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معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمانشــاه بــا 
اشــاره بــه اینکــه اســتان از منابــع آبــی مناســبی برخــوردار 
ــه  ــی، تهی ــع آب ــت: مناب ــم، گف ــود آب نداری ــت و کمب اس
ــدون  ــم ب ــن مه ــود و ای ــت ش ــد مدیری ــع آن بای و توزی
ــازی  .... ــگ س ــی و فرهن ــردم در صرفه جوی ــی م همراه 8 2

 رییــس مجلــس شــورای اســامی بــه ایجــاد مســیری مانــدگار 
بــرای ارتباطــات بیــن ایــران و کرواســی تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــد  ــن می کنن ــا تعیی ــا و پارلمان ه ــدار را دولت ه ــات پای ارتباط

و در ایــن زمینــه ارتقــای روابــط گروه هــای  .....

خارجــی  سیاســت  مســئول   
اتحادیــه اروپــا بــا بیــان ایــن ادعــا 
که روســیه مانــع صادرات غــات از 
اوکرایــن اســت و بنــادر و انبــار مواد 
غذایــی در ایــن کشــور را نابــود 
ــه  ــرد ک ــح ک ــت تصری ــرده اس ک
ــل  ــا عام ــه اروپ ــای اتحادی تحریم ه
بحــران غذایــی در جهــان نیســت.

ــب در  ــه ش ــورل جمع ــپ ب  جوس
پایــان نشســت شــورای وزرای امــور 
خارجــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 
ــن  ــگ در اوکرای ــت: جن ــا گف اروپ
تلفــات  روز  هــر  و  دارد  جریــان 
ــیه  ــش روس ــد. ارت ــادی می ده زی
اهــداف  سیســتماتیک  بصــورت 
هــدف  را  غیرنظامــی  و  نظامــی 
انــگار پوتیــن  و  قــرار می دهــد 
می خواهــد اوکرایــن را نابــود کنــد.

اروپــا  اتحادیــه  افــزود کــه  وی 
تــا هــر زمــان کــه الزم باشــد 
از اوکرایــن حمایــت و بــر لــزوم 
بــرای  بــس،  آتــش  برقــراری 
ــن  ــادر اوکرای ــذا از بن ــادرات غ ص

می کنــد. تاکیــد 
خارجــی  سیاســت  مســئول 
ــه  ــد ک ــی ش ــا مدع ــه اروپ اتحادی
ــا جلوگیــری از صــادرات  روســیه ب
جنــگ  در  گرســنگی  »از  غــذا 
اهرم ســازی می کنــد« وی ادعــا 

صــادرات  مانــع  روســیه  کــرد: 
مــواد  انبــار  و  شــده  اوکرایــن 
غذایــی، بنــادر و زیرســاخت های 
ــرده اســت.  ــود ک ــل را ناب حمل ونق
ایــن کار روســیه اســت نــه مــا. این 
اقدامــات باعــث بحــران غــذا شــده 

ــت. اس
بــورل ادامــه داد: هنگامــی کــه 
بــر ۲۰  بالــغ  جلــوی صــادرات 
ــای  ــدم در انباره ــن گن ــون تُ میلی
اوکرایــن گرفتــه شــده و اجــازه 
رســیدن آن بــه مصــرف کننــدگان 
داده نمی شــود مــردم از گرســنگی 

رنــج می برنــد.
تعمــدی  را  اقدامــات  ایــن  وی 
خوانــد و ادعــا کــرد ایــن وضعیتــی 
اســت کــه روســیه ایجــاد کــرده اما 
دیگــران را مقصــر نشــان می دهــد. 
ــه  ــه گفت ــان ب ــذا در جه بحــران غ
او ناشــی از واکنــش اتحادیــه اروپــا 
بــه جنــگ در اوکرایــن نیســت 
ــتقیم  ــات مس ــر اقدام ــه در اث بلک

ــیه اســت. روس
نــان  اوکرایــن ســبد  روســیه و 
برتــر  کننــده  صــادر  و  جهــان 
ــدم،  ــد گن ــات مانن ــوالت غ محص
در  کــه  هســتند  جــو  و  ذرت 
ــدام  ــر ک ــادی، ه ــال ۲۰۲۰ می س
نیمــی  دو کشــور حــدود  آن  از 

از گنــدم تولیــدی خــود را بــه 
کشــورهای خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــا صــادر کــرده بودنــد. جنــگ 
اوکرایــن عرضــه غــات و ســایر 
کاالهــای مــورد نیــاز منطقــه مانند 
ــی، روغــن پخــت و  دانه هــای روغن
پــز و کــود را مختــل کــرده اســت. 
مجمــوع  چهــارم  یــک  حــدود 
صــادرات گنــدم روســیه و اوکرایــن 
و نیمــی از صــادرات ذرت دو کشــور 
بــرای ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ 

ــت.  ــده اس ــف ش ــادی متوق می
زیرســاخت های  از  بســیاری 
ــت  ــارت حمای ــه از تج ــن ک اوکرای
می کنــد از جملــه بنــادر و خطــوط 
ــیب  ــا آس ــده ی ــب ش ــی تخری ریل

ــادرات  ــم ص ــن ه ــد. اوکرای دیده ان
برخــی غــات را بــرای محافظــت از 
ذخایــر خــود ممنــوع کــرده اســت.

روســیه ادعاهــای مطــرح شــده 
صــادرات  از  ممانعــت  مــورد  در 
غــات اوکرایــن را حــدس و گمــان 
خوانــده و اخبــار منتشــر شــده 
ــرده  ــب ک ــه را تکذی ــن زمین در ای
امــور  وزارت  ســخنگوی  اســت. 
خارجــه روســیه چنــدی پیــش 
تصریــح کــرد کــه ایــن کشــور بــه 
صــادرات مــواد غذایــی و انجــام 
ــد  ــی ده ــه م ــود ادام ــدات خ تعه
ــرد  ــه عملک ــد ب ــه من ــرا عاق »زی
ــازار جهانــی مــواد غذایــی  پایــدار ب

هســتیم.«

بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :

تحریم های اتحادیه اروپا عامل بحران غذایی در جهان نیست

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای 

توسعه ناتو است

بهادری جهرمی :  



سیاسی
خبر

قالیباف: ارتقای روابط گروه های دوستی 
پارلمانی ایران و کرواسی ضروری است

 رییس مجلس شورای اسالمی به ایجاد مسیری ماندگار برای ارتباطات بین 
ایران و کرواسی تاکید کرد و گفت: ارتباطات پایدار را دولت ها و پارلمان ها 
پارلمانی  روابط گروه های دوستی  ارتقای  زمینه  این  و در  تعیین می کنند 

ضرورت دارد.
روز  ایران  و  کرواسی  پارلمانی  دوستی  گروه  رییس  بگوویچ  زالتکو حسن 
دوشنبه با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت 

و گو کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی ایران در این دیدار با ابراز امیدواری از اینکه 
این سفر در گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر است، گفت: 
تبریک  را  و کرواسی  ایران  میان  ارتباط رسمی  برقراری  سی اُمین سالگرد 
می گویم و امیدواریم ارتباط پارلمانی میان دو کشور با تحرک بیشتری پیش 

برود.
قالیباف با بیان اینکه دو کشور ایران و کرواسی، دوستان خود را در روزهای 
سخت شناخته اند، یادآور شد: روزهای سخت جنگ بالکان، دو کشور را به 
هم نزدیک کرد، روابط را پایدار نگاه داشت و آن را در یاد دولت ها و ملت ها 

ماندگار کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات وین که آمریکایی ها با تضادی که در حرف و 
عمل خود دارند، مانع به نتیجه رسیدن آن می شوند، عنوان کرد: در شرایطی 
که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال می شود، مهم است که 

کدام کشورها در شرایط سخت کنار یکدیگر می ایستند.  
قالیباف با تاکید بر ایجاد مسیری پایدار و ماندگار برای ارتباطات دوکشور 
تعیین  پارلمان ها  و  پایدار، دولت ها  ارتباطات  برای  را  بهترین مسیر  گفت: 
می کنند و در این زمینه ارتقای روابط گروه های دوستی پارلمانی ضرورت 

دارد.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر ضرورت تسهیل روابط میان تجار و فراهم کردن 
ارتباط بخش خصوصی میان دو کشور، اظهار کرد: اطمینان داریم برقراری 
این مناسبات می تواند ظرف یک سال، روابط اقتصادی دو کشور را چند برابر 

افزایش دهد.
وی در همین زمینه تاکید کرد: الزم است گروه های دوستی پارلمانی دو 
کشور با افزایش تعامل برای رفع موانع همکاری ها اقدام و پیوندهای بخش 

تجاری دو کشور را برقرار کنند.
کرواسی برای برقراری روابط میان بخش خصوصی دو کشور تالش می کند

زالتکو حسن بگوویچ نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران 
امسال، سی اُمین سالگرد  با رئیس مجلس شورای اسالمی، گفت:  و دیدار 
برقراری روابط سیاسی میان کرواسی و ایران بوده و جمهوری اسالمی ایران 
جزو نخستین کشورهای آسیایی است که استقالل کرواسی را به رسمیت 
شناخت و اکنون که روابط در سطح خوبی قرار دارد، هیچ مسأله حل نشده ای 

میان دو کشور نیست.
رییس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران با بیان اینکه باید کیفیت روابط 
میان دو کشور در زمینه های مختلف با توجه به شرایط جامعه جهانی ارتقا 
یابد، اظهار داشت: مناسبات دوستانه و عمیقی میان دو کشور وجود دارد و 
امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، روابط بیش از پیش توسعه یابد 

و این خواست قلبی ملت و دولت کرواسی این است.
حسن بگوویچ با اشاره به اهمیت برقراری روابط میان بخش خصوصی دو 
کشور، یادآور شد: بر این اساس اخیرا کنفرانسی تحت عنوان تجارت حالل 
ایران و کرواسی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که قدم مهمی برای 
پیوند بخش خصوصی و تجار دو کشور بود که باید این مسیر ادامه پیدا کند.

توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  ایران  و  کرواسی  پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس 
با  که  مذاکراتی  طی  کرد:  خاطرنشان  کشور  دو  میان  فرهنگی  مناسبات 
دانشگاه زاگرب داشتم آنها تمایل و تأکید داشتند زبان فارسی به عنوان یک 
رشته دانشگاهی در این دانشگاه تدریس شود و از سوی دیگر زبان کرواتی نیز 

در دانشگاه تهران تدریس شود که موجب تبادل دانشجو و فکر خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی برای توسعه اقتصادی کشور ضروری بود

دستور وزیر کشور به استانداران: با نظارت 
دقیق میدانی قیمت ها کنترل شود

 وزیر کشور، حذف ارز ترجیحی را برای توسعه اقتصادی کشور ضروری 
دقیق  نظارت  با  که  خواست  کشور  سراسر  استانداران  از  و  دانست 

میدانی، مدیریت الزم را در کنترل قیمت ها داشته باشند.
مربوط  مشکالت  و  مسائل  بررسی  نشست  در  وحیدی«   »احمد 
از  تن  و چند  استانداران سراسر کشور  با حضور  که  بازار  تنطیم  به 
طرح  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  کشور  وزارت  محل  در  کابینه  وزرای 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها با هماهنگی همه دستگاه ها به 
به موقع، تبعات  برنامه ریزی صحیح و  با  انجام شد و  شکل مناسبی 

خاص امنیتی در فرایند اجرای آن به وجود نیامد. 
وی اقناع افکارعمومی نسبت به ضرورت اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها را ضروری دانست و افزود: باید هر چه بیشتر 
ابعاد این طرح بزرگ اصالح اقتصادی برای مردم تبیین و شفاف شود.

با اشاره به تأکید رئیس جمهور برای کنترل قیمت ها و  وزیر کشور 
تأمین اقالم اساسی مورد نیاز مردم، از استانداران سراسر کشور خواست 
که با اتخاذ تدابیر مناسب و نظارت دقیق میدانی برای مدیریت بازار،  

قیمت ها را کنترل کنند.

اعالم  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
را  کرد: در آخر هفته سفر »الوروف« 

به تهران خواهیم داشت.
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید   
در  خبری،  نشست  در  خارجه   امور 
مقامات  اخیر  سفرهای  به  واکنش 
سفر  در  گفت:  تهران  به  منطقه ای 
رئیس جمهور قزاقستان تالش کردیم 
حوزه ی  در  منطقه ای  اتصاالت  حلقه 

شانگهای و اکو را تکمیل کنیم.
آمریکا هر چه زودتر به مسیر امضای 

توافق برگردد
افزود:  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر 
به مسیری که نتیجه آن امضای توافق 

است برگردد.
خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار 
دستگاه  واکنش  خصوص  در  مهر، 
دیپلماسی کشورمان به اخباری مبنی 
بر سفر احتمالی رئیس جمهور آمریکا 
شما  که  اخباری  گفت:  خاورمیانه  به 
شنیده ایم.  هم  ما  نیز  می کنید  اشاره 

البته من قضاوت نمی کنم.
وی افزود: آنچه که می بینیم این است 
که رژیم اشغالگر و جعلی قدس تالش 
و  اهداف  برای  چیزی  هر  از  می کند 
نیات شوم ضد ثبات و ضد امنیت خود 
در این منطقه استفاده کند و هر چیزی 

را گروگان این موضوع می کند.
تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برخی  و  واشنگتن  مقامات  البته  کرد: 
کشورهای منطقه باید توجه کنند در 
ادامه مسیری که رژیم اشغالگر قدس 
اما فعاًل  نگیرند،  طراحی می کند، قرار 
منتظر می شویم تا ببینیم در آینده چه 

خواهد شد.
خطیب زاده درباره تحریم ها علیه مردم 
سوریه، گفت: در خصوص مردم سوریه 
زیرا  است.  برابر  دو  ظلمی  تحریم ها، 
متحدانش  و  متحده  ایاالت  سال ها، 
در منطقه و بیرون از منطقه از طریق 
کردند،  تالش  خود  اجاره ای  مزدوران 
دولت مرکزی سوریه را ساقط کنند که 
با مقاومت جانانه مردم سوریه شکست 

خورد.
وی در خصوص سفر وزیر امور خارجه 

از  یکی  گفت:  ترکیه  به  کشورمان 
منطقه  در  ما  پرونده های  مهم ترین 
طی  و  است  ترکیه  با  همکاری ها 
سال های گذشته یکی از با ثبات ترین 

روابط را با ترکیه داشته ایم.
بیان  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
ترکیه  با  ما  رایزنی های  قطعاً  اینکه 
ادامه همین رایزنی ها است، اظهار  در 
کرد: دو طرف تالش می کند یک تاریخ 
مناسب پیدا کنند تا بتوانیم به صورت 
محتوایی و اجرایی مالقات های خوبی 
را داشته باشیم و فکر می کنم به زودی 

این سفر انجام شود.
اظهارات  به  واکنش  در  خطیب زاده 
گفت:  نیز  گروسی«  »رافائل  اخیر 
در  او  بوده که  این  ما  توصیه همیشه 
اظهارنظر  فنی خود  وظایف  چارچوب 
کند. آنچه به عنوان بیانیه مشترک در 
آژانس  اگر  شد،  منتشر  مارس  پنجم 
همچنان سوال داشته باشد، مسیر آن 
اقدامات  نه  و  است  برگشت ها  و  رفت 

رسانه ای.
وی افزود: مسیر وین در این مدت طی 
این  در  که  است  این مسیری  و  شده 

مدت کار خود را طی کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در 
خصوص پیشنهادات کشورمان قبل از 
از  قبل  گفت:  آژانس،  قطعنامه  صدور 
اجالس حکام و صدور قطعنامه، ایران 
مجدداً تالش کرد، مسیر توافق را هموار 
کند. در تمامی این مدت این ابتکارات 
و  کارشکنی ها  رغم  به  که  بوده  ایران 
تطویل و اتالف انرژی که آمریکا از ما 

و بقیه تلف کرده است، تالش کردیم 
مسیر مذاکرات را جلو ببریم.

ابتکار ایران از طریق »بورل« به گوش 
طرف مقابل رسانده شد

نشست  از  قبل  افزود:  خطیب زاده 
شورای حکام ابتکار ایران از طریق آقای 
بورل به گوش طرف مقابل رسانده شد 
و ما حتی برای اولین بار از طریق دو 
وزیر خارجه دیگر این ابتکار و پیشنهاد 
ایران را منتقل کردیم و یک بازه زمانی 
اما  شد،  داده  راهی  نقشه  و  طراحی 
تطویل  گرفت  تصمیم  مجدداً  آمریکا 

ایجاد کند و توافق را عقب بیاندازد.
وی تصریح کرد: با این برداشت غلط و 
توهم که اهرم سازی می کنند، قطعنامه 
پاسخ  البته  که  رفت  به شورای حکام 

ایران قاطع و متناسب بود.
اضافه  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کرد: االن مسیر همان مسیر دیپلماسی 
را  اشتباهی  مسیر  برهه ای  یک  است. 
رفتند و سو محاسبه داشتند که پاسخ 
آن ها داده شد، اکنون مسیر را از طریق 

آقای بورل دنبال می کنیم.
آمریکا  اگر  کرد:  تصریح  خطیب زاده 
باید  بپذیرد،  را  برجام  ذیل  تعهداتش 
کلیه حلقه های تحریمی را کنار بگذارد 
اجزای فشار  نکند که  بیهوده  و تالش 
حداکثری را حفظ کند، براساس ابتکار 

ایران می توانیم توافق را نهایی کنیم.
حد  از  بیش  آمریکا  کرد:  تصریح  وی 
نظام  در  تحریم  ابزار  این  از  ممکن 
بین الملل استفاده کرده است و برخی 

از تحریم های آنها شوخی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
در واکنش به فرابرجامی توصیف کردن 
مطالبات ایران در مذاکرات وین، گفت: 
که  است  وامی  فرابرجامی  اصطالح 
آمریکا از مقابله ایران با زیاده خواهی های 
آنها گرفته است و تکرار می کند. از روز 
اول به آنها گفتیم هیچ موضوع دوجانبه 
و فرابرجامی را نمی توانند در مذاکرات 
استفاده کنند. از این اصطالح خوششان 
آمد و از نظر آنها تمامی میراث ترامپ 

فرابرجامی است.
استدالل هایمان  ما  گفت:  خطیب زاده 
انتفاع  چرخه  چگونه  اینکه  برای 
اقتصادی ایران کامل شود را به طرف 
موضوعاتی  از  بسیاری  گفته ایم.  مقابل 
که به عنوان خط قرمز و لیست قرمز 
روز  از  ما  را  می کردند  مطرح  زرد  و 
اول گفتیم، آنچه در برجام و قطعنامه 
پاسخ  آمریکا  اگر  است،  آمده   ۲۲۳۱
ایران را بدهد و بپذیرد که هیچ نقطه ای 
که تعهد داده از آن مستثنی نیست و 
با سیاست داخلی آمریکا کاری نداریم 
به  را  قطعنامه  و  برویم  می توانیم  فردا 

نتیجه برسانیم.
خروج  موضوع  طرح  خصوص  در  وی 
کارشناسان،  برخی  توسط   NPT از 
نخبگی  جامعه  در  اینکه  کرد:  تصریح 
همه  را  می شود  مطرح  اظهاراتی  ما 
می شنویم. ایران یکی از امضا کنندگان 
این  به  است که همواره  پادمان  اصلی 
معاهده پایبند بوده است و اجازه دهید 
تمرکز کنیم در همین چارچوب روابط 

خود را ادامه دهیم.

