 

است.
بیش  فعال بودن  به  اشاره  با  وی 
از  دو هزار شرکت تولیدکننده، 
حوزه  در  طراح  و  مجری 
گفت:  آبیاری  نوین  سامانه های 
خصوصاً  شرکت ها  این  عملکرد 
رصد  طراحی  و  اجرا  بحث  در 
بعضی  در  که  می شود  پایش  و 
تا  تعلیق شرکت  به  موارد منجر 
بهره بردار  رضایت  و  عیوب  رفع 

شده است.
آب وخاک  معاونت  سرپرست 
با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تدوین  ضرورت  بر  تاکید 
در  جدید  دستورالعمل های 
گفت:  آبیاری  نوین  سامانه های 
۹ مورد ضوابط و معیارهای فنی 
سامانه ها به روزرسانی شده و هم 
برنامه وبودجه  سازمان  در  اکنون 
در دست بررسی است. همچنین 
تدوین  جدید  دستورالعمل  چند 
شده که در حال طی فرآیندهای 
ملی  سازمان  در  مربوطه 

استاندارد است. 
وی با بیان این مطلب که بیش از 
۹۵درصد تولید تجهیزات و لوازم 
آبیاری ساخت داخل است افزود: 
مجری طرح با استفاده از ظرفیت 
معاونت  دانش بنیان،  شرکت های 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و تفاهم نامه با وزارت دفاع بستر 
اقالم  بومی سازی  برای  الزم 
را  آبیاری  تجهیزات  وارداتی 
فراهم کرده که تاکنون در زمینه 
قطره چکان های pc  و فیلترهای 
دیسکی از واردات بی نیاز شدیم.

کاهش  اینکه  بیان  با  عباسی   
در  یک  فصل  اعتبارات  سهم 
آبیاری  نوین  سامانه های  طرح 

همه زحمات و فعالیت ها را تحت 
خواستار  داد  خواهد  قرار  تاثیر 
این  یک  فصل  اعتبارات  افزایش 

طرح شد.
کشور با کم آبی جدی روبروست/ 

مردم و مسئوالن جدی بگیرند
نخعی«  سربازرس  »امیرحسین 
و  گیاهی  تولیدات  گروه 
بازرسی  سازمان  کشاورزی 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  کل 
حساسیت الزم برای صرفه جویی 
آب بین مردم و حتی مسئولین 
وجود ندارد گفت: شرایط کشور 
به لحاظ منابع آبی بحرانی است 
و با کم آبی مواجه هستیم لیکن 
بحث  در  مسئولین  عملکرد  در 
روش های  برای  اعتبار  تخصیص 
تمام  بهینه سازی مصرف آب در 
مهم  بخش  خصوصاً  بخش ها، 
رخ  قابل توجهی  اتفاق  کشاورزی 

نداده است.
و   شروع  بحث  در  افزود:  وی 
آبیاری  نوین  سامانه های  اجرای 
وجود  تاریخی  تأخیر  یک  کشور 
شده  انجام  اقدامات  و  دارد 
توسعه  بحث  در  اخیر  دهه  دو 
سامانه های نوین آبیاری بایستی 
کشور  در  گذشته  سال   ۵۰ در 

صورت می گرفت.
گیاهی  تولیدات  گروه  سربازرس 
و کشاورزی سازمان بازرسی کل 
تأخیر  این  اینکه  بیان  با  کشور 
باعث شد تا روستاییان به دلیل 
کم آبی به سمت شهرها مهاجرت 
کنند، نیروی کار کشاورزی نیز از 

چرخه تولید خارج گردید.
اجرای  بر  نظارت  تقویت   نخعی 
را  استان ها  در  سامانه ها  طرح 
مهم برشمرد و بر بحث آموزش 
جهاد  کارشناسان  و  بهره برداران 

کشاورزی استان ها تاکید کرد.

جلسه تودیع و معارفه رئیس 
رباط  فرمانداری  حراست 
کریم با حضور امید احمدی 
معاون  عشوری  فرماندار، 
مهدیزاده   ، امنیتی  سیاسی 
استانداری  حراست  معاون 
رئیس  شاملو  آقای  تهران 
کل  اداره  شهرستانهای  امور 
برگزار  فرمانداری  دفتر  در 

شد .
جلسه  این  ابتدای  در 
فرماندار  احمدی  امید 
مشکالت  از  گزارشی  طی 
جمعیتی  بافت   ، شهرستان 
گفت  تهدیدها  و  فرصتها  و 
ویژگیهایی  ترین  عمده   :
حراست  مسئوالن  برای  که 
خدا،  به  ایمان  دارد  وجود 
باورهای  به  اعتقاد  و  تقوا 