خطیب زاده در نشست خبری: مذاکرات از ریل 
خارج نشده است

خبر

بهادری جهرمی :  
هیچ گاه میز مذاکره را 

ترک نکرده ایم

 سخنگوی دولت با تأکید بر این که دولت حامی مستأجران است و 
به نفع دهک های پایین ورود کرده، در عین حال خاطرنشان کرد 
که بعضی کارهای دیگری که باید در این حوزه انجام شود، در 
حوزه اختیارات دولت نیست اما در دستور کار شورای هماهنگی 

سران قوا قرار گرفته است.
»علی بهادری جهرمی« در برنامه تلویزیونی »جهان آرا« در شبکه 
افق اظهار داشت: دولت در اصالحات اقتصادی اخیر، انتظار تورم 
کوتاه مدت را داشت ولی در بلندمدت انتظار داریم ریشه های تورم 
کاهش یابد.  تورم زیر ۱۵ درصدی پیش بینی شده توسط دولت 
اوایل  تورم  افزوده شده است  قبلی  تورم  به  این طرح،  به خاطر 
سال ۱۴۰۰ در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده آن هم تورمی 
که طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. همزمان 
با این مسئله، دهه ای را گذرانیم که اسمش را می شود گذاشت 
دهه ی از دست رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی حدود 

صفر بوده است.
بهادری جهرمی ضمن اشاره به مقوله واردات واکسن تاکید کرد: 
آمارهای گمرک، وزارت بهداشت و بانک مرکزی وقت روشن است 
برخی مسئوالن دولت قبل، واردات این حجم از واکسن را تخیل 
می دانستند؛ شخص رئیس جمهور با سران برخی کشورها صحبت 
کرد و وقت گذاشت تا بخش زیادی از مشکالت حل شود البته 
بخشی هم به خاطر هماهنگی بیشتر میان دستگاه های داخلی 

بود.
سیاست ها  برخی  کرونا،  شیوع  دوران  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
موجب ثابت نگه داشتن نسبی قیمت اجاره بها شد ولی حاال این 
فنر فشرده، رها شده است به خاطر همین دولت با ابزارهایی در 

صدد کنترل وضعیت است.
سخنگوی دولت در مورد مساله افزایش بی رویه اجاره بها تاکید 
کرد: دولت طرف مستاجران است و به نفع دهک های پایین ورود 
کرده البته برخی کارهای دیگر، در حوزه اختیارات دولت نیست 

ولی در دستور کار شورای سران قوا قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: وعده دولت، ساخت چهار میلیون مسکن در 
طول چهار سال بوده است؛ به این مورد باید دقت شود. در حال 
حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در مرحله تخصیص   شروع 
کار هستند و شاید انتهای امسال، شاهد بهره برداری از آنها باشیم؛ 

جایابی یک میلیون مسکن هم در حال انجام است.
بهادری جهرمی در ادامه ضمن اشاره به مقوله مذاکرات در دولت 
سیزدهم تاکید کرد: دولت جمهوری اسالمی هیچ وقت میز مذاکره 
را ترک نکرده است، دولت اساسا حق و صالحیت ندارد از حقوق 
ملت ایران عدول کند ولی همزمان با مذاکرات، توانمندی هایمان 
را در دیگر حوزه های سیاست خارجی فعال کرده ایم مثل تعامل 

با کشورهای همسایه.
مختلف  ادوار  در  تلخی  خاطرات  چه  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
مثل چین  بودند،  تعامل  آماده  کشورها  برخی  که  می شود  نقل 
که آمادگی سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری داشت ولی به آن 
پشت پا زدند. یا ثمره سوآپ گازی توسط مردم دیده شد، معامله 
بُرد - بُرد همین است ولی در دولت قبل با توهم اینکه نیازی به 

آنها نداریم عملی نشد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: اگر در سیاست خارجی، پشتوانه 
دولت به مردم باشد و نگاهش این باشد که اگر این فرصت نشد، 
به دنبال فرصت دیگری برود و همچنین پُرتالش تر باشد، آن وقت 
نتیجه حاصل می شود و بازارهای جدیدی هم به دست می آید. در 
قضیه وصول طلب های گازی از عراق هم مردم خودشان می دانند 
که امتیازی در کار نیست. طلبی هم که وصول شده مال دوره قبل 

است، هر آنچه االن فروخته شده پولش دریافت می شود.
از عبدالملکی  تاکید کرد:  اخیر وزیر کار  استعفای  وی در مورد 
این  در  قطعا هر کس  ولی  بوده  استعفایش چه  دلیل  نپرسیدم 
به عنوان یک شاهد  با فساد مبارزه کند، مدال می گیرد.  دولت 
اختالف  البته  ندیدم  مخبر  و  عبدالملکی  بین  اختالفی  عینی، 
بهادری  هست.  نفری  دو  هر  بین  کارشناسی  رویکرد  و  دیدگاه 
جهرمی در پایان ضمن اشاره به مشکالت صنعت خودرو گفت: 
انتظار داشت که تمام مشکالت با هم حل شود. دولت با  نباید 
با هم  آنها  از  برخی  تلنبار مشکالت مواجه است، مشکالتی که 
تنیده شده اند. مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ 

رئیس جمهور دستور حل ریشه ای معضل را داده است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: 
در قضیه اوکراین مشکل اصلی این 
است که غربی ها درصدد توسعه ناتو 
بتوانند  که  جا  هر  آن ها  و  هستند 
تأمل  خود  نفوذ  گسترش  برای 

نخواهند کرد.
دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
مقام مظعم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی عصر 
امروز )یکشنبه( در دیدار آقای »قاسم 
رئیس جمهور  توکایف«  ژورمات 
قزاقستان و هیئت همراه با اشاره به 
پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی 
لزوم  بر  قزاقستان،  و  ایران  میان 
گسترش بیش از پیش همکاری های 
مختلف  عرصه های  در  کشور  دو 
به ویژه همکاری های منطقه ای تأکید 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هماهنگی 
در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی 
ضروری  روابط  گسترش  برای  را 
فعال  لزوم  بر  تأکید  با  و  خواندند 

شدن کمیسیون مشترک خاطرنشان 
پیگیری  برای  باید  کردند: دو طرف 
تالش  آنها  اجرایی شدن  و  توافق ها 

مضاعفی انجام دهند.
گسترش  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  ایران  فرهنگی  همکاری های 
و  دانستند  مهم  نیز  را  قزاقستان 
افزودند: فارابی به عنوان یک فیلسوف 
اصالت  که  اسالمی  دانشمند  و 
قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال 
درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده 
همکاری های  مبنای  می تواند  است، 
کمیته  یک  تشکیل  و  فرهنگی 
مشترک علمی میان دو کشور شود.

همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
در خصوص مسائل مربوط به اوکراین 
مشکل  اوکراین  قضیه  در  گفتند: 
اصلی این است که غربی ها درصدد 
توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که 
بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل 

نخواهند کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: باید مسائل 

و  کرد  بررسی  و  رصد  دقت  با  را 
مراقب بود زیرا امریکایی ها و غربی ها 
همواره درصدد گسترش دایره نفوذ 
خود در مناطق مختلف از جمله در 
شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به 

استقالل و اقتدار کشورها هستند.
رئیس جمهور  که  دیدار  این  در 
آقای  داشت،  حضور  نیز  کشورمان 
قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور 
بسیار  مذاکرات  گفت:  قزاقستان 
خوبی با جناب آقای رئیسی داشتیم 
طرف  دو  امضاء  به  که  اسنادی  و 

زمینه ساز گسترش  تواند  رسید می 
بیش از پیش روابط دو کشور باشد.

اشتراکات  قزاقستان  رئیس جمهور 
تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان 
از  استقبال  با  و  خواند  عمیق  را 
برای تشکیل  انقالب  پیشنهاد رهبر 
فارابی،  زمینه  در  علمی  کمیته 
مسائل  درباره  را  خود  دیدگاههای 
و  بیان  اوکراین  شرایط  و  منطقه 
کشورش  شرایط  درباره  توضیحاتی 
بعد از تالش ناکام برای کودتا در دی 

ماه سال گذشته، ارائه کرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه 
غربی ها برای توسعه ناتو است
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اقتصاد
اخبار

وزیر راه و شهرسازی: قرارداد مستاجران 
به طور خودکار تمدید می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران 
و موجران به طور اتوماتیک تمدید می شود و سقف نرخ افزایش در 
تهران و کالن شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به نگرانی مستأجران 
اجاره  نرخ  متعدد  دالیل  به  امسال  گفت:  مسکن  تامین  موضوع  در 
افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته 
پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.

راه  وزارت  پیشنهادی  بسته  شاه کلید  بیان  در  و شهرسازی  راه  وزیر 
طور  به  موجران  و  مستأجران  قراردادهای  مصوبات  اساس  بر  گفت: 
اتوماتیک تمدید می شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کالنشهرها 

۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند و 

قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد.
قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده 
به تمدید  از مصوبه دولت نسبت  از موجرانی که پیش  است، گفت: 
قرارداد مستاجران خود در سقف اعالم شده اقدام کردند تشکر می کنم 
و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت 

را اجرا کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در 
نظر گرفته شده است، مثاًل اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده 
خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختالف 

این مسائل رفع خواهد شد.
قاسمی در پایان گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای 

این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه ای خواهد شد.

اعطاي بيش از 9 هزار فقره تسهيالت در 
قالب کارت خرید کاالي ایراني توسط 

بانک ملي ایران
بانک ملی ایران با هدف تقویت قدرت خرید مشتریان، بیش از 9 هزار 
فقره تسهیالت در قالب کارت اعتباری خرید کاالی با دوام ایرانی به 

کارکنان 4۲ سازمان، ارگان و شرکت پرداخت کرده است.
تعداد  14۰۰،این  سال  در  ملی  تالش  طرح  اجرای  راستای  در 
تسهیالت در قالب کارت اعتباری خرید کاالی با دوام ایرانی سقف 
۲۰۰ میلیون تومان به کارکنان این سازمان ها و شرکت ها با سود 

18 درصد پرداخت شده است.
 14۰۰ سال  اعتباری  سیاست  اساس  بر  تسهیالت  این  بازپرداخت 

بانک ملی ایران، 36 ماهه است.

راه اندازي واحدپرورش قارچ خوراکي با 
مشارکت بانک کشاورزي استان البرز

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، واحد پرورش قارچ خوراکی 
محسن رنجبر کهن  به ظرفیت ۲۰۰تن درسال در روستای قاسم آباد 

هشتگرد  استان البرز به بهره برداری رسید .
 کل سرمایه این طرح  بالغ بر 6۵ میلیارد ریال است که  3۵میلیارد  
ریال آن توسط تسهیالت بانک کشاورزی و از محل اعتبارات بند الف 

تبصره 18 تامین شد.
با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 1۰نفر فراهم شد.

سپهرکارت هاي بانک صادرات ایران در 
پيشخوان »شمس« پستي ارسال مي شود

سپهرکارت های صادره از طریق سامانه شعبه مجازی سپهر )شمس( 
این  از ثبت درخواست توسط مشتری در  ایران پس  بانک صادرات 

سامانه صادر و به صورت پستی ارسال می شود.
استفاده مشتریان این بانک از خدمات بانکداری غیرحضوری به ویژه 
امکانات و خدمات شعبه مجازی سپهر سامانه »شمس« با استقبال 
این  طریق  از  کارت،  صدور  درخواست های  و  بوده  به رو  رو  فراوان 

سامانه صادر و به نشانی مشتریان ارسال شده است.
صادرات  بانک  »شمس«  سامانه  در  مشتریان  ثبت نام  با  همزمان 
ایران به نشانی: shams.bsi.ir و انجام مراحل و استعالم های الزم، 
پیامک  مشتری  برای  ویژه  پیگیری  کد  اطالعات  در صورت صحت 
خواهد شد و کارت صادره ظرف سه الی پنج روز از طریق پست به 

نشانی های مشخص شده توسط مشتری ارسال می شود.
احراز  انجام  در صورت درج اطالعات هویتی دقیق توسط مشتری، 
هویت سیستمی، استعالم های مربوطه برای چک برگشتی و تطبیق 
و  بارکد  با  بانکی  کارت  سپهر  حاوی  پاکت  متقاضی،  تلفن  شماره 
مشخصات ویژه صادر می شود. برای هر کارت دو نشانی بر روی پاکت 
درج می شود که در ابتدا به نشانی اصلی ارسال و در صورت حاضر 
با شرکت  نبودن مشتری در نشانی اول، طبق توافق به عمل آمده 
مشتری،  توسط  شده  مشخص  شعبه  نزدیک ترین  به  کارت  پست، 
تحویل  به مشتری  در شعبه  هویت  احراز  از  و پس  ارسال می شود 

داده می شود.

و  صنایع  کمیسیون  رییس  نائب   
معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
گذاری  سرمایه  بهشت  فوالد  بازار 
سرمایه های  توان  می  که  است 
و  این سمت  به  را  جامعه  سرگردان 

سو سوق داد.
»سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عقد  مراسم  در  حسینی کیا«   جواد 
مستقیم  احیا  واحد  احداث  قرارداد 
ظرفیت  به  پارس  اقلید  فوالد 
در  تن  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
نقدینگی  امروز  اظهارداشت:  سال 
از پنج  سرگردان در جامعه به بیش 
و  رسیده  تومان  میلیارد  هزار  هزار 
یکی از جاهایی که می تواند به تولید 
فوالد  نقش  شود  منجر  اشتغال  و 
این  از آن  است و در حقیقت آینده 

صنعت است.
وی گفت: سالیانه حدود 3۰ میلیون 
شود  می  تولید  کشور  در  فوالد  تن 
که بین 14 تا 19 میلیون تن آن در 
کشور مصرف و بقیه صادر می شود.

برنامه ریزی  به  اشاره  با  کیا  حسینی 
برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در 
فوالد  سهم  داد:  ادامه   14۰4 افق 
 6۰۰ باالی  مالی  گردش  از  ایران 
جهان  در  فوالد  دالری  میلیارد 
متوسط  امروز  است،  ناچیز  و  اندک 
عمق  در  کشور  معادن  استخراج 
انجام  برای  باید  و  است  متری   ۵۰۰
عنوان  به  رفتن  و  عمقی  اکتشافات 
ریزی  برنامه  متری  یک هزار  حداقل 
کنیم؛ زیرا معادن ما در حال تحلیل 

است و در غیر این صورت ناگزیر از 
واردات می شویم.

وی با اشاره به 6 هزار میلیارد تومان 
پروژه  این  نیاز  سرمایه گذاری مورد 
و اشتغال زایی مستقیم ۵۰۰ نفری، 
می  نشان  مهم  این  خاطرنشان کرد: 
منطقه  در  بزرگی  بسیار  کار  دهد 

اقلید در حال اجرا است.
6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

مورد نیاز این پروژه
»مسلم  مراسم،  این  ادامه  در 
مجلس  در  اقلید  نماینده  صالحی« 
مستقیم  احیا  واحد  داشت:  اظهار 
 48 از  یکی  پارس  اقلید  فوالد 
مجوز  که  است  کشور  ابرپروژه 
کلنگ زنی  به زودی  و  گرفته  فعالیت 

اینکه  با  بیان داشت:  می شود.وی 
صادر   89 سال  در  پروژه  این  مجوز 
شده بود، اما در سال 9۵ به دالیلی 
با  سیزدهم  دولت  در  و  شد  ابطال 
صمت  وزیر  »فاطمی امین«  تالش 
گرفت.صالحی  فعالیت  مجوز  مجدد 
خاطرنشان کرد: در این پروژه در فاز 
نخست سالیانه یک میلیون تن آهن 
اسفنجی تولید خواهد شد و در آینده 
پروژه های گندله سازی و فوالدسازی 

آن نیز راه اندازی می شود.
حدود  نیازمند  پروژه  این  گفت:   وی 
6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
تا  است  نیاز  راستا  این  در  که  است 

سهامداران همراهی داشته باشند.
تصریح کرد:  مجلس  نماینده  این 

ماه   ۲4 طی  پروژه  این  شده  مقرر 
به بهره برداری برسد که با راه اندازی 
 9۰ که  اقلید  منطقه  اقتصاد  آن 
درصد آن وابسته به کشاورزی است، 

متحول خواهد شد.
توان  از  استفاده  با  پروژه  اجرای 

داخلی
فوالد  شرکت  مدیرعامل  همچنین 
اظهار  مراسم  این  در  پارس  اقلید 
نیاز  مورد  سرمایه گذاری  داشت: 
پروژه 1.۲ میلیون تنی آهن اسفنجی 
 1۲۷ حدود  مستقیم  احیا  روش  به 
احتساب  با  که  است  یورو  میلیون 
و  نیروگاه  ساخت  زیربنایی،  امکانات 
یورو  میلیون   1۵۰ به  نزدیک  غیره 

تمام می شود.

نائب ریيس کميسيون صنایع مجلس:  
بازار فوالد بهشت سرمایه گذاری است

گزارش

اتصال 1700   روستا به شبکه ملی 
اطالعات در کمتر از یک سال

 وزیر ارتباطات گفت: در کمتر از یک  سال، یک هزار و ۷۰۰ روستا 
برای  شده اند.  متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  کشور  سراسر  در 
افزایش سرعت و کیفیت شبکه ارتباطی نیز پروژه ملی فیبرنوری 
را کلید زده ایم که تاکنون یک میلیون پورت آن آماده شده است.

پست  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور«  »عیسی 
استانی  سفر  پنجمین  و  بیست  در  نوشت:  خود  اینستاگرامی 
از  نمایندگی  به  و  اصفهان شدم  راهی  گذشته  پنجشنبه  دولت، 
ریاست جمهوری و هیات دولت به شهرستان های نائین و خور و 
بیابانک رفتم تا از نزدیک مشکالت و مسائل این دو شهر را مورد 

بررسی قرار دهم.
این  از  یک  هر  انجام  برای  کنم  ذکر  که  الزمه  البته  افزود:  وی 
برنامه ریزی می شود و هیئت های اجرایی  از مدت ها قبل  سفرها 
از چند هفته قبل برای بررسی مشکالت و مصوبات مورد نیاز به 
استان ها و شهرستان ها سفر می کنند و در نهایت مصوبات مورد 
با حضور وزرا برای طرح در شورای  نظر در جلسات کارشناسی 

اداری استان در روز سفر جمع بندی می شوند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در نخستین بخش سفر در شهرستان 
این  مشکالت  جریان  در  میدانی  بازدیدهای  ضمن  در  نائین 
عدم  و  روستاها  برخی  به  گازرسانی  مشکل  جمله  از  شهرستان 
فرسوده و  راه های  به خور، مشکل  نایین  از  گاز  لوله  وجود خط 
تک بانده شهرستان، بیمارستان نیمه تمام افضلیان و موارد دیگر 

قرار گرفتم.
زارع پور خاطرنشان کرد: در جلسه شورای اداری شهرستان نایین 
هم گزارش های مسئوالن شهرستان را شنیدم و سپس برخی از 
دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم در ماه های اخیر را برشمردم. 
برای حاضران گفتم که در حوزه ارتباطات و در کمتر از یک سال 
1۷۰۰ روستا در سراسر کشور به شبکه ملی اطالعات متصل شده 
پروژه  هم  ارتباطی  شبکه  کیفیت  و  سرعت  افزایش  برای  است. 
ملی فیبرنوری را کلید زده ایم که تاکنون یک میلیون پورت آن 
آماده شده است. وی تاکید کرد: در ادامه سفر به شهرستان خور 
و بیابانک رفتم و در جلسه شورای اداری این شهرستان برخی از 
مشکالت این شهرستان را از زبان مسئوالن شنیدم. برای حاضران 
اتمام  استانی  سفرهای  نخست  دور  در  دولت  رویکرد  که  گفتم 
پروژه های نیمه تمام و اجرای طرح های مهم است.وزیر ارتباطات 
گفت: یکی از مهم ترین مشکالت این دو شهرستان، گازرسانی به 
روستاها و عدم وجود خط لوله انتقال گاز به خور و بیابانک بود 
که با توجه به قول مدیرعامل شرکت ملی گاز و همکارانشان که 
در این سفر بنده را همراهی می کردند، مقرر شد که گازرسانی به 
روستاهای باقی مانده این دو شهرستان و فاز نخست خط لوله گاز 
نایین به خور و بیابانک که تا انارک نیز خواهد رسید، با اعتباری 

بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان و در زمان یک سال انجام شود.
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تسهيالت جدید برای فعال سازی صندوق های 

پژوهش و فناوری اعطا می شود

ارائه  از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تجاری سازی  و  تسهیالت  معاون 
تسهیالت جعاله جدید به صندوق های پژوهش و فناوری استانی با هدف 

تحول در اکوسیستم نوآوری در استان ها خبر داد.
به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر روح اهلل ذوالفقاری در نشست 
عامل  مدیران  و  فناوری  و  علم  پارک های  روسای  از  برخی  با  آنالین 
صندوق های پژوهش و فناوری استانی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
در سه سال اخیر موضوع توسعه نظامات منطقه ای نوآوری را در اولویت 
استان ها حداقل یک صندوق  داده و کمک کرده همه  قرار  کاری خود 
پژوهش و فناوری با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور در 

استان ها داشته باشند.
افزود:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تجاری سازی  و  تسهیالت  معاون 
شکل گیری  است  کرده  تالش  متنوع  مالی  ابزارهای  طریق  از  صندوق 
که  باشیم  این  شاهد  تا  کند  عملیاتی  را  استان ها  در  مالی  تامین  نظام 
در حوزه نوآوری صندوق های پژوهش و فناوری رکن اصلی را در استان 

خود بازی کنند.
ذوالفقاری همچنین با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته صندوق های 
در  نوآوری  اکوسیستم  تحول  در  عمده ای  نقش  فناوری،  و  پژوهش 
صندوق   ۲9 تنها   139۷ سال  در  کرد:  تصریح  کرده اند،  بازی  استان ها 
اکنون 6۰  هم  اما  کردند  می  فعالیت  استان  در 13  فناوری  و  پژوهش 
صندوق به صورت استانی و یا در حوزه تخصصی مشغول ارائه خدمات 
مالی و اعتباری به شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور هستند که 
سرمایه آنها به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ می شود لذا انتظار ما به 
عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی، ترفیع جایگاه صندوق های پژوهش و 

فناوری در نظام تامین مالی کشور است.
معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به 
برنامه جدید صندوق نوآوری در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
حمایت  هدف  با  استانی  فناوری  و  پژوهش  صندوق های  تقویت  برای 
تسهیالت  این  سقف  گفت:  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  از  گسترده 

جعاله ۵ میلیارد تومان است و به صورت قرض الحسنه اعطا خواهد شد.
تاکید  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تجاری سازی  و  تسهیالت  معاون 
به  استان ها  در  فناوری  و  پژوهش  صندوق های  که  داریم  انتظار  کرد: 
کمک پارک های علم و فناوری، برنامه های خود را برای هزینه کرد این 

تسهیالت ارائه دهند تا در حداقل زمان ممکن از آن بهره مند شوند.

 معاون قضائی دادستان کل کشور بر 
کاغذباز  و  کارآفرین  بین  تمایز  لزوم 
راهکاری  ایجاد  گفت:  و  کرد  تاکید 
پیشران های  از  قضایی  حمایت  برای 

اقتصادی ضروری است.
»سعید عمرانی« افزود: اهمیت فعالیت 
پیشران های اقتصادی بر کسی پوشیده 
حمایت  سمت  به  نیز  دنیا  و  نیست 
در  بزرگ  کارآفرینان  و  ها  پیشران  از 

حرکت است.
شرکت های  هم  ایران  در  گفت:  وی 
که  گرفته  شکل  خوبی  مادرتخصصی 
عضو  مجمع  همین  در  آن ها  بزرگان 
و  مسائل  به  است  ضروری  و  هستند 

مشکالت شان توجه شود.
قوه  مقاومتی  اقتصاد  دبیرخانه  رئیس 
قضائیه ادامه داد: بخش خصوصی ایران 
بلوغ رسیده و جایگاه خود  و  به رشد 
دلیل  همین  به  و  است  کرده  پیدا  را 
دستگاه های  نگاه   که  دارد  ضرورت 
حاکمیتی به این حوزه تغییر پیدا کند.

خصوصی  بخش  خاطرنشان کرد:  وی 
برای  کمکی  و  همراه  می تواند  امروز 
از جمله  در بخش های مختلف  دولت 
تنظیم  بازار باشد. البته تولیدکنندگان 
جایگاه  متوجه  باید  نیز  کارآفرینان  و 
با  بتوانند  و  باشند  خود  موقعیت  و 
استفاده از توانایی و ظرفیت هایی که 

دارند، کارها را به دست بگیرند.
با  کشور  کل  دادستان  قضائی  معاون 
بین  باید  قضا  اینکه دستگاه  بر  تاکید 
کارآفرین و کاغذباز تفاوت قائل شود، 
ایجاد کارگروهی تخصصی  از ضرورت 
گفت  سخن  راهکار  یک  عنوان  به 
معنی  بدان  این  البته  اضافه کرد:  و 
نیست که به تخلفات رسیدگی نشود، 
تخلفات  و  اتهامات  به  رسیدگی  اما 
و  تخصصی  باید  کارآفرینان  احتمالی 

متفاوت باشد.
به  این شیوه رسیدگی  عمرانی درباره 
ضرورت  داد:  پیشنهاد  اتهامات،  این 
برای  تخصصی  کارگروه  یک  که  دارد 
و  کارآفرینان  اتهامات  به  رسیدگی 
صاحبان صنایع ایجاد شود و این طور 
بالفاصله  اتهام  یک  با  که  نباشد 

کارآفرین بازداشت و زندانی شود.
و  کارخانه  فضای  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاه  فضای  مانند  باید  کارآفرینی 
مقدس شمرده شود و خوب است که 

کارگروهی اقتصادی شکل گیرد.
»حمیدرضا  نشست،  این  ادامه  در 
کارآفرینان  مجمع  دبیرکل  غزنوی« 
انجام  حمایت های  به  اشاره  با  ایران 
شده از سوی دستگاه قضا در چندسال 
گذشته، به تشریح مشکالت و مسائل 
حقوقی و قضایی کارآفرینان پرداخت و 
با ذکر مثال هایی بر ضرورت تغییر نگاه 
و رویکرد دستگاه های امنیتی و قضایی 

نسبت به جهادگران صنعت ایران تاکید 
کرد.

پژوهش های  و  مطالعات  گفت:  وی 
توسعه یافته  کشورهای  درباره  مجمع 
و همچنین کشورهایی که در دو دهه 
گذشته به رشد چشم گیری در صنعت 
دست یافتند، نشان می دهد که در همه 
این کشورها حمایت هایی از پیشران ها 
و  شده  انجام  کارآفرینی  پیشگامان  و 
نتیجه این حمایت ها هم رشد صنعت 

و اقتصاد این کشورها بوده است.
اگرچه  ایران  در  بیان داشت:  غزنوی 
گام هایی  و  آغاز  حمایتی  روندهای 
و  مسائل  همچنان  اما  شده،   برداشته 
فراوان  کارآفرینان  پیش پای  مشکالت 

است.
از  بعضی  استفاده  قانون  اصالح  طرح 
دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع 

قضائی  
درخصوص  نشست،  این  ادامه  در 

بعضی  استفاده  قانون  اصالح  طرح 
در  حقوقی  نماینده  از  دستگاه ها  از 
مراجع قضائی  بحث و تبادل نظر شد 
در  امسال  اردیبهشت  آن  کلیات  که 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به 
تصویب رسید و حاال در انتظار رسیدن 

به صحن علنی و تصویب است.
براساس این طرح، بخش های خصوصی 
می توانند  هم  اقتصادی  حوزه های  در 
جای  به  دولتی  دستگاه های  مانند 
حقوقی  نماینده های  وکیل،  استخدام 

خود را به محاکم قضائی بفرستد.
مجمع  دبیرکل  هم  باره  دراین 
اقتصاد  دبیرخانه  رئیس  و  کارآفرینان 
مقاومتی قوه قضائیه بر اهمیت چنین 
کارآفرینان  از  حمایت  در  طرحی 
کوچک تر  بخش های  به خصوص  و 
اقتصادی تاکید کردند و تبدیل آن به 
قانون را کمکی به اقتصاد کشور قلمداد 

کردند.

معاون قضائی دادستان کل کشور: فضای 

کارخانه باید مانند دانشگاه مقدس شمرده شود
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اجتماعی
خبر

مراکز ناباروری سطح ۲ به زودی 
راه اندازی می شود

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون   
پزشکی گفت: مراکز ناباروری سطح ۲ به زودی برای 
علوم  دانشگاه های  ویژه  کلینیک های  در  اولین بار 
پزشکی با حضور حداقل یک متخصص ارولوژیست 

و متخصص زنان و آزمایشگاه راه اندازی می شود.
درمان  معاونین  اجالس  در  کریمی  سعید  دکتر 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  دانشکده ها 
کشور با اشاره به عملکرد مطلوب وزارت بهداشت در 
کنترل اپیدمی کرونا، افزود: با همت مردم و دولت 
مدافعان سالمت،  روزی  شبانه  تالش  و  خدمتگزار 
کرونا کنترل شد و امروز با تالش وزارت بهداشت در 
واکسیناسیون عمومی، آمار فوتی های کرونا چندبار 
پیاپی در هفته های اخیر صفر شد که افتخار بزرگی 

است.  
کشور  در  کرونا  اپیدمی  مسئله  کرد:  تاکید  وی 
تمام نشده و از مردم همچنان درخواست داریم که 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.  
کشور  داشنگاه های  درمان  معاونین  از  کریمی 
ویژه ای  نظارت  حتما  که  خواست  نشست  این  در 
و  باشند  داشته  کرونا  بستری  بخش های  بر 
ویروس  با  مقابله  برای  شده  آماده  زیرساختارهای 
کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی همچنان برقرار 
باشد چرا که باید برای هر اتفاقی، آمادگی داشته 

باشیم.  
معاون درمان وزارت بهداشت به اثرات روانی بر جای 
و  اشاره کرد  اپیدمی کرونا در سطح جامعه  مانده 
توجه  روان،  به سالمت  باید  این شرایط  در  گفت: 
اختالالت  گزارشات  طبق  که  چرا  شود  بیشتری 
روحی، افسردگی و اضطراب بعد از کرونا افزایش می 
یابد بنابراین باید در این زمینه در معاونت درمان نیز 

برنامه ریزی کنیم.  
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: مراکز 
در  بار  اولین  برای  زودی  به   ۲ سطح  ناباروری 
با  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  ویژه  کلینیک های 
حضور حداقل یک متخصص ارولوژیست، متخصص 
راه اندازی می شوند چراکه طبق  آزمایشگاه  و  زنان 
مرکز  یک  باید  دانشگاه  هر  جوانی جمعیت  قانون 

ناباروری سطح ۲ داشته باشد. 

هزینه  کماکان  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس   
معاونت حقوقی  به  است  باال  مردم  برای  دادرسی 
اقدامات  و  تدابیر  همه  تا  داد  دستور  قضاییه  قوه 
الزم را برای کاهش هزینه های دادرسی اتخاذ کند.

قوه قضاییه، حجت االسالم  از مرکز رسانه  نقل  به 
روز  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  والمسلمین 
عالی  شورای  جلسه  در  خرداد(   ۳۰ )دوشنبه 
قوه  هفته  فرارسیدن  تبریک  ضمن  قضاییه  قوه 
آیت اهلل  شهادت  سالگرد  گرامیداشت  و  قضاییه 
دکتر بهشتی، اظهار داشت: شهید بهشتی انسانی 
با تقوا، اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم 
برای  ایشان  وجود  بنابراین  بودند؛  عالم پرور  و 
کشور  و  انقالب  خورده  قسم  و  کینه توز  دشمنان 

ما قابل تحمل نبود.
اینکه شهید بهشتی نه تنها  بیان  با  رئیس عدلیه 
حکومت  اداره  برای  که  قضا  دستگاه  اداره  برای 
دارای طرح و ایده بود به اقدامات تخریبی دشمن 
برای ترور شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی  اشاره 
کرد و گفت: دشمن با ابزار و جنودش، دروغ ها و 
نسبت های ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح 
کرد و فضاسازی هایی را علیه او ترتیب داد اما از 
آنجا که خداوند حامی انسان های باایمان و دارای 
عمل صالح است، عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه 

شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.
سالگرد  گرامیداشت  ضمن  قضا  دستگاه  رئیس 
انسانی  را  وی  چمران،  مصطفی  دکتر  شهادت 
متقی، وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام 

دانست.
موجود  وضع  از  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 
به  ندارد،  رضایت  دادرسی  هزینه های  مورد  در 
معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز 
مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه 
و جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم 
و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل تری را برای ایجاد 
تحول در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و 
کاستن از هزینه های مادی و معنوی دادرسی برای 

مردم، در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از 
باال بودن هزینه های دادرسی، مشخصاً به مسئوالن 
مساعدت های  همه  تا  داد  دستور  قضایی  ذیربط 
به  آنها  اموال  زیان دیده که  افراد  قبال  را در  الزم 
سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه 

بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
نقش  بر  عالوه  رابطه  همین  در  قاضی القضات 
مسئوالن قضایی به مسئولیت ضابطان و مأموران 

انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد 
زیان دیده و بزه دیده در راستای شناسایی بزهکاران 
و  زیان دیده  افراد  از  بسیاری  گفت:  و  کرد  اشاره 
بزه دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی 
همچنین  ندارند؛  را  بپردازند  بزهکار  فرد  اموال 
ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از 
خود در محکمه را نداشته باشند بنابراین مسئوالن 
به  امنیتی  و  انتظامی  قضایی،  دست اندرکاران  و 
عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت 
امر  در  مربوطه  فرایندهای  تا  بشتابند  بزه دیدگان 
حق  احقاق  و  بزهکار  فرد  دستگیری  و  شناسایی 

فرد زیان دیده طی شود.
مطالبه گری  مقوله  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
و  خود  از  قضایی  مسئوالن  و  مقامات 
زیرمجموعه شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع 
تصریح  دارند،  مجموعه شان  و  خود  که  ایرادهایی 
از هر چیز  اما قبل  باشیم  باید مطالبه گر  ما  کرد: 
باید از خودمان مطالبه داشته باشییم  و هر کس 
زیرا اگر از غافل شویم، تبعات نامطلوبی دامن گیر 
ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت های 
خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت 

مواجه  مشکل  با  فساد  با  مبارزه  و  بیت المال  از 
می شویم.

مدیریت  و  متناسب  قوانین  و  ساختار  »ایجاد 
دستگاه های  هوشمندسازی  پیشبرد  امر  در  واحد 
در  اژه ای  بود که محسنی  پیشنهادی  حکومتی«؛ 
قضاییه  قوه  عالی  شورای  امروز  نشست  جریان 
و  دولت  دست اندرکاران  و  مقامات  به  خطاب 

مجلس مطرح کرد.
و  تبیین  با  زمینه  همین  در  قاضی القضات 
امر  فراوان  تأثیر  و  امروز  دنیای  اقتضائات  تشریح 
در همه  امور  الکترونیکی کردن  و  هوشمندسازی 
وجود  با  گفت:  کشور  اداره  شوؤن  و  ساحت ها 
برنامه های توسعه در  تاکیدهایی که در چارچوب 
قوانین متناسب و مدیریت  و  ایجاد ساختار  مورد 
واحد هوشمندسازی دستگاه ها و فرایندهای اداره 
کشور شده است اما متاسفانه تاکنون این مهم به 

صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به موضوع عدم 
و  کشور  در  اطالعاتی  جامع  بانک  کامل  تحقق 
تأخیر حاصل شده به این سبب در ساماندهی فنی 
اشاره  دولت  سوی  از  مهم  کالن  طرح های  برخی 

امور و  تا  اتخاذ شود  باید تمهیداتی  کرد و گفت: 
دستگاه های  دسترسی  و  کشور  اداره  فرایندهای 
بر سیستم  مبتنی  نیاز  مورد  اطالعات  به  مختلف 
برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ 
امنیت داده ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.

جامع  بانک  کامل  تحقق  قضا  دستگاه  رئیس 
مهم  و  ضروری  موضوعی  را  کشور  در  اطالعاتی 
برای اداره مطلوب تر امور دانست و به نقش و تأثیر 
این مقوله در ساحت ها و شئون مختلف اقتصادی 
مالیاتی،  مؤدیان  شناسایی  نظیر  اجتماعی  و 
سالمت،  بیمه  تقویت  سکنه،  از  خالی  خانه های 

ساماندهی یارانه ها و غیره اشاره کرد.
و  محدودیت ها  برخی  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
مقوله  در  است  ممکن  که  قانونی  معذوریت های 
برخی  ناحیه  از  اطالعات  به  ارائه مجوز دسترسی 
دستگاه ها نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
وجود داشته باشد به ضرورت رفع تعارضات قانونی 
اداره  فرایندهای  و  امور  هوشمندسازی  امر  در 
در  اطالعاتی  جامع  بانک  کامل  تحقق  و  کشور 
کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل تر توسط هر 

سه قوه در این راستا تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه: کماکان هزینه 
دادرسی برای مردم باال است

حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  نقل  و 
خرید  عنوان  هیچ  به  گفت:  تهران 
اتوبوس های دست دوم خارجی را به 
مصلحت نمی دانیم و این موضوع به 
نرسیده  تهران  تصویب شورای شهر 
است.سید جعفر تشکری هاشمی، در 
خودروسازی  شرکت  یک  از  بازدید 
محصوالت  انواع  تأمین  به  اشاره  با 
خودرویی به ویژه اتوبوس ها و َون های 
تجربه  افزود:  پایتخت،  نیاز  مورد 
تأمین اتوبوس های دوکابین خطوط 
که  است  واقعیت  این  بیانگر  تندرو 
سال  سالیان  داخلی  خودروسازان 
شهرداری  تجاری  شریک  عنوان  به 

تهران در تأمین ناوگان حمل و نقل 
مدیریت  کنار  در  نیاز  مورد  عمومی 
بیان  با  وی  دارند.  قرار  شهری 
نقل  و  حمل  وضعیت  بهبود  اینکه 
اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  عمومی، 
و جایگزینی موتورسیکلت های برقی، 
است،  ششم  شورای  تأکید  مورد 
تولید  در  شرکت  این  اقدامات  به 
کرد  اشاره  برقی  موتورسیکلت های 
و ادامه داد: موتورسیکلت برقی، نیاز 
با  شهر  شورای  و  است  تهران  شهر 
اعتقاد جدی به این موضوع، تحقق 
به  را  برقی  موتورسیکلت های  ورود 

پایتخت دنبال خواهد کرد.
تشکری هاشمی با اشاره به اهمیت 

و ضرورت رضایتمندی شهروندان از 
عمومی،  نقل  و  حمل  خدمات  ارائه 
تأمین  اینکه  وجود  با  داشت:  اظهار 
در  اتوبوس  خرید  برای  نقدینگی 
کشور با مسائل و مشکالت متعددی 
با  همکاری  برای  اما  است  مواجه 
می توان  خودروساز،  شرکت های 
مورد  را  مالی  مختلف  مدل های 

بررسی قرار داد.
از سوی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
از  شده  عنوان  شهری  مسئوالن 
تأمین  برای  دوم  اتوبوس های دست 
کمبودهای حمل و نقلی شهر تهران 
استفاده خواهد شد، تأکید کرد: این 
تصویب شورای  به  کنون  تا  موضوع 

است  نرسیده  تهران  شهر  اسالمی 
اتوبوس های  عنوان خرید  به هیچ  و 
مصلحت  به  را  خارجی  دوم  دست 

نمی دانیم.
و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  نقل 
شورای  در  ما  نگاه  اینکه  بر  تأکید 
ظرفیت های  از  استفاده  بر  ششم 
خاطرنشان  است،  متمرکز  داخلی 
رغم  به  که  شرایطی  در  کرد: 
از  کشور  داخل  در  تولید  توان 
بهینه  استفاده  موجود  ظرفیت های 
اتوبوس های  واردات  است،  نشده 
به  بزرگی  ظلم  خارجی،  دوم  دست 

تولیدکنندگان داخلی است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران:

خرید اتوبوس های دست دوم 
خارجی به مصلحت نیست

خبر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 
پرونده های سنگینی در پلیس امنیت 
اقتصادی تهران به نتیجه رسیده است

بر ۷۰  بالغ  اینکه  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده   
درصد مباحث اقتصادی کشور مستقیم و غیر مستقیم در تهران 
پیگیری می شود، گفت: کار پلیس امنیت اقتصادی در تهران 
با  من  و همکاران  است  ای  پیچیده  و  کاری سخت، سنگین 
سختکوشی و صداقت پرونده های سنگینی را به ثمر و نتیجه 

رسانده اند.
رئیس  معارفه  آیین  در  یکشنبه  روز  رحیمی  حسین  سردار 
پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با بیان این مطلب افزود: 
مفسدان اقتصادی در واقع اقتصاد کشور را به تباهی و فساد 
برخورد شود چرا که  مقتدارنه  افراد  این  با  باید  می کشانند؛ 
تخلف این افراد در حوزه اقتصادی عالوه بر مشکالت اقتصادی 
معضالتی را در حوزه های دیگر نیز برای مردم ایجاد می کند. 
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد خواب 
و  شود  تعبیر  کشور  اقتصاد  در  نابسامانی  ایجاد  در  دشمنان 
برخورد با مفسدان اقتصادی در صدر اولیت های کاری پلیس 
قرار دارد گفت: مفسدان اقتصادی با احتکار مایحتاج مردم در 
مقابل  در  مردم  این  خورده  قسم  دشمنان  کنار  در  حقیقت 
اند و مفسدان و محتکران  هم وطنان خود صف آرایی کرده 
ملت  خورده  قسم  دشمنان  پنجم  ستون  واقع  در  اقتصادی 

هستند. 
سردار رحیمی اضافه کرد: امروز جنگ اقتصادی مهم ترین حربه 
و تهدید دشمنان علیه کشور می باشد و دشمنان همه توان خود 
زانو در آوردن نظام جمهوری  به  برای  اقتصادی  را در عرصه 

اسالمی ایران پای کار آورده اند.
وی اظهارداشت: در سال های اخیر شاهد آن هستیم که در 
طلیعه سال نو مقام معظم رهبری با اعالم شعار سال، خط و 
مشی و راهبرد اصلی کشور را مشخص می کند و در سال های 
اخیر محور نامگذاری های صورت گرفته، اقتصاد پایه بوده است. 
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه راه اندازی پلیس امنیت 
نوپا بودن آن سهم عمده ای در برخورد و  اقتصادی علیرغم 
مقابله با مفسدان اقتصادی و سوداگران بازار ارز و دالر داشته 
محترم  فرمانده  تدابیر  با  قدرتمندانه  پلیس  این  گفت:  است، 
در  را  بزرگی  کارهای  ای  حرفه  و  مقتدرانه  کشور  انتظامی 

برخورد با مفسدان اقتصادی رقم زده است. 
صندوق  سارقان  دستگیری  اینکه  به  اشاره  با  رحیمی  سردار 
امانات بانک ملی توسط کاراگاهان زبده پلیس آگاهی پایتخت 
اقدامی بزرگ و تحسین برانگیز است، گفت: کشف این سرقت 
بزرگ مایه مباهات است و جزئیات بیشتر این پرونده به محض 
استرداد محکومین باقیمانده به کشور اطالع رسانی خواهد شد.
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مردم به پزشکی قانونی اعتماد کامل دارند
اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  الملل  بین  امور  معاون 
مردم به پزشکی قانونی اعتماد کامل دارند، گفت: 
تخصصی  حوزه  در  مجموعه  تنها  سازمان  این 
پزشکی است که مردم و حتی دستگاه های مسئول 

به آن تمکین می کنند.
مدیران  شورای  جلسه  در  آبادی  غریب  کاظم 
سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: برای مجموعه 
در  ویژگی می توان  قانونی سه  پزشکی  تخصصی 
کار  و  اعتماد  اعتبار،  از  عبارتند  که  گرفت  نظر 

علمی.
بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  الملل  بین  امور  معاون 
اینکه اعتبار در محافل علمی و اعتماد عمومی به 
سازمان از همان کار علمی و تخصصی مجموعه 
ناشی می شود، اظهار کرد: این برای پزشکی قانونی 
سرمایه بزرگی است که در جامعه از اعتبار باالیی 
و  نظرات  به  مردم  و  مسئولین  و  است  برخوردار 
کارشناسی های آن در موضوعات گوناگون اعتماد 
یک  حاصل  اعتماد  و  اعتبار  این  و  دارند  کامل 

فرایند، تالش و فعالیت علمی است.
وی تصریح کرد: در حوزه علمی بودن آنچه برای 
آن  دارد  اهمیت  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
و  علمی  فعالیت های  مانع  اجرایی  کار  که  است 