نظام انقالب اسالمی است.
جلسه  این  در  همچنین 
حراست  معاون  مهدیزاده 
گفت  تهران  استانداری 
های  دغدغه  که  وقتی   :
می  شنویم  می  را  فرماندار 
باقی  کار  از  کوهی  بینیم 
وجود  شهرستان  در  مانده 

وظیفه  ما  تک  وتک  دارد 
عهده  به  که  وظایفی  داریم 
فرماندار  کنار  در  ماست 
توقعات مردم را برطرف و با 

آنها کمک کنیم .
که  اولی  اصل  افزود:  وی 
تقوا  و  خدا  به  ایمان  از  بعد 
توصیه  به مسئوالن حراست 
اعتمادسازی  گردد،  می 
است  سازمانی  تعامالت  در 
سرمایه  بزرگترین  که  چرا 

سازمانی، اعتماد مردم و بعد 
اعتماد نیروی انسانی است.

:حراست  گفت   مهدیزاده 
تمام  باید  که  است  سنگری 
موضوعات  وبه  کار  پای  قد 
کند  ونظارت  داشته  رصد 
حراست  وظیفه  ومهمترین 
تخلف  وقوع  از  پیشگیری 

است.
استانداری  حراست  معاون 
گفت:  ادامه  در  تهران 

مشاورامین  باید  حراست 
وهمراهی  باشد  فرماندار 
و  فرمانداری  مجموعه  با 
کردن  منعکس  موقع  به 
اطالعات به فرماندار و استان 
سازی  سالم  در  تواند  می 

مجموعه کمک کند
گفتی است در این جلسه از 
زحمات باقری تقدیر ومحمد 
حراست جدید  بعوان  اقبالی 

معرفی شد.

با حضور دکتر احمدی حراست فرمانداری 
رباط کریم معرفی شد

خبر
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سخنگوی وزارت امورخارجه: پاسخ ایران به قطعنامه قاطع و متناسب بود
خبر

گفت:  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
غیرفنی  و  سیاسی  قطعنامه  نمی توانستیم 
آژانس را بدون پاسخ بگذاریم لذا اقدامات خود 
را انجام دادیم و اقدامات قاطع و متناسب بود .

وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید   
با  هفتگی  خبری  نشست  در  امورخارجه 
ایرنا در مورد  خبرنگاران  در پاسخ به سوال 
اینکه تصویب قطعنامه آژانس چه تاثیری در 
روند گفتگوهای وین خواهد داشت، گفت: ما 
یاغی در  با یک رژیم  و  یاغی  با یک کنشگر 
این منطقه رو به رو هستیم که بیشترین رفتار 
های یاغی گرایانه، تروریستی، مداخله جویانه، 
جنگ طلبانه و قانون گریزی را در نظام بین 
الملل به منصه از ظهور گذاشته است. رژیم 
فروگذار  تالشی  هیچ  از  صهیونیستی  جعلی 
نکرده است که ساختارهای حقوق بین الملل 
را به سخره بگیرد و سازمان های بین المللی را 
ابزار کند همه این کارها با حمایت ها و چک 
سفید امضای برخی کشورها انجام شده است.

درمورد  ایرنا  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  وی 
سفر گروسی به سرزمین های اشغالی اظهار 
داشت: جای تاسف است که مدیر کل آژانس 
کارگزار  عنوان  به  اتمی  انرژی  بین المللی 
سازمان انرژی اتمی این ساختار را در اختیار 
و  است  داده  قرار  قانون گریزی  رژیم  چنین 
توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره 

گرفته و به چالش کشیده است.
اقدامات  این  داد:  ادامه  زاده  خطیب 
بی  را  المللی  بین  سازمان های  دستاوردهای 
اعتبار کرده است، پیام این سفر مثل هر اقدام 
مدیرکل  و  است  روشن  دیگری  دیپلماتیک 
این  استقالل  پی  در  است  موظف  آژانس 
اساسنامه  باشد، طبق  بیطرفی آن  سازمان و 
سازمان بین المللی انرژی هسته ای، مدیرکل 
است  داشته  خصوص  این  در  قطعی  وظیفه 
پیدا  حضور  غلط  جای  در  غلط  زمان  در  و 
و  است  کرده  مالقات  را  غلط  افراد  و  کرده 
به اعتبار آژانس ضربه بدی وارد کرده است.

رژیم صهیونیستی هیچ معاهده منع اشاعه ای 
را نپذیرفته است.