آموزشی آن نشود. هرچند حوزه خدمات و سطح 
اما  قانونی بسیار گسترده است  ارجاعات پزشکی 
باید برنامه ای منسجم و نه صرفاً سازمانی )حتی 
فعالیت های  و  علم  تولید  برای  فردی(  به صورت 
آموزشی و فنی آن حتی در حوزه های بین الملل 
تعریف شود. غریب آبادی با اشاره به لزوم تقویت 
گسترش  و  سازمان  بین الملل  حوزه  فعالیت های 
تعامالت دو یا چند جانبه با دیگر کشورها، افزود: 
طی چند سال گذشته به دلیل برخی اتفاقات و 
در  سازمان  فعالیت های  کاهش  شاهد  تحوالت 
حوزه بین الملل بودیم اما الزم است این تعامالت 
دیگر  قانونی  پزشکی  با  تجربیات  تبادل  هدف  با 
تقویت  و  برقرار  مجدداً  علمی  مجامع  و  کشورها 
شود. معاون امور بین الملل قوه قضائیه همچنین 
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  کرد:  تصریح 
زمینه های مناسبی جهت برقراری ارتباط مؤثر و 
مفید با کشورهای منطقه و امضای تفاهم نامه های 

همکاری مشترک با سایر کشورها دارد.
مشکالت  و  تحریم ها  موضوع  به  همچنین  وی 
و  کرد  اشاره  تجهیزات  برخی  تأمین  در  سازمان 
گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور در سال های 
اخیر تالش هایی برای بومی سازی تجهیزات مورد 

به تحریم های  با توجه  اما  نیاز خود داشته است 
تأمین  در  کشورمان  علیه  غیرقانونی  و  ظالمانه 
برخی تجهیزات و دستگاه های تخصصی مورد نیاز 

خود در بخش های فنی با مشکالتی مواجه است.
قوه  بین الملل  امور  کرد:  خاطرنشان  غریب آبادی 
قضائیه با توجه به جایگاه و نقش پزشکی قانونی 
آماده کمک به این سازمان تخصصی در موضوع 
تأمین تجهیزات مورد نیاز و نیز برگزاری نشست ها 

و همایش های بین الملل است.
بخش  در  قضائیه  قوه  الملل  بین  امور  معاون 
تقویت  لزوم  بر  تأکید  با  از سخنان خود  دیگری 
ارتباطات بین الملل قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه 
با  هدفمند  تعامالت  و  ارتباط  برقراری  دنبال  به 
مجموعه های قضائی دیگر کشورها است به ویژه 
بسیار  ایران  در  قضائیه  قوه  مسئولیت های  آن که 
چنین  کشوری  هیچ  و  است  متنوع  و  سنگین 

تشکیالت قضائی ندارد.
وی از تدوین برنامه ای برای تعامالت بین المللی قوه 
قضائیه خبر داد و گفت: این برنامه مراحل پایانی 
به زودی در بخش های  و  را طی می کند  تدوین 
مختلف این دستگاه اجرایی و ارتباطات بین الملل 

قوه تقویت می شود.
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 آگهی فقدان سند مالکیت 
)موضوع ماده ۱۲۰ آ.ق. ثبت(

به  درخواست  طبق  )مالک(  اسگندری  عزیزاله  آقای 
۱4۰۱/۰3/۰۱اعالم  مورخ   ۲89۲ وارده  شماره 
داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 973 فرعی از ۱63 
یک  مالکیت ششدانگ  از سند  عبارتست  )که  اصلی 
دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 68/۱6 متر مربع 
قطعه ۲ تفکیکی پالک 973فرعی از ۱63 اصلی مفروز 
 7۲6543 چاپی  سریال  با  اصلی  از  فرعی   495  از 
سری ب سال 93 به نام عزیزاله اسگندری به شماره 
دفتر الکترونیکی – ذیل ثبت ۱8۲335 صفحه 353 
علت  به   . است  شده  صادر  و  ثبت   884 جلد  دفتر 
جابجایی مفقود گردیده است.لذا تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است در همین راستا وفق ماده 
۱۲۰ آیین نامه اصالحی ق.ثبت مصوب ۱38۰/۱۱/8 
کسی  چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب 
مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند 
مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم - بابک 
احمدی

آگهی مفقودی مدارک خودرو
رسید کارت هوشمند ناوگان کامیونت هیوندای کفی 

یوسف  بنام   ۲۱5۰۲۲9 هوشمند  شماره  به  بغلدار 
طیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو

باری  بنز  مامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   37۲3979 هوشمند  شماره   فلزی 
درویشی  پیمان  بنام   9۱ ع   477 ایران   3۱ پالک: 

منفرد مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

اگهی فقدان سند مالکیت 
به  وارده  درخواست  طبق  ذوالفقاری  فرشید  آقای 
تسلیم  با   ۱4۰۱/۰3/۱۱ مورخ   ۲۰۰35۱8 شماره 
شماره  اسنادرسمی  دفترخانه  مصدق  استشهادیه 
ششدانگ  مالکیت  سند  اینکه  اعالم  با  تهران   348
یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک فوق به  مساحت 
65/83   - شصت و پنج متر و هشتاد و سه سانتیمتر 
مفروز  اصلی  از ۱۱5  فرعی  پالک  63۰۱  به شماره 
از 3487 فرعی از اصلی مرقوم واقع در حوزه ثبتی 
رباط کریم ذیل ثبت ۱4۲۱۱5 صفحه 3۰4 دفترجلد 
67۰ امالک به شماره سریال 37۱۰57 سری الف 89  
بنام حمید سالکی ثبت و صادر و تسلیم شده است در 
ادامه تمامی مورد ثبت طبق سند رسمی شماره 5334 
مورخه ۱39۰/۰4/۲۲ دفتر خانه 5۲ رباط کریم  به 
سپس  است  گردیده  منتقل  ذوالفقاری  فرشید  نام 
تمامی ششدانگ مورد ثبت برابر سند رهنی 5۲35 
در  کریم  رباط   5۲ دفترخانه   ۱39۰/۰4/۲۲ مورخ 

رهن بانک مسکن قرار گرفته است که بعلت جابجایی 
فوق  وارده  درخواست  طی  و  است  گردیده  مفقود 
را  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای 
نموده است لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ ائین نامه 
اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود  از 
را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق 
مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در 

مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  

آگهی مفقودی مدارک خودرو

فوتون  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   ۱9۲5۱59 هوشمند  شماره   یخچالدار 
پالک 78 ایران ۱8۲ ع 57 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی مدارک خودرو

ناوگان کامیون ایسوزو6تن یخچالدار  کارت هوشمند 
بنام مجید طهماسبی  به شماره هوشمند ۲4۱9۲۲6 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
محیط  مدیریت  پیچیدگی های  به 
زیست متنوع ایران، گفت: وقتی یک 
زیست  محیط  حوزه  در  خوب  خبر 
منتشر می شود، یک همبستگی ملی 
به وجود می آید و وقتی یک اتفاق بد 
به  حساسیت  می افتد،  حوزه  این  در 

وجود می آورد.
تخصصی  نشست  در  سالجقه  علی   
دانش  و  دانشجویان  از  جمعی  با 
از کشور  در  ایرانی خارج  آموختگان 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار 
انفعاالت کره  و  فعل  : همواره  داشت 
زمین در جهت رسیدن به تعادل است 
می  انجام  ها  انسان  که  اقداماتی  اما 
دهند این تعادل را به هم زده و آنها را 

در معرض خطر قرار داده است.
بندی  اولویت  به  اشاره  با  وی 
مخاطراتی که کشور ما را تهدید می 

کنند، گفت: عمده این مخاطرات در 
حوزه محیط زیست هستند. به عنوان 
روحی  مشکالت  از  بسیاری  مثال، 
مساله  در  ریشه  ما  مردم  روانی  و 
معاون  دارد.   خشکسالی  و  آبی  کم 
رییس جمهور، موضوع محیط زیست 
و  دانست  چندبخشی  موضوع  یک  را 
افزود: وقتی یک خبر خوب در حوزه 
یک  شود،  می  منتشر  زیست  محیط 
آید  می  وجود  به  ملی  همبستگی 
حوزه  این  در  بد  اتفاق  یک  وقتی  و 
می  وجود  به  حساسیت  افتد،  می 
محیط  حفاظت  سازمان  آورد.رییس 
اساسی  قانون  پنجاهم  اصل  زیست، 
در خصوص حفاظت از محیط زیست 
و  کرد  توصیف  مترقی  اصل  یک  را 
اقلیمی،  تنوع  نظر  از  ما  گفت: کشور 
پوشش  جغرافیایی،  هوایی،  و  آب 
گیاهی و جانوری یکی از متنوع ترین 
طبیعی  و  است  جهان  کشورهای 

است که مدیریت این تنوع هم بسیار 
پیچیده و گسترده باشد.

متعدد  قوانین  کرد:  تاکید  سالجقه 
حفاظت  سازمان  در  زیستی  محیط 
و  گرفته  شکل  زیست  محیط 
آنها  از  هم  خوبی  های  دستورالعمل 
در  اینک  هم  که  است  آمده  بیرون 
حال اجراست.وی در ادامه با اشاره به 
دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه 
کلنگ هیچ پروژه ای در کشور بدون 
دریافت مجوز زیست محیطی بر زمین 
از  یکی  کرد:  تصریح  خورد،  نخواهد 
زیست  محیط  بحث  در  که  مباحثی 
نظر  اتفاق  آن  بر  سیزدهم  دولت  در 
محیط  بودن  پایه  مردم  بحث  داریم، 

زیست است.
وی، مشکل پسماند را یکی از معضالت 
زیست محیطی کشور به ویژه در استان 
خاطرنشان  و  برشمرد  شمالی  های 
کرد: ما هرهفته کارگروه ملی مدیریت 

پسماند را با حضور همه دستگاه های 
محیط  حفاظت  سازمان  در  ذیربط 
زیست برگزار می کنیم و به دنبال آن 
هستیم که مدیریت پسماند در استان 
های شمالی را با بهره گیری از ظرفیت 
های مردمی و روش های دانش بنیان 

طی ۴ سال آینده مدیریت کنیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 
دیگر چالش  از  را  غبار  و  گرد  پدیده 
توصیف  کشور  زیستی  محیط  های 
گرد  مدیریت  بحث  در  گفت:  و  کرد 
جمهور  رییس  ویژه  تاکید  با  غبار  و 
و  هستیم  کار  حال  در  قدرت  با 
تاکنون نقشه های غبارخیزی منطقه 
را  ای  منطقه  زیرعمل  های  برنامه  و 
با سفرا  اینکه  ایم. ضمن  کرده  آماده 
کشورهای  در  مسوول  مقامات  و 
برای  متعددی  جلسات  هم  همسایه 
ایجاد هماهنگی و اجرای پروژه های 

مشترک برگزار کرده ایم.

موضوع محیط زیست عامل ایجاد همبستگی ملی است



اخبار

فرماندار: زمینه اشتغال ۵۰ نفر در 
گلخانه سرپل ذهاب فراهم شده است

 فرماندار سرپل ذهاب گفت: بزرگترین گلخانه غرب 
کشور در روستای »جابری« این شهرستان هم اکنون 

زمینه اشتغال ۵۰ نفر را فراهم کرده است.
از  بازدید  حاشیه  در  شنبه  روز  بابلی«  »صداراهلل 
از  خارج  محصوالت  تولید  جابری  روستای  گلخانه 
فصل سرپل ذهاب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این گلخانه در مجموع ۲۴۰ هزار متر مربع مساحت 
دارد که هم اکنون ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع آن با ۲۶۰ 

میلیارد ریال وارد مدار تولید شده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع 
به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته که قرار است 
از این سطح ۲۴۰ تن محصول روانه بازار مصرف شود.

گفت:  همچنین  ادامه  در  سرپل ذهاب  فرماندار 
گلخانه ۲ هزار و ۲۰۰متر مربعی کشت گوجه فرنگی 
روستای جابری یکی از ظرفیت های مهم برای تولید 

این محصول و رفع نیاز شهرستان است.
تا ۲۴۰هزار  جابری  گلخانه  توسعه  داد:  ادامه  بابلی 
متر مربع در فازهای مختلف در حال اجرا است که تا 
پایان امسال پنج هزار متر مربع دیگر از آن به بهره 

برداری می رسد و وارد مدار تولید خواهد شد.
از مجموع حدود ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و 
باغی در سرپل ذهاب، ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع 
تن  هزار  تا ۱۷۰  سالیانه ۱۵۰  که  است  کشاورزی 
محصوالت زراعی و از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ نیز 
سالیانه حدود ۱۴ هزار تن انوع محصوالت برداشت 

می شود.
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر 

جمعیت دارد.

مجوز خرید دستگاه سی تی اسکن 
بیمارستان الزهرا )س( گیالنغرب 

صادر شد

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون   
و  دانشگاه  امنای  هیات  مجوز  صدور  از  کرمانشاه 
دستگاه  خرید  منظور  به  بهداشت  وزارت  موافقت 
سی تی اسکن برای بیمارستان الزهراء )س( گیالنغرب 

خبر داد.
 دکتر »مهدی مجرب« روز شنبه در مراسمی تودیع 
درمان  و  بهداشت  شبکه  جدید  رییس  معارفه  و 
و  تجهیزات  سایر  شود  می  تالش  افزود:  گیالنغرب 
امکانات مورد نیاز بیمارستان نیز با اولویت تجهیزات 

ضروری از طریق دانشگاه علوم پزشکی تامین شود.
برای  بیهوشی  متخصص  تامین  داشت:  اظهار  وی 
بیمارستان الزهرا )س( گیالنغرب نیز در دست اقدام 

است و به زودی این مشکل مرتفع خواهد شد.
فرماندار گیالنغرب نیز با اشاره به برنامه ریزی تردد 
زوار اربعین از مرز سومار، خواستار رفع کمبودها و 
مشکالت مرتبط در حوزه بهداشت و درمان شد و 
گفت: تمام امکانات الزم باید برای این رویداد بزرگ 

پای کار بیاید.
نمودن  فراهم  منظور  به  افزود:  محمدی«  »وحید 
ایجاد  جهت  سومار  مرزی  پایانه  های  زیرساخت 
تسهیالت برای تردد زوار اربعین ۲ استان به عنوان 

استان های معین در نظر گرفته شده است.
اکنون  هم  گفت:  ادامه سخنانش همچنین  در  وی 
موارد بستری کرونا در شهرستان گیالنغرب به صفر 

رسیده است.
حجت االسالم »مجتبی فاطمی نسب« امام جمعه 
علوم  دانشگاه  ویژه  نگاه  ضرورت  نیز  گیالنغرب 
پزشکی استان کرمانشاه به رفع کمبودها و مشکالت 
به  توجه  با  را  شهرستان  درمان  و  بهداشت  حوزه 

محرومیت آن مورد تاکید قرار داد.
در این آیین دکتر »مریم فتاحی« به عنوان رییس 
جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیالنغرب 
رییس  نوری«  »فریدون  دکتر  از خدمات  و  معرفی 

سابق این شبکه قدردانی شد.

امسال سه مدرسه روستایی در 
شهرستان روانسر ساخته می شود

گفت:  روانسر  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر   
ساخت  امسال  آموزشی  عدالت  ایجاد  راستای  در 
سه مدرسه روستایی با ۹ کالس درس و اعتبار ۳۳ 
میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان آغاز 

می شود.
»کامران حسین زاده« روز شنبه در آیین کلنگ زنی 
انتظامی محله  نیروی  مدرسه ۹ کالسه در شهرک 
حاشیه نشین گل سفید روانسر، افزود: اکنون مناقصه 
احداث ۲ مدرسه ۲ کالسه دیگر در حال اجرا است.

وی یادآور شد: در ۲ سال گذشته سه مدرسه سه 
روستاهای  در  کالسه   ۲ مدرسه  هفت  و  کالسه 
برداری رسیده  بهره  به  و  احداث  روانسر  شهرستان 

است.
ادامه  روانسر در  پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر 
نیروی  شهرک  در  کالسه   ۹ مدرسه  یک  گفت: 
انتظامی محله حاشیه نشین گل سفید روانسر نیز 

امسال ساخته می شود.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع  از  استان  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه 
آب  کمبود  و  است  برخوردار  مناسبی  آبی 
نداریم، گفت: منابع آبی، تهیه و توزیع آن باید 

مردم  همراهی  بدون  مهم  این  و  شود  مدیریت 
زمینه  این  در  فرهنگ سازی  و  در صرفه جویی 

امکان پذیر نیست.
تکریم  آیین  در  روز دوشنبه  »منوچهر فخری« 

با  که  کرمانشاه  استان  آبفا  مدیرعامل  معارفه  و 
حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد، عنوان 
کرد: کشور ایران وارد یک چالش خشکسالی ۳۰ 
ساله شده و هر چند ۱۰ سال از این چالش را 
پشت سر گذاشته ایم ولی برای گذر از این بحران 
نیازمند برنامه ریزی مناسب در زمینه مدیریت 

منابع آبی موجود و همراهی مردم هستیم.
وی گفت: از همان روزهای ابتدایی ورود استاندار 
کرمانشاه به استان، با دستور وی قرارگاه تنش 
آبی در حوزه عمرانی تشکیل شد و طی این مدت 
کارهای بسیار خوبی به ویژه در حوزه تامین آب 

شرب شهر کرمانشاه صورت گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه 
در ادامه توضیح داد: در این مدت طرح رفع نقص 
خط انتقال سد گاوشان به کالنشهر کرمانشاه با 
رفع  دیگر،  استان  پنج  عملیاتی  تیم های  کمک 
شد و همچنین با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان، 
خط اضطراری هم به بهره برداری رسید و کمک 
خواهد کرد شهروندان کرمانشاهی در زمینه آب 

شرب با مشکالت کمتری روبرو باشند.

وی به تالش های صورت گرفته در حوزه آبفا در 
زمینه کاهش تنش های آبی اشاره کرد و گفت: 
چندین  گرفته،  صورت  ریزی  برنامه  اساس  بر 
چاه جدید در سطح شهر حفر شد و همچنین 
چاه های در اختیار ادارات هم به شبکه وصل شد 
و با مجموع این اقدامات شاهد وضعیت بهتری 
در این زمینه هستیم. این پروژه با اجرای خطوط 
بین مخازن تکمیل می شود تا در آینده گرفتار 

مشکل نشویم.
کاکاوند«  »علیرضا  خدمات  از  ادامه  در  فخری 
آبفا در طول دوران مدیریت  مدیرعامل پیشین 
را در  آبفا  پرسنل  به  و رسیدگی  تقدیر  خویش 
خصوص تامین مسکن و زمین مورد نیاز آنها یکی 
از اولویت های کاری مدیرعامل جدید دانست و 
از  و  مجموعه  این  بدنه  از  داودی  دکتر  گفت: 
مدیران دارای دانش این حوزه است و می توانند 

خدمات ماندگاری در این حوزه انجام دهند.
در انتهای این جلسه از زحمات ۲ ساله »علیرضا 
عنوان  به  داودی«  »رضا  و  تقدیر  کاکاوند« 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  جدید  مدیرعامل 

کرمانشاه معرفی شد.

مدیریت منابع آبی بدون همراهی مردم 
امکان پذیر نیست

اخبار

معاون استاندار کرمانشاه: عملکرد صحیح 

گزینش موجب شکوفایی ادارات می شود

با  کرمانشاه؛  استانداری  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اشاره به اهمیت عملکرد هسته گزینش در دستگاه های دولتی، 
گفت: نبود یا کارکرد نامناسب هسته گزینش بی شک سالمتی 
سیستم را دچار چالش خواهد کرد و در مقابل، عملکرد درست 

آن سبب شکوفایی ادارات خواهد شد.
»علیرضا مهرتاش« روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر 
معیارهای  بر  عالوه  افزود:  کرمانشاه  استانداری  گزینش  هسته 
تخصصی و اخالقی، متقاضیان گزینش از نظر ضریب هوشی و 

روانشناختی هم بررسی شوند.
وی اظهار داشت: اگر در مراحل گزینش، افراد صالح و سالم تایید 
صالحیت نشوند، آن سازمان و سیستم دچار تحول مثبت نخواهد 

شد و برای سازمان مشکل زا می شود.
مهرتاش گفت: در محیط وزارت کشور به دلیل بُعد سیاسی آن 
ممکن است زمینه لغزش فراهم باشد بنابراین افراد گزینش شده 
باید ضمن داشتن تخصص الزم، دارای تقوی و ایمان محکم هم 

باشند.
معاون استاندار کرمانشاه افزود: به لحاظ شرعی، اخالقی و قانونی 
اگر شخصی در گزینش رد صالحیت شد، اطالعات محرمانه و 

شخصی وی نباید افشا شود.
بر  عالوه  استخدام  و  گزینش  هنگام  در  باید  کرد:  اظهار  وی 
معیارهای تخصصی، شرعی و اخالقی، افراد از نظر ضریب هوشی 
و روانشناختی نیز مورد توجه قرار گیرند زیرا افرادی که دارای 
مشکالت روانشناختی می باشند نمی توانند اهداف سازمان را به 

درستی پیش ببرند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این مراسم 
گزینش  هسته  سابق  مدیر  شعبانی«  »غالمرضا  تالش های  از 
استانداری تقدیر و »علیرضا حیدری« که پیش از این فرماندار 

صحنه بود، را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد.
استانداری کرمانشاه چهار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، 
هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگی امور عمرانی و توسعه مدیریت 
و منابع دارد که پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب استاندار 
جدید کرمانشاه معاونت های توسعه مدیریت و منابع و معاونت 

سیاسی، امینتی و اجتماعی تغییر کرده است.
در سطح فرمانداران نیز از میان ۱۴ فرمانداری استان کرمانشاه 
تاکنون فرمانداران پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی، اسالم آبادغرب، 
داالهو، گیالنغرب، سرپل ذهاب، صحنه تغییر کرده اند و توسط 

استاندار دولت سیزدهم منصوب شده اند.
مدیرکل  تاکنون  نیز  استانداری  ستادی  کل  مدیران  سطح  در 
حوزه استاندار، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل، حراست، 
فنی،  دفتر  مدیرکل  اقتصادی،  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
سیاسی و انتخابات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، اقتصادی 
منصوب  مدیران جدید  و  اند  کرده  تغییر  نیز  گذاری  و سرمایه 

شده اند.

فرماندار: مشکل اجاره مسکن یکی از 

عمده ترین مسائل این روزهای مردم کرمانشاه 

است

و  مستاجران  جای  به  جا  فصل  به  اشاره  با  کرمانشاه  فرماندار 
موضوع اجاره و رهن مسکن؛ یکی از عمده ترین مراجعه های مردم 
اعالم کرد  بها مسکن  اجاره  به حل مشکل  مربوط  را  فرمانداری  به 
از مالکان واحدهای مسکونی خواست به لحاظ اخالقی، شرعی و  و 

شهروندی هم شده با مستاجران که امروز گرفتارند، کنار بیایند.
»فضل اهلل رنجبر« روز دوشنبه در حاشیه دیدارهای مردمی روزهای 
دوشنبه خود با مردم شهرستان کرمانشاه؛ در گفت و گو با خبرنگار 
در  مردم  روزها،  این  که  مشکالتی  و  مسائل  بیشترین  افزود:  ایرنا، 
مراجعه به فرمانداری مطرح می کنند، بحث گرانی اجاره مسکن و 
تقاضا برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن است و واقعا مردم مشکل 
بانک های عامل،  با  از طریق مکاتبه و تماس تلفنی  نیز  دارند و ما 
نهادهای حمایتی، مقام های ارشد استان و کشوری پیگیر مشکالت 

آنها هستیم.
وی با بیان اینکه مقرر شده برای مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان وام 
ودیعه مسکن پرداخت شود، گفت: متاسفانه در مراجعات مردمی عمده 
مشکلی که هست، عدم پرداخت این وام با وجود ثبت نام افراد است 
که این موضوع از طریق مدیران عامل بانک ها و مقامات ارشد استان 

در حال پیگیری هستیم.
رنجبر همچنین بیان داشت: در جلسه سران سه قوه با افزایش حداکثر 
به سال گذشته  استان ها نسبت  اجاره مسکن در مرکز  ۲۰ درصد 
موافقت شده که این تصمیم جنبه قانونی دارد و مالکان و مستاجران 

باید در چارچوب آن به توافق برسند و قرارداد ببنند.
فرماندار کرمانشاه در ادامه قرار داد بین موجر و مستاجر را یک قرارداد 
۲ طرفه دانست که بخش زیادی از آن مربوط به اخالقیات است و از 
مالکان خواست به لحاظ اخالقی، شرعی، عرفی و شهروندی هم شده 
هوای مستاجران را داشته باشند و در این روزهای سخت اقتصادی به 

یکدیگر کمک کنند.
قضاییه  محاکم  کرونا؛  مصوبه  براساس  شد،  یادآور  همچنین  رنجبر 
موظفند اگر مالکی بیش از ۲۰ درصد از سال گذشته از مستاجر اجاره 
بها بخواهد، در صورت اختالف از مستاجران حمایت قانونی شود و در 
تخلیه خانه آنها مگر با شرایط خاص مانند اینکه مالک واقعا خودش 
بخواهد به خانه اش اثاث کشی کند و یا مستاجر بد حسابی کرده 

باشد، جلوگیری به عمل آورد.
گفت:  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  کرمانشاه  فرماندار 
یکی دیگر از مشکالتی که این روز ها، مردم برای حل آن فراوان به 
فرمانداری مراجعه می کنند، قطعی و مسدود شدن یارانه آنها است که 
متاسفانه سازمان هدفمندی یارانه ها در استان ها برای پیگیری و حل 
این مساله دفتر ندارد که مستقیما پاسخگوی مردم باشد، به همین 

دلیل مردم به فرمانداری پناه می آورند.
راستای  استان ها، در  استقرار یک دفتر در مرکز  بارها  افزود:  رنجبر 
حل مشکالت یارانه ای مردم از مرکز سازماندهی یارانه ها در خواست 

کردیم اما تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم.
این روزهای شهرستان  بزرگ  از مشکالت  وی همچنین یکی دیگر 
کرمانشاه را قطعی آب شرب روستاها و برخی از محالت شهر کرمانشاه 
اعالم کرد و گفت: عمده مباحثی که امروز در مالقات عمومی مطرح 
شد، درخواست برای اشتغال و استخدام، اخذ تسهیالت قرض الحسنه 
برای درمان افراد که مشکل مالی دارند، کمک مالی برای تامین دارو، 
کمک معیشتی، حل مشکالت بیمه ای، حقوقی افراد از دیگر مورادی 
بود که افراد برای حل آن به فرمانداری مراجعه کردند و فرمانداری با 
مکاتبه با نهادهای حمایتی و بانک های عامل سعی در حل مشکالت 

آنها کرد.
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 استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه با سخنرانی 
نمی توان مشکالت کارآفرینان و صنعتگران را 
حل کرد، گفت: مدیران باید در خط مقدم حل 
مشکالت و رفع موانع تولید و اشتغال باشند تا 
کرمانشاه از وضعیت رکود این سالها خارج شود.

رفع  و  بررسی  امیری مقدم در نشست  بهمن 
با  استان  معدنکاران  و  صنعتگران  مشکالت 
و  تشکل ها  آفرینی  نقش  اهمیت  بر  تاکید 
و  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  مجموعه های 
تولید، عنوان  کرد: خانه صنعت و معدن، اتاق 
بازرگانی و اتاق اصناف، به عنوان رابط و حلقه 
اتصال بخش خصوصی و دولت عمل می کنند 
و مدافع و حامی تولیدکنندگان و کارآفرینان 

هستند.
استاندار کرمانشاه از حمایت همه جانبه از این 
مدیریت  جدی  اولویت های  عنوان  به  بخش 
مشکالت  حل  بر  و  برد  نام  استان  ارشد 
واحدهای تولیدی از طریق ظرفیت های بخش 
اداری و کارگروه های استانی تاکید کرد و گفت: 
کارگروه های  در  باید  واحدها  این  مشکالت 
مربوطه مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و 

یا شورای اشتغال و... حل شود و از ارجاع فوری 
ممکن  حد  تا  قضایی  دستگاه  به  کارآفرینان 

اجتناب کنند.
بخش  میان  دوسویه  تعامل  ضرورت  بر  وی 
تاکید  خصوصی  بخش  کارآفرینان  و  دولتی 
کرد و گفت: بخش خصوصی هم در قبال این 
حمایت های دولت باید به دنبال ارتقای سطح 
تولید و افزایش نیروی کار مجموعه های تحت 

مدیریت خویش باشد.
مدیران  برخی  رویه  از  انتقاد  با  مقدم  امیری 
مربوط  مصوبات  اجرای  برای  پیش دستی  در 
به قطع گاز و اعمال جداول خاموشی، عنوان 
کرد: برخی مدیران در اجرای اینگونه مصوبات 
اینگونه رویه ها به  همیشه پیشتاز هستند که 
روال عادی تولید و ظرفیت  های اشتغال زای 

کرمانشاه لطمه زده است.
در  مهمی  عامل  را  کرمانشاه  به  عشق  وی 
توسعه استان دانست و گفت: کسانی که شهر و 
دیارشان را دوست داشته باشند با دغدغه مندی 
بیشتر به دنبال تقویت تولید و اشتغال جوانان 

و رفع مشکالت هستند.

مدیر ارشد استان در بخش دیگری از سخنانش 
برتر  تولیدات  از  دائمی  نمایشگاه  یک  ایجاد 
استان را یک اولویت دانست و ادامه داد: این 
نمایشگاه دائمی کمک می کند در سریع ترین 
های  ظرفیت  و  ها  پتانسیل  ممکن  زمان 

کرمانشاه به افراد معرفی شود.
یک  از  استان  تولیدات  از  بسیاری  گفت:  وی 

باید  ادارات  و  برخوردارند  مناسب  کیفیت 
نیازهای خود را با اولویت این محصوالت تامین 

کنند.
راستای  در  نیز  شهرداری  کرد:  تاکید  وی 
هر  باید  استان  ساختمان  صنعت  از  حمایت 
پروانه ای که صادر می کند همراه با پیوست 

معرفی تولیدات استان باشد.

استاندار کرمانشاه: با سخنرانی نمی توان مشکالت 
کارآفرینان را حل کرد

استان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت   
کرمانشاه گفت: با توجه به افزایش زودهنگام 
میانگین دمای هوا در استان و به تناسب آن 
در شهرستان گرمسیری سرپل ذهاب که منجر 
به استفاده از سیستم های سرمایشی و افزایش 
استفاده  شده،  استان  در  برق  مصرف  پیک 
و  الزم  ادارات  در  برق  اضطراری  مولدهای  از 

ضروری است.
با  دیدار  در  دوشنبه  روز  مرادی«  »محمد   
فرماندار سرپل ذهاب افزود:  بیش از ۸۰ درصد 
مشترکان برق این استان در بخش خانگی قرار 
درجه  روی  گازی  کولرهای  تنظیم  که  دارند 
آسایش )دمای ۲۵ درجه(، استفاده از دور کند 
کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل برقی پر 
مصرف در ساعات اوج بار )ساعات ۱۲ تا ۱۷ 

روز و ۱۹ تا ۲۳ شب(، استفاده از نور طبیعی 
روز و عدم استفاده از المپ های پرمصرف برای 
تأمین روشنایی از جمله موثرترین راه ها برای 

کاهش و رعایت الگوی مصرف است.
و  مردم  همکاری  لزوم  به  اشاره  با  وی 
دستگاه های اجرایی در مدیریت مصرف برق، 
نمی توان  مردم  مشارکت  بدون  داشت:  اظهار 
انتظار داشت که طرح های مدیریت مصرف به 
رعایت  به  دعوت  با   رو  این  از  برسد،  نتیجه 
الگوی مصرف، باید همچون گذشته همراهی 

مناسبی از سوی مشترکان برق انجام شود.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه گفت: برای مردم عادی الگوی مصرف 
۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است و در مناطق 
گرمسیر چهار هزار کیلووات و گرمسیر سه یک 

هزار کیلووات، گرمسیر ۲، ۲ هزار کیلووات و 
گرمسیر یک  ۳۰۰۰ کیلو وات در ماه است که 
الگوی تعیین شده مصرف  مردم اگر زیر این 

کنند، قیمت برق برای آنان تغییری نمی کند.
و  نیرو  وزارت  اعالم  طبق  داد:  ادامه  مرادی 
بتوانند  که  مشترکانی  برق  صنعت  مجموعه 
در چهار ماه پیش رو  )از خردادماه تا شهریور 
ماه امسال( و در چارچوب الگوی مصرف برق 
منطقه خود اعم از عادی یا گرمسیری مصرف 
خود را کاهش دهند پنج برابر تعرفه پرداختی 

پاداش خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه میانگین تعرفه هر کیلو وات  
ساعت مصرف برق زیر الگو ۱۰۰ تومان است 
و پاداش صرفه جویی هر کیلووات ساعت ۵۰۰ 
تومان است، گفت: اگر مشترکی ۵۰ کیلووات  
باشد  داشته  صرفه جویی  مصرف  در  ساعت 

قبض برق رایگان خواهد داشت.
که  مشترکی  همچنین  کرد:  اضافه  مرادی 
۱۰۰کیلووات  ساعت صرفه جویی داشته باشد 
عالوه بر داشتن قبض برق رایگان می تواند از 
طلبکار  برق سراسر کشور  توزیع  شرکت های 
شود و اگر مشترکی در منطقه گرمسیر یک 
کولرگازی خود را خاموش کند عالوه بر آنکه 
قبض برق رایگان می تواند داشته باشد، مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان هم از شرکت های توزیع برق 

طلبکار می شود.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه در خصوص همکاری ادارات، افزود: 
ادارات  نیرو  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  برابر 
زمان  در  برق  درصدی   ۳۰ کاهش  به  ملزم 
اداری و ۶۰ درصدی پس از پایان زمان اداری 

»ساعت ۱۳:۳۰« هستند.
دستگاه  متولیان  شود  می  تاکید  افزود:  وی 
و  اقدام  بار مصرف خود  کنترل  به  نسبت  ها 
تا   ۱۱ ساعت  از  را  برق  اضطراری  مولدهای 
بیاورند.مدیرعامل  مدار  به  اداری  وقت  پایان 
خاطر  کرمانشاه  استان  برق  توزیع  شرکت 
نشان کرد: تمام ادارات در صورت عدم رعایت 
دستورالعمل ابالغی پس از اخطار، برق آن ها 

قطع می شود.
های  سیستم  کردن  خاموش  پایان  در  وی 
غیرضروری  مصارف  و  سرمایشی  روشنایی، 
در پایان وقت اداری، انجام سرویس دوره ای 
تجهیزات سرمایشی و مشخص نمودن فردی 
به عنوان مدیر انرژی را به عنوان اهم انتظارات 
از دستگاه های اجرایی برای عبور از پیک بار 

تابستان سال جاری برشمرد.
از ۹۰  بیش  کرمانشاه  غرب  در  ذهاب  سرپل 
این  در  اکنون  هم  و  دارد  جمعیت  نفر  هزار 
شهرستان ۳۲ هزار مشترک اداره برق هستند.

شهرستان سرپل ذهاب هشت دهستان و ۲۲۶ 
روستا دارد.

مدیرعامل شرکت برق کرمانشاه:  استفاده از مولدهای 
اضطراری برق در ادارات ضروری است
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ورزشی
خبر

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا: نباید از 
 تیم ملی ایران انتظار مقابله برابر با

 تیم های بزرگ داشت

برای  گفت:  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مدرس  و  کارشناس 
است،  سخت  ورزشی  رویداد  یک  که  جهانی  جام  در  حضور 
بتواند  مان  تیم  باشیم  داشته  توقع  نباید  ریزی  برنامه  بدون 
مقابله آن چنانی و برابر با حریفان که بسیار بزرگ هستند و 

در این مسیر برنامه ریزی خوبی کردند، داشته باشیم.
ساله  چهار  صحیح  ریزی  برنامه  افزود:  معینی   فریدون 
مهمترین مساله در آماده شدن تیم ها در مسیر جام جهانی 
و  پرداختیم  به آن می  اینها  از  قبل  باید  ما  فوتبال است که 

حرکت می کردیم.
وی اظهار داشت: برای ساخت یک تیم باید تمامی بازیکنانی 
که در خدمت تیم ملی هستند عملکردشان آنالیز شود و نقاط 

ضعف و قوت آنها را بشناسیم.
و  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  ملی  تیم  سابق  بازیکن 
پرسپولیس تهران گفت: یکی از موارد مهم که یک مربی می 
تواند نقشی در آماده شدن یک تیم برای رسیدن به همبستگی 
وحدت تیمی داشته باشد، باید مفهوم تیمی را به آنها القا کند 

که در این زمینه نظم و انضباط بسیار تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که تیم ملی فوتبال در 
زمان کی روش این شرایط را پیدا کرده بود و توانست در جام 
جهانی قبلی تیمی نباشد که زنگ تفریح برای تیم های دیگر 

باشد و ماهیت خودش را خوب نشان داد.
معینی بیان کرد: امیدواریم در فرصت باقیمانده به مسابقات 
جام جهانی قطر، تدابیری را اتخاذ کنیم که بتوانیم آبرومندانه 
در این رویداد ورزشی مهم شرکت کنیم و نتایج خوبی بگیریم.

برای  تدارکاتی  دیدارهای  برگزاری  نقش  به  پاسخ  در  وی 
آمادگی تیم ها از جمله  ایران گفت: به طور مسلم شک نکنید 
بازی تدارکاتی، یک میزانی برای اندازه گیری سطوح آمادگی 
را  کارها  این  دی  فیفا  در  بزرگ  تیم های  همه  و  است  تیم 

می کنند و نتیجه آن را در جام جهانی می بینند.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاسخ به آخرین وضعیت 
بطور  گفت:  ایران  های  استادیوم  در   “ آر  ای  وی   “ دستگاه 
مسلم فیفا تصمیم هایی را که می گیرد و تغییراتی در بازی 
ها بوجود می آورد در راستای پیشرفت، کمک کردن در رفع 
حاشیه ها و تقسیم شرایط برابر برای همه تیم ها و در واقع 
اجرا کردن عدالت در فوتبال است که دستگاه “وی ای آر” در 

این زمینه کمک کرده است.

افشاریان: فدراسیون فوتبال فقیر است
خبر

سپک تاکرای ایران رشد چشمگیری 
داشته اما نیاز به حمایت دارد
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تایلند،  اینکه  بر  تاکید  با  کشورمان  تاکرای  سپک  انجمن  رئیس 
مالزی و اندونزی همواره رقیبان اصلی ایران در مسابقات بین المللی 
اما  است  ما ۲۰ سال  در کشور  ورزش  این  هستند، گفت: سابقه 
در همین مدت کم شاهد رشد چشمگیری بودیم و مدال جهانی 

کسب کردیم.
سهراب آزاد با اشاره به اینکه تنها دو دهه از ورود ورزش سپک تاکرا 
به کشور می گذرد اما به خوبی مورد استقبال قرار گرفته و مدال آوری 
هم داشته  است، اظهار داشت: رقابت های جهانی تایلند، ۲ مردادماه 
آغاز می شود و تیم بزرگساالن بانوان اعزام خواهند شد. این تیم هم 
اکنون در اردوی آماده سازی قرار دارد. در تالش هستیم که با تأمین 
هزینه ها و حمایت اسپانسر،  تیم بانوان زیر ۲۳ سال هم اعزام کنیم.

وی یادآور شد: مریم مرادمنش، زهره امامی و ریحانه راهزانی از 
مرکزی، فاطمه احمدی و رویا ابراهیمی از کرمانشاه، سعیده خمری، 
ساحل محرابی و زینب ناظمی از کرمان و اعظم دادگر از خراسان 
رضوی؛ ترکیب تیم بانوان بزرگسال را تشکیل می دهند که با حضور 
در مسابقات جهانی، خود را برای مسابقات آسیایی محک می زنند.