وی قطعنامه آژانس را کامال سیاسی و طراحی 
شده خواند و گفت: این قطعنامه در مسیری 
توافق  و  بود  شده  ایجاد  آژانس  و  ایران  بین 
به  اقدام  است،  کرده  ایجاد  خلل  بود،  شده 
تغییر لحن، تغییر گفتگو، تغییر واژه ها که به 
ناگاه در بیان مدیرکل به پارلمان اروپا رخ داد، 
نشان می دهد که دستور پذیری از یک مرکز 

انجام شده است.
کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نمی توانستیم اقدام سیاسی و غیرفنی آژانس 
را  خود  اقدامات  لذا  بگذاریم  پاسخ  بدون  را 
بود  متناسب  و  قاطع  اقدامات  و  دادیم  انجام 
و  قطعنامه شکلی  که  بگویند  آنها  هر چقدر 
توصیه ای بوده است اما اگر ضرورتی بر ارائه 

قطعنامه نبود .
دوربین های  تمامی  کرد:  تاکید  زاده  خطیب 
پادمانی سر جایش است. اقدامات ایران هیچ 
پادمان  جزو  ایران  و  ندارد  اشاعه ای  نگرانی 

است.
پدیده  حل  دنبال  منطقه ای  رویکرد  با  ایران 

گرد و غبار است
مقامات  از  یکی  اظهارات  درخصوص  وی 
ترکیه پیرامون منشاء ریزگردها و عدم حضور 
در  ریزگردها  درباره  کنوانسیونی  در  ایران 
ساحل عاج، گفت:  ایران یکی از بنیانگذاران 
با پدیده ریزگرد هاست. چه  مبارزه  کارگروه 
در جلساتی که طی سال های گذشته برگزار و  
چه در جلساتی که در فائو در کمیته مرتبط 
برگزار شده ایران حاضر بوده است. جمهوری 
اسالمی ایران تالش کرده با رویکرد منطقه ای 

این موضوع را حل  کند. 
خطیب زاده افزود: پیوستگی محیط زیست در 
کل منطقه وجود دارد. مدیریت اشتباه آب ها و 
سدسازی ها در رودهای باالدستی وجود داشته 
است. قطعا جواب مشترک الزم دارد و باید در 

فضای غیرسیاسی آن را دنبال کرد.
توهم  از  آمریکا  اگر  است  در دسترس  توافق 

اهرم سازی عبور کند
برجام  تعهدات  کاهش  مورد  در  خطیب زاده 
اسالمی  جمهوری  که  آنچه  گفت:  یایران 
ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام 
داده است، در پاسخ به اقدامات طرف مقابل 
بوده است. اگر فردا در وین توافق انجام شود، 
است.اما  پذیر  برگشت  ایران  اقدامات  تمامی 
ایران تحمیل کردند،  بر مردم  فشارهایی که 

برگشت ناپذیر است.
وی تصریح کرد: بهتر است غرب تمرکز خود 
را بر به نتیجه رسیدن توافق بگذارد. توافق در 
دسترس است اگر آمریکا از توهم اهرم سازی 

عبور کند.

هیچ هواپیمای ایرانی توقیف نشده است 
هیچ  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
که  ایران  اسالمی  جمهوری  از  هواپیمایی 
توقیف  باشد  ایرانی  های  شرکت  به  متعلق 

نشده است.
داشت:  اظهار  برجام،  آینده  درخصوص  وی 
برجامی خود  تعهدات  ایران در کاهش  آنچه 
اقدامات طرف مقابل  انجام داده در پاسخ به 
ایران  برای  برجام  است. سال هاست که  بوده 
کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم 
های  طرف  مقدار  یک  است.  نداشته  ایران 
برخی  که  کنند  تحمل  را  روزها  این  مقابل 
ابعاد فنی آن کاهش یابد و آنها ببیند کاهش 
تعهدات یعنی چه. تمام اقدامات ایران برگشت 
پذیر است. اگر توافق فردا در وین نهایی شود 
تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر 

تروریسم  است  ناپذیر  برگشت  آنچه  است. 
آنهایی است که همراهی  اقتصادی آمریکا و 
ایران  مردم  بر  که  دردی  کردند.  آمریکا  با 
اعمال کردند برگشت ناپذیر است. باید برای 

به نتیجه رسیدن توافق تمرکز کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: توافق در 
دسترس و ممکن است اگر آمریکا دو کار کند؛ 
اول این که از این توهم اهرم سازی عبور کند. 
توهم اهرم سازی یک طرفه وجود ندارد، از آن 
عبور کنند و دوم این که بپذیرند به تعهدات 
خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند، 
)در این صورت( همین فردا می توانیم به وین 