رئیس انجمن سپک تاکرا با بیان اینکه از سال ۲۰۱۹ به دلیل کرونا 
اعزامی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تاکید 
برتر  با تیم های  بانوان و دیدار  اعزام همه تیم ها به خصوص  بر  ما 
دنیا در راستای تقویت بیشتر بازیکنان است. آزاد درباره میزبانی 
احتمالی ایران از مسابقات بین المللی تصریح کرد: در بخش بانوان 
که نمی توانیم میزبان باشیم اما میزبانی مردان زیر ۲۳ سال را به 
ما داده اند که در صورت جذب اسپانسر امکان پذیر خواهد بود. با 
وضعیت اقتصادی فعلی بعید به نظر می رسد توان میزبانی داشته 
انجام شده است.آزاد  با وزارت ورزش  رایزنی هایی  باشیم، هرچند 
از  ابراز خوشحالی  با  درباره وضعیت ورزش سپک تاکرا در کشور 
کرد:  خاطرنشان  است،  ورزش شده  این  از  استقبال خوبی  اینکه 
عمده ترین مشکل ما در این ورزش این است که تجهیزات موجود 
اندک است و برای بهبود شرایط نیاز به هزینه دارد. مضاف بر اینکه 
تجهیزات و توپ این ورزش تولید داخلی ندارد و حتماً باید به دالر 
خریدار شود. برای خرید تجهیزات الزم نامه نگاری انجام شده اما به 

دلیل کسری بودجه همچنان در انتظار هستیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه این تیم برای 
دیدار با قزاقستان به قصد برد به خصوص با اختالف 
امتیازی بهتر از دیدار قبل به میدان می رود، گفت: به 

ملی پوشان تیم و توانایی آنها ایمان دارم.
ملی  تیم  شرایط  آخرین  مورد  در  ارمغانی  سعید 
سازی  آماده  اردوی  در  حضور  از  پیش  بسکتبال 
پنجره  در  دیدار  دو  برگزاری  آن  از  بعد  و  صربستان 
سوریه  و  قزاقستان  مقابل  جهانی  جام  انتخابی  سوم 

توضیح داد.
وی با اشاره به دو دیدار دوستانه ملی پوشان بسکتبال 
برگزار شد،  هفته گذشته  که  نوین  ایران  تیم  مقابل 
برایمان  تدارکاتی  دیدار  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
اهمیت داشت به همین دلیل بعد از اینکه از مذاکره 
با تیم هایی مانند عراق و لبنان برای سفر به گرگان 
و دیدار تدارکاتی با آنها به نتیجه نرسیدیم، تصمیم 
ایران نوین را  این دو دیدار مقابل  گرفتیم در تهران 
و  تمرینات  تأثیر  با  رابطه  تا حداقل در  برگزار کنیم 
شرایط کلی اردونشینان در حین بازی به یک جمع 

بندی برسیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه پیش از دیدار 
با ایران نوین، اردونشینان اولین دیدار تدارکاتی خود 
داد:  ادامه  کردند،  برگزار  تیمی  درون  صورت  به  را 
برگزاری همین دیدارها برایمان بسیار مفید بود طوری 
عملکرد  تفاوت  نوین  ایران  مقابل  دوم  دیدار  در  که 
بازیکنان نسبت به دیدار اول و پیشرفتی که در جریان 

بازی به دست آورده بودند، کاماًل محسوس بود، البته 
که برنامه های تاکتیکی در تیم ایران نوین همراستا با 
تیم ملی پیگیری می شود و در واقع اختالف زیادی 
میان دو تیم وجود ندارد، با این حال دیدار تدارکاتی 
نتوانستیم حریف  ما  تیم در شرایطی که  این  مقابل 
تدارکاتی در داخل کشور داشته باشیم، برایمان بسیار 
تأثیرگذار بود. ضمن اینکه در این دو بازی به راحتی 
داشت،  وجود  هم  بازیکنان  جایی  جابه  برای  شرایط 
حتی ۵ نفر از اردونشینان تیم ملی در اختیار تیم ایران 

نوین داده شدند.
»با توجه به انجام این دو دیدار در کنار تمریناتی که 
تاکنون ملی پوشان پیگیری کرده اند، تیم ملی چقدر 
برای دیدار در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده 
اردوی  به  پرسش  این  به  پاسخ  در  ارمغانی  است«؟، 
صربستان اشاره کرد و گفت: اینکه در این اردوی برون 
و  کنیم  استفاده  شرایط  از  بتوانیم  حد  چه  تا  مرزی 
تمریناتمان را ادامه دهیم هم در شرایط تیم ملی کاماًل 
ملی  فعلی  وضعیت  مجموع  در  است.  کننده  تعیین 
پوشان بد نیست و آماده حضور در مسابقات رسمی 
هستند اما قطعاً اردوی صربستان و دو دیداری که در 
این کشور خواهیم داشت هم در بهبود شرایط کمک 

حال خواهد بود.
وی با بیان اینکه تیم FMP حریف تیم ملی بسکتبال 
در صربستان خواهد بود، گفت: البته قصد داشتیم با 
تیم ملی صربستان دیدار داشته باشیم و رایزنی های 

زیادی هم در این زمینه انجام شد اما به خاطر اقدام 
صربستان،  ملی  تیم  برنامه های  تکمیل  و  دیرهنگام 
امکان آن برایمان مهیا نشد.این مربی تصریح کرد: تیم 
FMP این روزها درگیر فینال سوپر لیگ صربستان 
به  تیم  این  سرمربی  عنایت  با  و  حال  این  با  است 
زمانی که  انتخاب شد.  ایران  تدارکاتی  عنوان حریف 
ایران به صربستان سفر کند احتماالً فینال سوپرلیگ 
پایان فصل و  در  این کشور تمام شده است. معموالً 
مسابقات باشگاهی سرمربی هر تیم بازیکنانش را رها 
می کند تا استراحت داشته باشند اما به دنبال رایزنی ها 
تیم  این  انجام شد، سرمربی  ایران  از  و مکاتباتی که 
موافقت کرد تا پس از پایان کار در فینال سوپرلیگ 
قرار  ما  مقابل  تدارکاتی  حریف  عنوان  به  صربستان 
بگیرد. فکر می کنم بتوانیم دیدارهای خوبی در بلگراد 
داشته باشیم چراکه حریف تدارکاتی ما تیم خوبی در 
این کشور به حساب می آید. سرمربی تیم ملی بسکتبال 
با یادآوری اینکه این تیم اول تیرماه عازم صربستان 
می شود و پس از یک هفته اقامت به قزاقستان سفر 
دیدار  آلماتی  در  کشور  این  ملی  تیم  با  تا  می کند 
داشته باشد به این پرسش مبنی بر اینکه »ایران در 
پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر قزاقستان متحمل 
شکست شد به همین دلیل دیدار پیش رو به نوعی 
برای سرنوشت ایران تعیین کننده است. چقدر امیدوار 
به کسب نتیجه هستید؟«، پاسخ داد.وی گفت: اینکه 
بگوییم تعیین سرنوشت کمی سنگین است اما به هر 
به  از آن  نتیجه ای که  این قزاقستان و  با  حال دیدار 
دست می آوریم اهمیت زیادی دارد. قطعاً هم به دنبال 
پیروزی هستیم و اینکه بتوانیم قزاقستان را با اختالف 
۵ امتیاز ببریم، به خصوص که در تهران با ۴ اختالف 
امتیاز نتیجه واگذار شده بود اما غافل نیستیم از شرایط 
ترکیب  در  یورولیگ  بازیکن  یک  اینکه  و  قزاقستان 
دارد و در مجموع از بسکتبال خوب و قابل احترامی 
برخوردار است.وی در این رابطه ادامه داد: ما برای برد 
به قزاقستان می رویم اما می دانیم که کار سختی هم 
داریم، اگر چه به تیم خود، بازیکنانمان و توانایی هایی 
که دارند اعتقاد و ایمان دارم. بیشتر از همه مسئله ای 
که برایمان مهم است این است که بعد از پنجره سوم 
انتخابی جام جهانی با اطمینان بگوییم تمام تالشمان 

را داشتیم تا بهترین نتیجه را بگیریم.

ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال  : به ملی پوشان 
بسکتبال ایمان دارم

گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو   
فدراسیون فقیر است و حق پخش تلویزیونی 
را نمی دهند. اگر قرار است کمک و حمایتی 
برای  شود.  انجام  سریع  و  آنی  باید  باشد 
فیفادی بعدی به ۲ دیدار تدارکاتی نیاز داریم 

که باید رایزنی کنیم.
فوتسال  ناظران  و  داوران  دانش افزایی  کالس 
رئیس  گاالن  پدرو  حضور  با  دوشنبه  روز 
کمیته داوران فوتسال فیفا برگزار شد. خداداد 
در  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس  افشاریان 
دنبال  به  داشت:  اظهار  کالس،  این  حاشیه 
برتری  لیگ  داوران  برای  کالس  برگزاری 
هستیم تا بتوانیم یک بازپروری و دانش افزایی 
خوب و بهینه به داوران بدهیم تا فصل جدید 

را با شرایط حرفه ای تری آغاز کنیم. 
داوران  شدن  گذاشته  کنار  درباره  وی 
نداشتن  دلیل  به  ایران  فوتبال  بین المللی 
داد:  توضیح  ویدئویی،  داور  کمک  سیستم 
شده  ماجدی  میرشاد  با  خصوص  این  در 
دارد.  وجود  همچنان  مشکالت  برخی  است، 
به  را  آنها  ماه  مهر  اوایل  در  می کنیم  سعی 
داخل  یا  کنیم  اعزام  آموزشی  کالس های 
ایران برای آنها کالس بگذاریم. درباره موضوع 
VAR هم مشکلی برای قضات علیرضا فغانی 
در جام جهانی وجود ندارد. موعود بنیادی فر 
بازی  یک  باید  فقط  و  رفته  را  کالس ها  هم 
تا مدرک مورد )الیسنس( را  برود   VAR با 
و  داریم  مشکل  داوران  سایر  برای  اما  بگیرد. 
می خواهیم آنها را به کالس آموزشی در قطر 

اعزام کنیم.
دستمزد  پرداخت  خصوص  در  افشاریان 
مشکل  برتر  لیگ  برای  گفت:  نیز  داوران، 
دسته  لیگ  داوران  حق الزحمه  و  نداشتیم 
اول را هم پرداخت کردیم. پرداخت دستمزد 
لیگ  سازمان  هم  را  رده ها  درسایر  داوران 
انجام داده است. در فوتسال نیز آرش جابری 
را  موضوع  فوتسال(  لیگ  سازمان  )سرپرست 
پیگیری می کند. از پرداختی به داوران راضی 
هستم و سعی می کنیم فصل آینده مشکلی در 

این زمینه نداشته باشیم.
تعداد  است  قرار  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
داوران نسبت به فصل های گذشته کمتر شود، 
از سوی  است.  دیدارها مشخص  تعداد  گفت: 
دیگر تعداد داوران زیاد است که این موضوع 

گذشته  فصل  رسید.  من  به  که  بود  ارثی 
حد  به  اما  کردیم،  کم  را  داوران  تعداد  هم 
که  داریم  جلسه  پنجشنبه  نرسید.  استاندارد 
لیگ برتر را به استاندارد ۳۰ داور و ۵۰ کمک 
ناراحتم  و  این شرایط عاجز  از  برسانیم.  داور 
که یک داور هفته اول قضاوت کند و دوباره 
هفته دهم به او قضاوت برسد. با این وضعیت 
داور انگیزه و آمادگی اش را از دست می دهد.

به حدنصاب  در خصوص  همچنین  افشاریان 
فدراسیون  رئیسه  هیات  جلسات  نرسیدن 
فوتبال پس از خروج مهرداد سراجی و اینکه 
چه زمانی قرار است جایگزین او مشخص شود، 
گفت: فکر می کنم مشکلی برای تصمیم گیری 
در هیات رئیسه نداریم. هر مساله ای که باشد، 
ماجدی و کامرانی فر می توانند تصمیم بگیرند 
جلسه  تشکیل  بدون  رئیسه  هیات  اعضای  و 
آن را امضا کنیم و به سرانجام برسانیم. فکر 
که  رئیسه  هیات  جلسه  اولین  در  می کنم 
شاید هفته آینده باشد، در این زمینه تصمیم 

بگیریم. همت ما در جهت موفقیت تیم ملی 
در جام جهانی است و دوست داریم با آرامش 

راهی جام جهانی شویم.
تأکید  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو 
پول مان  است،  فقیر  فوتبال  فدراسیون  کرد: 
و  نمی دهند  را  تلویزیونی  پخش  نیست، حق 
حامی مالی هم نداریم. آقایان دولتی و نظامی 
کمک مالی کنند که بتوانیم کار را به خوبی 

پیش ببریم.
در  است  کرده  اعالم  دولت  اینکه  درباره  وی 
مسیر جام جهانی به فدراسیون کمک خواهد 
کرد، گفت: باید کار آنی و سریع انجام شود. 
برای فیفادی بعدی به ۲ دیدار تدارکاتی نیاز 
ببینیم  تدارک  و  کنیم  رایزنی  باید  که  داریم 

که نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد.
در  موسوی  شهره  غیبت  درباره  افشاریان 
جلسات هیات رئیسه و بالتکلیفی بخش بانوان 
فدراسیون، گفت: ماجدی مسئولیت مستقیم 
دارد و تمام کمیته ها هم فعال هستند. شاید 

می شد،  انجام  بهتر  کار  بود  موسوی  خانم 
در  چیز  همه  قطعاً  می رود.  پیش  کارها  اما 

انتخابات ۸ شهریور مشخص می شود.
وی در واکنش به اینکه درگیری میان میرشاد 
ماجدی و دراگان اسکوچیچ پیش آمده است، 
را  ماجدی  آقای  احتماالً  شما  داشت:  اظهار 
نمی شناسید. او فردی آرام و فوتبالی است که 
کار را فنی می بینید. این موضوع  کذب محض 
است و او کارش را به درستی انجام می دهد 
فدراسیون  برای  خوبی  اتفاقات  امیدوارم  و 

فوتبال رخ بدهد.
حامی  فدراسیون  چرا  اینکه  درباره  افشاریان 
فراخوان  گفت:  نمی کند،  انتخاب  را  مالی اش 
یک  نرسیدیم.  نتیجه  به  اما  کردیم،  منتشر 
اما  دارد،  حقوقی  و  اداری  مشکالت  مقدار 
مالی  کمک  ما  به  اکنون  که  است  حیاتی 
مقصر  هم  فدراسیون  شاید  بگیرد.  صورت 
است، اما فراخوان داده ایم و امیدواریم اتفاقات 

خوبی صورت بگیرد.

کاهش  والیبال  فدراسیون  رئیس   
برگزاری  در  لیگ  سازمان  مشکالت 
مسابقات را یکی از محاسن راه اندازی 
گفت:  و  دانست  والیبال  ملی  سامانه 
استفاده از این سامانه دخالت سلیقه 

افراد در کارها را کاهش می دهد.
نشست  در  داورزنی  محمدرضا   
مسئوالن  هم اندیشی  و  مشترک 
هیات های  روسای  با  فدراسیون 
باشگاه های  عامل  مدیران  و  استانی 
فارسی  سالن  در  که  کشور  والیبالی 
پارالمپیک  و  المپیک  ملی  آکادمی 
خوشحالم  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
سلیقه  کمتر  که  رسیدیم  نظمی  به 
تالش  به  توجه  با  دارد.  نقش  آن  در 
امور،  انجام  الکترونیکی  برای  دولت 
تنظیم  برای  هم  والیبال  فدراسیون 
ملی  سامانه  آن ها،  اجرای  و  برنامه 
خود را امروز راه اندازی می کند. شاید 
در ابتدا کمی سخت باشد که هیات ها 
خود را با سامانه وفق دهند؛ اما باید 
به نظم خوبی  بپذیریم که  را  سختی 

برسیم.
وی ادامه داد: در دورانی که اکثریت 
سامانه ها  طریق  از  کشور  اتفاقات 
و  مسابقات  نام  ثبت  می شود،  انجام 
برگزاری از طریق سامانه کار ساده ای 
گذشته  سال   ۳۰ مدت  در  است. 
در  زیادی  بسیاری  نشیب های  و  فراز 
برگزاری مسابقات داشتیم و بسیاری 
کشیدند  زحمت  والیبال  رشد  برای 
روش  اما  شوند؛  کشف  استعدادها  تا 
فدراسیون  برای  مشکالتی  سنتی 
بین  مسابقات  سطح  در  که  داشت 
دچار  هم  آسیا  قهرمانی  مثل  المللی 
هم  داخلی  لیگ  در  و  شدیم  جریمه 
و  پرونده  به  که  داد  رخ  اتفاقات  این 
و  شد  منجر  بازیکنان  برای  جرایمی 
با اسامی مختلف در مسابقات شرکت 
سامانه  این  از  استفاده  می کردند. 
مزایای بسیار زیادی از جمله برطرف 

شدن این مشکالت را دارد.
بیان  با  والیبال  فدراسیون  رئیس 
این که همواره با مشکلی جدی روبه رو 
بودیم و دوستان در استان ها به جای 
ظرفیت های  از  استفاده  برای  تالش 
استانی به نمایندگان مجلس متوسل 
این  ویژگی  کرد:  عنوان  می شدند، 

فشارهای  و  سالیق  از  خروج  سامانه 
لیگ  که  استانی  هر  است.  شخصی 
قهرمانی کشور  در  یا می خواهد  دارد 
طریق  از  باید  باشد،  داشته  حضور 
به  الزم  نظم  تا  کند  اقدام  سامانه 
به  شروع  از  پس  طبیعتا  آید.  وجود 
کار، نواقص مشخص خواهد شد اما به 
مرور برطرف می شود که به برگزاری 
کمک  ها  برنامه  هدفمند  و  منظم 

خواهد کرد.
از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان ها  برای  انگیزه  ملی  سامانه 
دیده  فرصت  چون  می کند  ایجاد 
گفت:  می دهد،  استعدادها  به  شدن 
فدراسیون  ابتدایی  هدف  به عنوان 
که والیبال را توسعه دهد این فرصت 
در  بازیکنان  که  می کند  ایجاد  را 
با  و  شوند  دیده  مختلف  شهرهای 
حضور در مسابقات مختلف بازیکنانی 
که می توانند برای والیبال کشور مفید 

باشند، ارتقا یابند.
در  اپراتورها  که  کرد  تاکید  داورزنی 
انجام  خوبی  به  را  خود  کار  استان ها 
دهند تا این سامانه سریع تر عملیاتی 
در  فدراسیون  افزود:  وی  شود. 
مشکلی  آموزشی  دوره های  برگزاری 
آنالین  می توانند  دوستان  و  ندارد 
این  و  بگیرند  یاد  را  کار  حضوری  یا 
وظیفه را به خوبی انجام دهند. امسال 

از  یک  دسته  یا  برتر  لیگ  مسابقات 
طریق این سامانه نظم بهتری خواهد 
با  والیبال  فدراسیون  رئیس  داشت. 
کارهای حضور  عمده  این که  یادآوری 
برون  مسابقات  در  ایران  تیم های 
مرزی و ارتباط با فدراسیون جهانی و 
مکانیزه  صورت  به  آسیا  کنفدراسیون 
انجام می شود، گفت: مجبوریم تمامی 
هم  را  کشور  در  والیبال  کارهای 
باشگاه ها  با همکاری  تا  مکانیزه کنیم 
این  اجرای  در  استانی  هیات های  و 
سامانه، همه چیز منظم تر پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه والیبال 
باید تبدیل به رشته ای توسعه یافته در 
کشور شود. باید ساختار و استفاده از 
استانداردهای  با  تکنولوژی های جدید 
برگزاری  کنیم.  رعایت  را  الزم 
در   … و  مدرک  اعطای  و  سمینارها 
سیستم  این  که  است  الزمه  مجموع 
اندازی  راه  امور  کل  در  را  مکانیزه 
کنیم. کالس های داوری و مربیگری 
همه مکانیزه خواهد شد و به پیشرفت 
برگزاری  مکانیزم  ارتقای  و  والیبال 

برنامه ها کمک خواهد کرد.
را  والیبال  موفقیت های  داورزنی 
مرهون زحمات تمامی اعضای خانواده 
روسای  جمله  از  ورزشی  رشته  این 
عامل  مدیران  و  استانی  هیات های 
این  در  کننده  شرکت  باشگاه های 

اتفاق  آنچه  گفت:  و  دانست  مراسم 
بوده  شما  درایت  و  کمک  با  افتاده 
است. همه کمک کردند که والیبال به 
نقطه ای برسد که بتوان به آن افتخار 
سمتی  به  را  کارها  باقی  باید  و  کرد 
ببریم که روند موفقیت والیبال تداوم 

یابد.
وی کاهش مشکالت سازمان لیگ در 
قهرمانی  مسابقات  و  لیگ ها  برگزاری 
راه اندازی  محاسن  از  یکی  را  کشور 
گفت:  و  دانست  والیبال  ملی  سامانه 
سلیقه  دخالت  سامانه  این  از  استفاده 
و  می دهد  کاهش  را  کارها  در  افراد 
زیرا  می شود،  اجرا  در  تغییراتی  باعث 
مکانیزه  روش  در  افراد  نظر  دیگر 
هستند  ملزم  همه  و  ندارد  نقشی 
قرارداد  کنند.  عمل  سامانه  براساس 
بستن بازیکنان با چند باشگاه از جمله 
بود  مسابقات  برگزاری  مهم  مشکالت 
سازمان  در  کار  کردن  مکانیزه  با  که 

لیگ، این مشکالت برطرف می شود.
پایان  در  والیبال  فدراسیون  رئیس 
همکاری  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
با  و  باشگاه ها  و  استانی  هیات های 
والیبال ضمن  ملی  سامانه  از  استفاده 
تداوم رشد و ارتقای والیبال کشور، به 
شویم  نزدیک  دنیا  روز  استانداردهای 
برگزاری  در  بهتری  نظم  شاهد  و 

مسابقات باشیم.
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سلیقه ای با سامانه ملی کاهش می یابد
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هنری
گزارش

در همایش »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت«؛

وزیر ارشاد: میزان محبوبیت رئیس 
دولت قبلی بین ۵ تا ۷ درصد شده بود

به  با ورود کشور  از سال ۹۷  ارشاد اسالمی گفت:   وزیر فرهنگ و 
بحران های اقتصادی و پیدایش شکاف در حوزه دولت و ملت، امید 
به آینده دچار تضعیف شده بود و میزان محبوبیت رئیس دولت قبلی 
که مردم آن را به عنوان دولت کم تحرک می شناختند، بین ۵ تا ۷ 

درصد شده بود.
اسماعیلی«  در کارگاه »تبیین گفتمان دولت« در   »محمدمهدی 
همایش »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت« سخن 
می گفت، اظهار داشت: ما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ شاهد وضعیت 
نابسامان اجتماعی و سیاسی در کشور بودیم و تبیین شرایط امروز 
از  بعد  و  نظر گرفتن وضعیت دو مقطع قبل  بدون در  ما نمی تواند 

انتخابات باشد.
به  کشور  ورود  با   ۹۷ سال  از  افزود:  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر 
بحران های اقتصادی شاهد شکاف در حوزه دولت و ملت و کاهش 
اعتماد عمومی به دولت بودیم و این موضوع سرمایه اجتماعی ما را 
تهدید می کرد.اسماعیلی با بیان این که در آن مقطع امید به آینده 
دچار تضعیف شده بود و دولت را با عنوان کم تحرک می شناختند، 
تصریح کرد: میزان محبوبیت رئیس دولت قبلی بین ۵ تا ۷ درصد 

رسیده بود.
آیت اهلل  حضور  دوران  در  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
رئیسی در رأس قوه قضاییه، کارآمدی این دستگاه و اعتماد عمومی 
به آن افزایش یافت و ایشان به دلیل تحول در دستگاه قضایی مورد 

اقبال عمومی قرار گرفت.
همین  تداوم  در  رئیسی  آیت اهلل  که  کرد  خاطرنشان  اسماعیلی 
محبوبیت، با فاصله بسیار زیادی  از رقبایش با اقبال مردمی در صحنه 

انتخابات روبه رو و رئیس جمهور منتخب ملت شد.  
وی ادامه داد: شعار دولت مردمی و ایران قوی را آیت اهلل رئیسی با 
احتساب همه مشکالت و مسائل در کارزار انتخابات مطرح کرده بود.  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
گرفته  تحویل  ناهموار  شرایطی  در  را  دولت  رئیسی  آیت اهلل  این که 
دولت  اما  بود  نشسته  دولتی  گذشته  دولت  داشت:  اظهار  است، 

سیزدهم پُرکار است.
را در دولت مردمی می بینند  امروز همگان تحول  افزود:  اسماعیلی 
و سفرهای استانی و حضور کشورهای همسایه و تعامالت منطقه ای 

ایران در حوزه سیاست خارجی سند این سخن است.
وی با بیان این که مردم در حوزه اقتصادی دچار مشکالت هستند اما 
دولت سیزدهم همه توان خود را برای باز کردن گره ها به کار گرفته، 
تصریح کرد: مسیر دشواری پیش روی دولت است اما دولت نقطه اتکا 
خود را بر حل نظام مسائل بنا نهاده و جامعه ایران می تواند با دولت 

مردمی موانع را رفع کند.
همایش یک روزه »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت« 
با همکاری مشترک مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و 
دانشگاه تهران و با حضور جمعی از وزرای دولت سیزدهم، نخبگان، 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  دانشگاهی  صاحب نظران  و  استادان 

تهران برگزار شد.
وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور در کارگاه »تبیین گفتمان 
دولت« این همایش به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در کارگاه 
»حکمرانی مردمی در اقتصاد« نیز »سید احسان خاندوزی« وزیر امور 
اقتصادی و دارایی پاسخگوی سؤاالت دبیر و مهمانان این نشست بود.

ضرغامی: سوخت یارانه ای کشتی های 
کروز ، گردشگری دریایی را توسعه 

می دهد
وزیر میراث فرهنگی گردشگری  و صنایع دستی گفت: اختصاص سوخت 
توسعه گردشگری دریایی  به  قایق ها و کشتی های کروز  به  یارانه ای 

استان گلستان  کمک می کند.
دیدار  در   ۱۴۰۱ خرداد   ۳۰ دوشنبه  امروز  ضرغامی  عزت اهلل  سید   
علی محمد زنگانه استاندار گلستان که در محل دفتر وزیر میراث فرهنگی 
سه گانه  حوزه های  ماموریت های  پیگیری  بر  شد،  برگزار  تهران  در 
این وزارتخانه و استفاده از تمام ظرفیت ها به منظور توسعه و ترویج 
گردشگری در این استان تاکید کرد. ارائه خدمات و امکانات شایسته 
به گردشگران در استان گلستان، توسعه گردشگری دریایی با توجه 
از دیگر  یارانه ای به قایق ها و کشتی های کروز  به اختصاص سوخت 

تاکیدات این دیدار بود.
ضرغامی در این نشست گفت: با جدیت طرح ها و پروژه های مرتبط با 
این وزارتخانه را در استان مهمی مثل استان گلستان پیگیری خواهیم 

کرد.
وی به توسعه گردشگری زمینی با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد 
و افزود: یکی از راه های توسعه و تعمیق روابط گردشگری، توسعه این 
همین  در  است.  زمینی  مرز  طریق  از  همسایه  کشورهای  با  صنعت 
با هدف  –تاجیکستان به صورت زمینی  راه اندازی خط تهران  رابطه 
توسعه گردشگری می تواند کمک خوبی به توسعه و رونق گردشگری 
ایران با کشورهای همسایه کند. استان گلستان نیز می تواند در این باره 
نقش آفرینی داشته باشد و از مسیر و خط زمینی برای بهبود و توسعه 

روابط گردشگری با کشورهای همسایه بهره ببرد.

از  بخشی  مرور  با  کیانیان  رضا 
بازیگری  عرصه  در  خود  تجربیات 
آدم ها  خلوت  این  که  کرد  تأکید 
را  آن ها  دیگر  شخصیت  که  است 

نشان می دهد.
به نقل از روابط عمومی موزه سینما، 
برنامه های  سلسله  انتشار  ادامه  در 
ایران  سینمای  موزه  شفاهی  تاریخ 
کیانیان«  »رضا  زادروز  مناسبت  به 
و  تئاتر  سینما،  پیشکسوت  بازیگر 
تلویزیون بخش هایی از گفتگوی این 

هنرمند را منتشر کرده است.
تمام  اینکه  بیان  با  کیانیان  رضا 
بازیگری  موضوع  با  که  مقاالتی 
نوشته درباره سوال هایی بوده که در 
یادم  گفت:  می آمده،  پیش  ذهنش 
»آژانس شیشه ای«  فیلم  در  می آید 
در سکانسی باید خم می شدم گلوله 
و  می دادم  نشان  و  برمی داشتم  را 
دفعه  )فیلمبردار( یک  عزیز ساعتی 
قطع کرد و گفت مشکلی برای نور 
نزدیک  آرام  و  است  آمده  بوجود 
قطع  نور  خاطر  به  گفت  من  گوش 
بهت  که  است  این  دلیلش  نکردم 
بیاوری  باال  را  گلوله  چطور  بگویم 
جا  همان  در  و  شود  بهتر  پالن  تا 
متوجه شدم که اگر از زاویه دوربین 

فکر می کردم متوجه می شدم.
نکات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
این بود که  مهمی که متوجه شدم 
باید در زمان بازی متوجه پالن هم 
هم  فیلمبردار  جانب  از  یعنی  باشم 
موجب  امر  همین  و  کنم  فکر  باید 
مصاحبه  فیلمبردار  پنج  با  تا  شد 
شکل  بدین  مصاحبه ها  البته  کنم. 
یاد  فیلمبرداری  من  به  که  نبود 
بدهند. آنها در ابتدا شروع به توضیح 
 … و  لنز  و  فیلمبرداری  درباره 
می کردند اما من به آنها گفتم دنبال 
عنوان  به  هستم.  جزئی تر  موارد 
ویزور  روی  چشمشان  وقتی  مثال، 
است چه چیزی موجب می شود که 
یا  گرم  دمت  بگویند  بازیگر  یک  به 
خوب بازی نکرده است. مواردی که 
زندگی  در  تنها  فیلمبردارها  شاید 
دوستانشان  برای  خصوصی شان 
به عنوان  تعریف کنند و هیچ وقت 

خاطره باقی نمی ماند.
دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  کیانیان 
ساعتی  عزیز  را  کلید  اولین  اینکه 
خود  با  کرد  روشن  من  ذهن  در 
متوجه  و  کردم  شروع  را  گفتگو  او 
هم  تدوین  و  مونتاژ  مورد  در  شدم 
به همین شکل است و من نمی دانم 
که با آنها هم صحبت کردم. زمانی 
آنها  از  رفتم  تدوینگران  سراغ  که 

میز  پشت  در  وقتی  می پرسیدم 
مواقعی  چه  در  نشستید  یال  موی 
چه  در  و  هستید  راضی  بازیگر  از 
هم  آنها  نمی آید.  خوشتان  مواقعی 
موجب  که  دادند  توضیح  من  برای 
باز شدن دریچه هایی در من شد که 
ابتدا همه چیزهایی که آموخته  در 
بودم در مجله فیلم چاپ شد و بعد 
به صورت کتابی به نام »بازیگری در 

قاب« منتشر شد.
کیانیان با اشاره به نقش آفرینی های 
بیان  شکیبایی«  »خسرو  یاد  زنده 
بازی ها  در  شکیایی  خسرو  کرد: 
خیلی دست هایش را تکان می داد و 
برای  و  می شکافت  را  هوا  نوعی  به 
دوست  آن را  و  بود  جذاب  ما  همه 
شکیبایی  خسرو  از  بعد  داشتیم. 
همه می خواستند آن حرکات دست 
آن  که  صورتی  در  کنند  تکرار  را 
خسرو  مختص  تنها  دست  حرکات 
وقتی  معتقدم  من  است.  شکیبایی 
یک بازیگر روی صحنه می رود نباید 
می خواهد  کاری  چه  که  کند  فکر 
طراحی  را  حرکتش  بدهد،  انجام 
نکند و به ناخوداگاه بسپارد زیرا بر 
اساس وجود بازیگر طراحی می کند 
دلنشین  که  مانند خسرو شکیبایی 
نقش  صورت  این  در  بود.  خواهد 
اما  بود  خواهد  دلنشین  آفرینی ها 
دیگر  کنیم  فکر  آن  درباره  وقتی 

جذاب نمی شود.
وی با بیان اینکه بازیگر نباید سواد 
گفت:  ببرد،  دوربین  جلوی  را  خود 
بین  فاصله  یک  درواقع  دوربین 
تماشاگر  و  است  تماشاگر  و  بازیگر 
می بیند  را  بازیگر  دوربین  چشم  از 
باشیم  رفیق  دوربین  با  باید  پس 
که  بگوییم  دوربین  به  نخواهیم  و 
جلوی  وقتی  داریم.  سواد  چقدر 
دوربین فکر کنیم همه چیز خراب 

می شود.
کیانیان با اشاره به فیلم »فرش باد« 
فصل  در  ژاپن  در  سال  هر  گفت: 
که  می افتد  راه  کارناوال  یک  بهار 
ریشه های به شدت سنتی دارد و در 
آن یک فرشی از ایران وجود دارد و 
چه  ایران  فرش  نمی دانم  هنوز  من 
زمانی وارد فرهنگ ژاپن شده است. 
البته شنیدم زمانی یک بازرگانی از 
ایران هدیه ای به یک ژاپنی می دهد 
می گردند  مشترکات  دنبال  وقتی  و 

آن را پیدا می کنند.
باد«  »فرش  فیلم  به  اشاره  با  وی 
صحنه ای  فیلم  در  کرد:  خاطرنشان 
است که دیگر فرش بافته نمی شود، 
همه ناامید می شوند و بازیگر ژاپنی 
را  سکانس  این  انوکی(  )تاکاآکی 
او  به  می کرد  بازی  جدی  خیلی 
را  عصبانیت  این  ایران  در  گفتم 
نمی فهمند زیرا در این لحظه تو باید 
ناامید باشی نه عصبانی و همچنین 
در  او  و  باشی  دنیا  بی خیال  باید 
و  کرد  بازی  به همین شکل  نهایت 
خودش را در نقش رها کرد. بعدها 
برای جشنواره توکیو به ژاپن رفتیم 
همسر او من را دید و گفت تاکاآکی 
ایران برگشت عوض شد و  از  وقتی 
مان  زندگی  و  کرد  رها  را  خودش 

خیلی بهتر شده است.
»تاکاآکی  اینکه  بیان  با  کیانیان 
مخصوصاً  و  ایران  عاشق  انوکی« 
زمانی  داد:  ادامه  بود،  شده  اصفهان 
که می خواست از ایران برود می گفت 
من  اجداد  از  یکی  هستم  مطمئن 
ایرانی بوده است زیرا زمانی که وارد 
ایران شدم آنقدر حالم خوب شده که 

تصور می کنم در خانه خودم هستم.
نقیبی  وی در پاسخ به سوال خسرو 
مبنی بر اینکه در نقش آفرینی ها چه 
پاسخ  دارد؟  اهمیت  برایش  چیزی 

برایم  نقش هایم  در  که  چیزی  داد: 
اهمیت دارد یک صحنه از خلوت آن 
آدم است. به عنوان مثال، در »دوران 
نقشی  خلوت  از  سکانسی  سرکشی« 
وجود  کنم  بازی  من  بود  قرار  که 
نداشت و من به کمال تبریزی گفتم 
دیگر  طرف  که  است  آدم ها  خلوت 
چه  آنها  که  می دهد  نشان  را  نقش 
وقتی  دادم  پیشنهاد  هستند.  کاره 
آخر  می خواهد حکم  انتها  در  قاضی 
را بدهد قبلش در دادگاه تنها باشد و 
اگر فردا می خواهد حکم را بدهد شب 
آنجا تنها باشد زیرا باید تصمیم بگیرد 
این  و  تبریزی هم پذیرفت  آقای  که 
کار در واقع نوعی آرایش نقش است. 
که  کوتاهی  نقش های  مورد همه  در 
نقش  آرایش های  نوع  این  کردم  ایفا 
را داشتم که بعدها دیدنی و ماندگار 

شد.
کیانیان درباره فیلم »ماهی ها عاشق 
یک  می آید  یادم  گفت:  می شوند« 
به  طرحی  گفت  رفیعی  روزعلی 
را  آن  می خواهد  که  رسیده  ذهنش 
بسازد درواقع به نوعی بازنگری زندگی 
خودش در قالب یک دکتر بود. آقای 
رفیعی عالوه بر اینکه هنرمند خوبی 
است آشپز حرفه ای نیز است و تمامی 
غذاهایی که در فیلم »ماهی ها عاشق 
بود.  او  خود  کار  دیدیم  شوند«  می 
و  کارهایش  اغلب  در  معموالً  رفیعی 
حتی تئاترها تعداد زیادی پارچه های 
برای طراحی  و مقداری چوب  رنگی 
از  استفاده  گاهی  می آورد.  صحنه 
این چوب ها و پارچه ها آنقدر درست 
در  اصلی  شیء  به  تبدیل  که  است 
نمایش یا فیلم می شوند. در این فیلم 
از  عتیقه جات  و  پارچه  مقداری  هم 
که  بود  آورده  خودش  خانه  وسائل 
استفاده  فیلم  اتاق های  از  یکی  برای 

شد.

 روایت رضا کیانیان از حرکات خاص 
خسرو شکیبایی

گزارش

ساالری: تئاتر کودک و نوجوان در برابر 
هجمه های فرهنگی ایستاده است

 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پیامی 
به بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
و  آموزشی  شرایط  بهبود  برای  نوجوان  و  کودک  تئاتر  نوشت: 
هجمه های  برابر  در  تا  می کند  تالش  آینده ساز  نسل  پرورشی 
فرهنگی، زمینه های تشویق و ترغیب فعاالن هنری جهت تولید 

آثار بهتر را فراهم کند.
به نقل از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان؛ در پیام 
محمود ساالری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آمده است: تولید تئاتر کودک و نوجوان کار دشواری است که 
با همدلی و هم فکری تمامی عالقمندان و متخصصان امر تحقق 
پیدا می کند. در عصر حاضر و با وجود ابزارهای رسانه ای جدید، 
باید در پی راهکارهای تازه ای باشیم تا بتوانیم آثاری را متناسب 

با زمان، از تولید متن تا اجرا سر و سامان دهیم.
مگر  نمی شود  حاصل  مهم  این  است:  آمده  پیام  این  ادامه  در 
و  کودک  تئاتر  دست اندرکاران  همکاری  و  همفکری  سایه  در 
نوجوان با متخصصان دیگر رشته های حوزه تعلیم و تربیت. این 
همکاری باید به تولید متن نمایشی شایسته منتهی شود. متنی 
با داشتن  البته  و  با همه ی ویژگی های محتوایی علمی و فنی 
و  ساختار  در  حتی  ماندگار.  فرایندی  در  آموزشی  قابلیت های 
اجرا هم می بایست طرحی نو درانداخت، زیرا کودک و نوجوان 

امروز نسل تئاترهای بینش و تفکر است.
است  شایسته  است:  کرده  تصریح  پیان  این  ادامه  در  ساالری 
و  شادی  از  غیر  به  را  خود  مخاطب  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
سرگرمی، به تفکر وادارد، تفکری عمیق و سازنده  ایمان او در 
راستای فردای بهتر ایران اسالمی. برای تولید اثری ماندگار و 
با ذائقه کودکان و نوجوانان شایسته است که بدانیم  متناسب 
آنان چه می خواهند و نیاز امروزشان چیست؟! این شناخت با 
بررسی ابعاد مختلف زندگی آنان محقق می گردد چرا که آن ها 

آنگونه زندگی می کنند که می اندیشند.
جشنواره  است:  کرده  خاطرنشان  پیام  این  انتهای  در  ساالری 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برای بهبود شرایط آموزشی 
و پرورشی نسل آینده ساز تالش می کند تا در برابر هجمه های 
فرهنگی، زمینه های تشویق و ترغیب فعاالن هنری جهت تولید 
آثار بهتر را فراهم کند. بر خود الزم می دانم از تمامی هنرمندان 
به  را  دبیر محترم جشنواره، کمال سپاس  و  و دست اندرکاران 
جای آورم و توفیق تمامی زحمت کشان عرصه تئاتر کودک و 

نوجوان را از خداوند منان خواستار شوم.
نوجوان  و  کودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره  بیست وهفتمین 
همدان، با هدف تقویت مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس 
به  تیرماه  تا ششم  نمایش، یکم  از طریق  ایران زمین  فرزندان 
و  فرهنگ  کل  اداره  مشارکت  با  و  مشهدی عباس  امیر  دبیری  
ارشاد اسالمی استان همدان، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
ایران،  نمایشی  هنرهای  انجمن  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شهرداری همدان، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار »تئاتر، پرواز 

پروانه های خیال« در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.
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امیدآفرینی با تکیه بر فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی 

رسالت تئاتر کودک است

 مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به بیست وهفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان تاکید کرد: رسالت این گونه تئاتری مبتنی بر امید آفرینی با 

تکیه بر فرهنگ اصیل و متنوع ایرانی و اسالمی است.
پیامی  ارشاد اسالمی؛ کاظم نظری در  نمایشی وزارت فرهنگ و  اداره کل هنرهای  از  نقل  به 
به بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نوشت: برای تئاتر در دیدگاه ها 
و رویکردهای گوناگون، کارکردهای بسیار متنوع و متفاوتی عنوان شده است و در ساحت های 

متفاوت کارویژه های مختلفی برای این هنر تعریف و تصور شده است.
وی در این پیام یادآور شده است: در ارتباط با کودکان و نوجوانان عالوه بر کارکردهای معمول 
و متداول تئاتر، به نوعی رویکردهای آموزشی و تربیتی شکل برجسته تری به خود گرفته و بیشتر 
مدنظر اصحاب تئاتر، مخاطبین و جامعه علمی اعم از روان شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران 

حوزه های تربیتی و نیز خانواده ها قرار می گیرد.
نظری در پیام خود به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یادآور شده است: پرداختن به 
این جنبه از کارکردهای تئاتر، مستلزم شناختی همه جانبه از کودک و نوجوان و جهان گسترده و 
خاص اوست. شناختی مشتمل بر شاخه های مختلفی از روان شناسی، علوم تربیتی، علوم انسانی، 
جامعه شناسی در کنار تسلطی کامل و اشرافی عمیق به شیوه های اجرایی و تکنیکی تئاتر. این 
کوتاه، نشانگر اهمیت بسیار ویژه فعالیت در تئاتر کودک و نوجوان در هر شاخه و سمت و منصبی 
است. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این پیام تصریح کرده است: 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان درحدتوان خود به دنبال ایجاد شرایط بهتر از جنبه های 
گوناگون آموزشی، تربیتی، امید افزایی و کارآمدی برای فرزندان ایران با تکیه بر فرهنگ اصیل، 
ایرانی، اسالمی است. بی شک این مهم نیازمند همتی واال و تالشی سترگ در  غنی و متنوع 
تمام سطوح سیاست گذاری، مدیریتی و اجرایی است. چراکه نسل فردای جامعه و تأثیرگذاران 
و سازندگان آینده ایران عزیز را کودکان و نوجوانان امروز تشکیل می دهند و یکی از رسالت های 

برجسته حوزه فرهنگ و هنر، برنامه ریزی و فعالیت کارشناسانه و مثمر ثمر در این حوزه است.
نظری پیام خود به این رخداد بین المللی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان را اینگونه به پایان 
رسانده است: با آرزوی پیروزی و سربلندی برای تمام هنرمندان، گروه های نمایشی، همکاران و 
برگزارکنندگان این رویداد بزرگ هنری، امیدوارم بیست وهفتمین گام این مسیر خطیر، ما و تئاتر 

کودک  و نوجوان را به اهداف و چشم اندازهای کالن این جشنواره نزدیک تر نماید.
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فرآخوان مناقصه عمومی 

شماره 6 / شش خدمات  
نوبت دوم

بدینوســیله شــهرداری نســیم شــهر در نظــر دارد مناقصه عمومــی اجرای 
پــروژه فــاز چهــارم پــارک نبــوت بــه شــماره 2001093980000006 
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( برگــزار نمایــد. 
لــذا اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و 
ــه  ــا مراجعــه ب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد از تاریــخ 1401/03/25 ب
ســامانه ســتاد بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  در فرآخــوان 

شــرکت نماینــد.

یوسف نصیری – شهردار نسیم شهر
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استان  اداره کل کتابخانه های عمومی 
انسانی  نیروی  تکمیل  برای  تهران 
برای  کتابدار  شغلی  رشته  در  )1نفر( 
شهرستان  سقرچین  شهدای  کتابخانه 
مصاحبه  و  گزینش  طریق  از  شهریار 
در  ذیل،  شرایط  واجد  افراد  بین  از   ،
 4 )باشرایط  ساعتی  قرارداد  چارچوب 
، روزی 3 ساعت( دعوت  روز در هفته 

به همکاری می نماید.
الف( شرایط اختصاصی:

1( داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
و باالتر در رشته های تحصیلی متناسب 
صادره  نیاز  مورد  شغلی  های  رشته  با 
از یکی از دانشگاه ها و موسسات مورد 
فناوری/ و  تحقیقات  علوم  وزارت  تایید 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا 
مراکز مدیریت حوزه های علمیه.

2( دارا بودن حداکثر سن 40 سال تمام 
تا تاریخ 1401/03/23

نظر  مورد  شهرستان  در  سکونت   )3
برای داوطلبان الزامی است.

4( کسب موفقیت در مصاحبه تخصصی.
ب( شرایط عمومی:

1( تدین به دین مبین اسالم یا یکی از 
ادیان رسمی کشور

2( تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3( اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام 
قانون  و  اسالمی  جمهوری  مقدس 

اساسی
و  اخالقی  شهرت  حسن  بودن  دارا   )4

اجتماعی

و  جسمی  سالمت  از  برخورداری   )5
روانی متناسب با شغل

6( دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه 
عمومی یا معافیت دائم از خدمت برای 

آقایان
تبصره: کارت پایان خدمت باید حداکثر 
تا تاریخ 1401/03/23 صادر شده باشد.