برویم و توافق را نهایی کنیم.
وی در مورد نقشه راه بیست ساله بین ایران و 
ونزوئال گفت: در سفر قبلی که به ایران انجام 
پیشنهاد  را  این موضوع  امیرعبداللهیان  شد، 
داد و بالفاصله توسط مقامات ارشد دو کشور 
راه  نقشه  واقع  در  گرفت.  قرار  توافق  مورد 
که  است  این  برای  کشورها  بین  بلندمدت 
اقتصاد  کرد.  مشخص  را  همکاری  حوزه های 
ایران و ونزوئال در بسیاری از ابعاد با هم مکمل 

هستند.
همکاری های  همواره  کشور  دو  افزود:  وی 
در  نیز  حاضر  حال  در  و  داشته  را  نزدیکی 
دارند.  خوب  مراودات  اقتصادی  حوزه های 
همچنین فروش نفت ایران به ونزوئال و همه 
راه  نقشه  این  به  تبدیل  سفر  این  در  اینها 

بلندمدت ۲۰ ساله شد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد حمله 
پهپادی اخیر و کشته شدن دو نفر از اعضای 
موساد گفت: در این باره پاسخی ندارم. پاسخ 
داده  خودش  جای  در  صهیونیستی  رژیم 

می شود و در کشورهای ثالث نمی دهیم.
وی در مورد اظهارات روز گذشته  فواد حسین 
وزیر خارجه عراق در مورد حمله چندی پیش 
ایران به اربیل گفت : بیش از آنچه که الزم 
بود به آن ها اطالعات داده شد. یک جراحی 
کوچک بود که به هدف هم دقیق اصابت کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد وضعیت 
داخلی عراق خاطرنشان کرد: تاکید کرد: در 
گروه ها  باید  عراق  داخلی  وضعیت  خصوص 
در  عراق  مردم  کنند.  صحبت  عراق  مردم  و 
این مرحله از بلوغ سیاسی قرار دارند که در 
توافقاتی که با هم دارند، بتوانند مشکالت را 
حل کنند. اما آنچه برای ایران مهم است حفظ 
تمامیت ارضی، ثبات و امنیت عراق است. ما 
همواره بر حاکمیت قانون و مسیرهای قانونی 
انشاهلل  و  کرده ایم  تأکید  مردم  آرای  و حفظ 
همه گروه های عراقی تالش خواهند کرد که 

عراق از این امنیت و آرامش دور نشود.
روانی  عملیات  دنبال  به  صهیونیستی  رژیم 

است
وی همچنین در مورد برگزاری مانور مشترک 
این  ادعای  و  قبرس  با  صهیونیستی  رژیم 
رژیم علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: این 
رژیم  که  می دهد  نشان  نادرست  اخبار  گونه 
پازل هایی  برخی طرف ها چه  و  صهیونسیتی 
را برای جنگ روانی ایجاد کردند . این ادعای 
در  است.  غلط  اساس  از  صهیونیستی  رژیم 
دعوت سفیر قبرس در تهران، این موضوع به 
آنها گفته شد و ایشان تأکید کردند که چنین 
حرفی از اساس غلط است و کذب محض است 
اجازه  و  است  ممتاز  قبرس  و  ایران  روابط  و 
صورت  را  اقدامی  ثالث  طرف های  نمی دهیم 

دهند.
خطیب زاده تاکید کرد: سفیر قبرس در تهران 
این  و  کرد  رد  را  اخبار  این  کامل  به صورت 
گونه اخبار در راستای عملیات روانی دانست.

فنی  چارچوب  در  آژانس  و  ایران  مراودات 
ادامه دارد

گفت:  تهران  به  گروسی  سفر  مورد  در  وی 
فنی  چارچوب  در  آژانس  و  ایران  مراودات 
دارد.  دستورکاری  تحولی  هر  و  دارد  ادامه 
بیاید  مدیرکل  چارچوب  در  می خواهد  اگر 
به  بخواهد  اگر  ولی  می خواهد،  دستورکاری 

عنوان توریست بیاید می تواند بیاید.

خبر

و  درمان  بهداشت،  وزیر   
آموزش پزشکی با بیان اینکه 
نیاز  مورد  داروهای  تامین 
مردم در اولویت است از تداوم 
روند تامین دارو با ارز ۴۲۰۰ 

تومانی خبر داد.

 بهرام عین اللهی بعد از حضور 
دوشنبه  روز  نشست   در 
کمیسیون بهداشت و درمان 
در  اسالمی  شورای  مجلس 
جمع خبرنگاران، گفت: امروز 
سواالت  به  پاسخگویی  برای 

کمیسیون  در  نمایندگان 
در  سواالت  و  شدم  حاضر 
و  نیازها  کمبودها،  مورد 
بود که در مناطق  مشکالتی 
شد  قرار  و  داشتند  مختلف 

آنها را پیگیری کنیم.

عین اللهی: تامین داروهای مورد نیاز مردم در اولویت است خبر
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