7( نداشتن رابطه استخدامی با سازمان 
در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و  ها 

زمان موافقت با همکاری.
متاهلین  با  جذب  اولویت   تبصره1: 

می باشد.
از  پس  متقاضی  بکارگیری  تبصره2: 
تایید  به  منوط  فوق،  مراحل  همه  طی 
در کمیته نیروی انسانی نهاد می باشد.

تبصره 3 ایثارگران در اجرای ماده 21 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

مشمول قوانین خاص خود می باشند.
ج( رشته های شغلی مورد پذیرش

بودن  دارا  کتابدار:  شغلی  رشته   *
دانشنامه کارشناسی و یا باالتر در یکی 
از رشته های کتابداری، علوم کتابداری 
و اطالع رسانی و علم اطالعات و دانش 

شناسی .
مراحل  طی  از  پس  شده  پذیرفته  فرد 
گزینش ، به همکاری دعوت خواهد شد.

تذکر:همکاری متقاضی به صورت موقت 
نیروی  بکارگیری  آزمون  برگزاری  تا  و 
عدم  صورت  در  و  باشد  می  انسانی 
برای  آزمون، هیچگونه حقی  قبولی در 

متقاضی ایجاد نمی شود.

اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران 
دعوت به همکاری می نماید

دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت 
قالب  در  غذا  صنعت  تشکل های  و 
با  تشکل ها  با  مشترک  جلسات 
انجمن های صنایع  کانون  محوریت 
غذایی ایران مشکالت این صنعت را 

بررسی خواهند کرد.
دفتر  مدیرکل  شه پرست،  علیرضا   
صنایع غذا و دارو وزارت صمت در 
نهمین  و  بیست  از  بازدید  حاشیه 
صنایع  المللی  بین  نمایشگاه 
کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت 
آگروفود  »ایران  وابسته  صنایع  و 
اعضای  با  جلسه ای  در   »2022
غذایی  صنایع  انجمن های  کانون 
ایران حضور یافت که در این جلسه 
جمله  از  غذا  صنعت  چالش های 
مباحث مربوط به کمبود سرمایه در 
ارز ترجیحی،  از حذف  بعد  گردش 
موازی کاری دستگاه های مختلف در 
حوزه سیاست ها و دستورالعمل های 
مربوط به این صنعت و پیامد اجرای 
طرح قیمت تولیدکننده مطرح شد.

دفتر  اینکه  به  اشاره  با  شه پرست 
صنایع غذا و دارو وزارت صمت به 
صورت جدی مسائل مربوط به این 
حوزه را دنبال می کند، اضافه کرد: 
جدید  سیاست  گرفتن  نظر  در  با 

وزارتخانه در تامین مالی زنجیره ها 
به  توجه  با  سیاست  این  ابالغ  و 
تامین  بحث  و  غذا  صنعت  اهمیت 
سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
زنجیره صنایع غذایی در اولویت این 

سیاست قرار دارد.
رفع موانع می تواند به توسعه صنعت 

غذا کمک کند
وی اضافه کرد: از تشکل های صنعت 
غذا انتظار داریم برنامه های خود را 
تا  کنند،  منعکس  وزارت صمت  به 
اقدام  آنها  رفع  جهت  در  وزارتخانه 

کند.
در ادامه این جلسه رشید عزیزپور، 
دبیر کل کانون انجمن صنایع غذایی 
بر همراهی بخش خصوصی با دولت 
در جهت حل مشکالت بخش تاکید 
ارسال  کنار  در  که  کرد  عنوان  و 
بلندمدت  برنامه های  و  راهبردها 
تشکل ها می بایست راهکارهای الزم 
برای حل مسائل مهم و چالش های 
فعلی صنعت نیز مد نظر قرار گیرد.

که  شد  مقرر  جلسه  این  در 
دفتر  و  غذایی  صنایع  انجمن های 
صنایع غذا و دارو وزارت صمت در 
قالب جلسات مشترک این مسائل را 

بررسی و مرتفع نمایند.

تالش دولت برای رفع مشکل 
نقدینگی صنعت غذا

خبر

معاون وزیر جهاد کشاورزی: ارتقای سطح روابط 

اقتصادی ایران و قزاقستان با تسهیل در صدور روادید

نوشتار

اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت 
صدور  در  تسریع  و  تسهیل 
برای  روادید  و  ضمانت نامه 
پروژه های سرمایه گذاری می تواند 
موانع تجاری بین دو کشور ایران 

و قزاقستان را برطرف کند.
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
محمد قربانی در همایش تجاری 
ایران و قزاقستان که روز یکشنبه 
2۹ خردادماه، با حضور »بخیت 
و  نخست وزیر  معاون  سلطانُف« 
وزیر تجار و همگرایی جمهوری 
شافعی  غالمرضا  قزاقستان، 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
امیر  ایران،  کشاورزی  و  معادن 
مشترک  اتاق  رئیس  عابدی 
نمایندگان  و  قزاقستان  و  ایران 
دو  خصوصی  بخش  و  اتاق ها 
داشت:  اظهار  برگزار شد،  کشور 
غذا  حوزه  در  جهانی  تحوالت 
فرصت استثنایی را برای ایران و 
قزاقستان فراهم کرده تا بتوانند 

سطح مبادالت تجاری و بازرگانی 
خود را به باالترین سطح ممکن 
کشور  دو  مردم  تا  دهند  ارتقا 
حداکثر  تجارت  این  از  بتوانند 

سود را ببرند.
اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بانکی  داشت: در حوزه مبادالت 
دارد  وجود  مشکالتی  هنوز 
انتقال  مشکالت  امیدواریم  و 
برای  ضمانت نامه  صدور  و  پول 
که  سرمایه گذاری  پروژه های 
روابط  توسعه  و  مانعی در حفظ 
اقتصادی دو کشور است، هرچه 
سریع تر برطرف شود و ارتباطات 
طریق  از  کشور  دو  بانکی  بین 
سیستم بدون سوئیفت عملیاتی 
شود. قربانی تصریح کرد: یکی از 
موانع اصلی توسعه تجارت بین دو 
روادید  اخذ  کشور، مشکالت در 
اقتصادی  فعاالن  برای  بازرگانی 
گام های  که  است  بازرگانی  و 
خوبی برای تسهیل صدور روادید 

تجار  امیدواریم  و  گرفته  صورت 
و فعاالن اقتصادی بتوانند حداقل 
دو هفته بدون صدور روادید در 

کشور قزاقستان حضور یابند.
اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
ادامه  کشاورزی  جهاد  وزارت 
داد: در صورت برطرف شدن این 
بین  تجاری  روابط  موانع، سطح 
دو کشور به باالترین سطح ارتقا 
ارتباطات  می توانیم  و  می یابد 
دوجانبه خوبی را بر اساس نقشه 
دو  جمهور  رؤسای  که  راهی 
داشته  می کنند،  طراحی  کشور 

باشیم.
ایجاد هاب لجستیکی در مناطق 
گسترش  برای  قزاقستان  مرزی 

روابط تجاری
»بخیت سلطانُف« معاون نخست 
همگرایی  و  تجار  وزیر  و  وزیر 
جمهوری قزاقستان اظهار داشت: 
و  نمایشگاه ها  قزاقستان  و  ایران 
را  نشست های مشترک بسیاری 
داشته اند و امیدواریم توافق مالی 

سودمند برای هر دو طرف اتفاق 
بیفتد.

وزیر تجار و همگرایی جمهوری 
مسایل  از  یکی  افزود:  قزاقستان 
مهم در ایران و قزاقستان ترانزیت 
کشاورزی و همکاری های صنعتی 
موسسات  ساخت  در  که  است 
صادراتی از ایران حمایت خواهیم 
کرد و امیدواریم بعد از بازگشایی 

مرز چین امکانات افزایش یابد.
چهار  در  کرد:  تصریح  سلطانُف 
تن  هزار   4۹۹ جدید  سال  ماه 
تبادالت تجاری با ایران داشتیم 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که 
یافته است و  12 درصد کاهش 
بندر  ظرفیت  بتوانیم  امیدواریم 
تا  دهیم  افزایش  را  قزاقستان 
جذب  بیشتری  میزان  بتوانیم 
کریدور  افزود:  باشیم.وی  داشته 
 - ترکمنستان   - بندرعباس 
مبادالت  در  می تواند  قزاقستان 
تجاری ایران و راه تجاری اوراسیا 

و کشورهای CIS موثر باشد.
وزیر تجار و همگرایی جمهوری 
قزاقستان گفت: ایجاد یک هاب 
مناطق  در  صنعتی  لجستیکی 
موجب  می تواند  ما  مرزی 
آسیای  با  بیشتر  همکاری های 
تبادل  همچنین  شود،  مرکزی 
درک  می شود  باعث  اطالعات 
داشته  کشور  دو  از  را  بهتری 
باشیم و توسعه روابط تجاری و 
خواسته  همکاری  اسناد  امضای 
این  پایان  هر دو کشور است.در 
و  تجاری  قرارداد   11 همایش 
سند همکاری بین زیربخش های 
به  اقتصادی دو کشور  و  تجاری 

امضا رسید.

و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
توسعه گاز ایران اعالم کرد که تا 
درصد   25 حدود  آینده،  سال   5
ذخیره سازی  محل  از  کشور  گاز 
نوشادی  رضا  می شود.  تأمین 
گفت: این مجموعه برای رسیدن 
عرصه  در  شایسته  جایگاه  به 
پراهمیت و راهبردی ذخیره سازی 
متعددی  برنامه های  طبیعی،  گاز 
در  که  است  کرده  تدوین  را 
شامل  طرح   14 اجرای  قالب 
مخازن  در  گاز  ذخیره سازی 
تخلیه شده هیدروکربوری، مخازن 
آبی و گنبدهای نمکی و  از طریق 
و  هیدروکربوری  مخازن  توسعه 
مخزن  ایجاد  و  زودهنگام  تخلیه 
تا  می شود  انجام  ذخیره سازی 
چشم انداز تأمین حدود 25 درصد 
از محل مخازن ذخیره سازی  نیاز 
شود.وی  بخشیده  عینیت 
طرح ها،  این  اجرای  برای  افزود: 
برنامه ریزی گسترده ای انجام شده 
با به کارگیری مشاوران خبره و  و 
مطالعات و ارزیابی های انجام شده، 
در  میدان ها  این  اغلب  اکنون 
برای  مناقصه  اسناد  تهیه  مرحله 

پیمان سپاری  هستند.
و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
توسعه گاز ایران ادامه داد: از 14 
طرح  هفت  اکنون  مدنظر،  طرح 
در حال عملیاتی و اجرایی شدن 
است و فرآیند مطالعه و  ارزیابی 
هفت میدان دیگر نیز نهایتاث تا 
نیمه دوم امسال آغاز می شود تا در 
پایان دوره 5 ساله به حدود 250 
از محل  تولید  مترمکعب  میلیون 

ذخیره سازی برسیم. 
نوشادی درباره میدان های در حال 

توسعه نیز توضیح داد: این هفت 
مخزن  توسعه  طرح  شامل  طرح 
سراجه در استان قم، طرح توسعه 
خانگیران  میدان  شوریجه  مخزن 
گنبد  رضوی،  خراسان  استان  در 
نمکی نصرآباد کاشان، مخزن آبی 
یورتشا ورامین، میدان بانکول در 
مختار  گازی  میدان  ایالم،  استان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
در  قزل تپه  گازی  میدان  و 
درباره  است.وی  گلستان  استان 
و  مطالعه  حال  در  مخزن های 
برنامه های توسعه آتی این شرکت، 
آینده  توسعه  برای  کرد:  اظهار 
میدان گازی باباقیر در استان ایالم، 
میدان گازی ویزنهار و هالوش در 
در  نار  میدان  لرستان،  استان 
استان بوشهر، میدان سرخون در 
تخلیه  میدان  هرمزگان،  استان 
و  البرز  هیدروکربوری  شده 
استان قم  در  سراجه شمالی در 

نظر گرفته شده است. مدیرعامل 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
میدان  توسعه  به  اشاره  با  ایران 
میدان  نخست  فاز  گفت:  سراجه، 
سراجه اکنون در حال بهره برداری 
میلیارد  یک  حدود  و   است 
سازی  ذخیره  ظرفیت  مترمکعب 
مترمکعب  میلیون  و 10   ساالنه 
توان برداشت روزانه از این میدان 
توسعه،  فاز  اجرای  با  که  است 
 1.5 به  گ سازی  ذخیره  ظرفیت 
ظرفیت  و  مکعب  متر  میلیارد 
میلیون   15 به  روزانه  برداشت 
می رسد.نوشادی  مکعب  متر 
میدان  این  خاص  ویژگی  درباره 
هفت  از  کرد:  بیان  ذخیره سازی، 
میدانی که  اکنون در حال توسعه 
هیدروکربوری  میدان  دو  است، 
و  است)شوریجه  تخلیه شده 
گازدار  این  از  پیش  که  سراجه( 
تبدیل  تخلیه  از  پس  و  بوده اند 

به مخزن ذخیره سازی شدند؛ فاز 
عملیاتی  میدان ها  این  نخست 
شده و اکنون فاز دوم آنها در حال 
در  مخزن   توسعه  اما  اجراست، 
یک گنبد نمکی برای نخستین بار 
در صنعت نفت و گاز کشور و در 
می شود. اجرایی  کاشان  نصرآباد 

گسترده  حجم  به  اشاره  با  وی 
توانایی  و  باالدستی  فعالیت های 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
همزمان 14  مدیریت  برای  ایران 
طرح بزرگ، گفت: این شرکت با 
توجه به سال ها تجربیات گرانبها 
پروژه های  انجام  در  تخصصی  و 
ماهر  انسانی  نیروی  از  عظیم، 
با  و  است  بهره مند  کارآزموده   و 
بهره گیری از زیرساخت ها و شبکه 
پیمانکاران  و  مشاوران  گسترده 
به عنوان  می تواند  صاحب دانش 
میدان های  در  توسعه دهنده  یک 

نفت و گاز نقش آفرینی کند.

تا ۵ سال آینده؛

حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره سازی 
تأمین می شود
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معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
با  مکاتبات  آخرین  گفت:  تهران 
شد  انجام  بودجه  و  برنامه  سازمان 
که باید به وزارت نفت اعالم کند که 

حواله برای تهاتر نفت تأمین شود.
نقل  و  معاون حمل  شفیعی  مجتبی 
ترافیک شهرداری تهران در هفتاد و 
شهر  اسالمی  شورای  جلسه  یکمین 
و  حمل  توسعه  اینکه  بیان  با  تهران 
تقاضا  مدیریت  و  پاک  عمومی،  نقل 
در این زمینه از رویکردهایی است که 
می تواند تا 15 درصد موارد مؤثر در 
ترافیک را بهبود دهد، اظهار کرد: بنا 
در خصوص  تهران  شهردار  تدبیر  بر 
به  نیازمند  و  دار  اولویت  موضوعات 
در  قرارگاه ها  بخشی،  بین  تعامالت 
قرارگاه  که  گرفت  قرار  کار  دستور 
پاک  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
با برگزاری چهار جلسه، یکی از این 

قرارگاه ها به شمار می رود.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
قوانین  به  اشاره  با  تهران  شهرداری 
فرادستی حوزه حمل و نقل، تصریح 
در  مؤثر  اجرایی  ارکان های  کرد: 
نیاز  و  دارند  پایتخت حضور  ترافیک 
به قرارگاه وجود داشت تا هماهنگی 

بین این ارکان ها ایجاد شود.
برای  ما  اینکه  بیان  با  شفیعی 
تجهیزات متحرک، توسعه و نوسازی 
می دادیم،  انجام  برنامه ریزی  باید 
و  خطوط  توسعه  کرد:  خاطرنشان 
نوسازی  و  موجود  خطوط  نوسازی 
سخت افزار و بهبود نرم افزاری را نیز 
باید دنبال کنیم؛ برقی سازی حمل و 
نقل و توسعه دوچرخه و اسکوترهای 
مورد  برنامه های  دیگر  از  نیز  برقی 

اهمیت است که باید دنبال شود.
برنامه   5۹ تدوین  به  اشاره  با  وی 
یادآور شد: در حال حاضر  عملیاتی، 
واگن   521 و  هزار  و  ایستگاه   143
و  طبقه  دو  واگن   260 که  داریم 
است؛  طبقه  یک  واگن   2۹5 و  هزار 
برای رسیدن به مدت زمان میانگین 
دو دقیقه، به هزار و 467 واگن نیاز 
داریم و 1500 واگن نیز برای خطوط 

هشت تا 11 نیاز داریم.
بخش  در  اینکه  بیان  با  شفیعی 
 10 ناوگان  عمر  متوسط  اتوبوسرانی 
سال   15 خصوصی  بخش  و  سال 
و  هزار  پنج  کرد:  خاطرنشان  است، 

17 دستگاه موجود در بخش ملکی و 
دو هزار و 274 دستگاه اتوبوس فعال 
داریم و 303 دستگاه مینی بوس نیز 

فعال هستند.
تاکسیرانی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
7۸ هزار و 7۸4 تاکسی داریم، اظهار 
کرد: از این تعداد شش هزار و 507 
دستگاه ون هستند که به طور کامل 
فرسوده هستند و از 72 هزار و 277 
دستگاه تاکسی 52 درصد باالی 10 
فرسودگی  سن  به  و  هستند  سال 
تاکسی  با  سفر  میانگین  رسیدند؛ 
1۸.4 درصد و میانگین جابجایی 3.4 
است.شفیعی  روز  در  سفر  میلیون 
در  پروژه   12 تعریف  به  اشاره  با 
هزار   276 شد:  یادآور  مترو،  توسعه 
یورو  میلیون   306 و  تومان  میلیارد 
برای توسعه مترو در دوره چهار ساله 
پیش بینی شده است؛ در حال حاضر 
هزار  فعلی 3۹  تکمیل خطوط  برای 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
در  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری 
یدکی  قطعات  انبار  تکمیل  زمینه 
 ۸۸5 کرد:  خاطرنشان  نیز  مترو 
پروژه  هشت  برای  تومان  میلیارد 
شده  داده  تخصیص  بخش  این  در 
وزارت  با  نامه ای  تفاهم  اخیراً  است؛ 
دو  تا  است  پیگیری  حال  در  کشور 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای لوازم 
یدکی مترو تخصیص داده شود. فعال 
با  واگن  قرارداد 630 دستگاه  سازی 

تهاتر نفت انجام خواهد شد.
وی افزود: این موضوع به دوره قبلی 
در  که  برمی گردد  شهری  مدیریت 
گرفت.  صورت  پیگیری  فعلی  دوره 
و  برنامه  سازمان  با  مکاتبات  آخرین 
وزارت  به  باید  که  شد  انجام  بودجه 
نفت اعالم کند که حواله برای تهاتر 

نفت تأمین شود.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
شهرداری تهران با بیان اینکه شبکه 
رتبه  شبکه  طول  نظر  از  مترو  فعلی 
بیستم دنیا را دارد، گفت: ارزان ترین 
کرایه دنیا در مترو به تهران اختصاص 

دارد.
حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
شده  تعریف  پروژه   10 اتوبوسرانی 
موتور  زمینه  در  شد:  یادآور  است، 
و  با 11 هزار  پروژه  نیز سه  سیکلت 

شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد   15
است.

وی افزود: در تاکسیرانی شش پروژه 
با 33 هزار و 134 میلیارد تومان و در 
مدیریت هوشمند ترافیک سه پروژه 
تومان  میلیارد  هزار  سه  از  بیش  با 

تعریف کرده ایم.
و  هزار  چهار  اینکه  بیان  با  شفیعی 
300 دستگاه در دوره چهار ساله باید 
نوسازی شوند، تصریح کرد: دو هزار 
و 300 دستگاه از محل وزارت کشور، 
هزار دستگاه از محل واردات و 500 
دستگاه نیز برقی است که قرارداد آن 
از سوی وزارت کشور مبادله شده و 
در حوزه بخش خصوصی نیز قرارداد 

50 دستگاه منعقد شده است.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
تقویت  به  اشاره  با  تهران  شهرداری 
ساماندهی  در  خصوصی  بخش 
کرد:  خاطرنشان  انسانی  نیروهای 
ورود  برای  آرتی  بی  از خطوط  یکی 
در  زمینه  این  در  خصوصی  بخش 
برنامه ریزی  است؛  شده  گرفته  نظر 
از  رانندگان  تأمین  برای  فشرده ای 
این محل انجام شده و در نظر داریم 
بخش خصوصی خطوط جدید را در 

اختیار قرار بگیرد.
اورهال  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
نیز  مخزن  تعویض  بازسازی،  و 
بینی  پیش  اتوبوسرانی  بخش  در 
گود  وارد  خودروسازان  است؛  شده 
اقتصادی  به مدل  با توجه  و  شده اند 
سرمایه گذاری، عالقمند شدند که از 
اتوبوس های خود در خطوط استفاده 
ماه  یک  تا  برنامه ریزی شده  و  کنند 
آینده در زمینه خصوصی سازی ورود 

کنیم.
اتوبوس های دوطبقه مجدداً به تهران 

بازمی گردند
محل  از  کرد:  اضافه  شفیعی 
اروپا،  تولید  کارکرده  اتوبوس های 
که  شده  وارد  اتوبوس  دستگاه   50
اولیه  تعمیرات  و  سرویس  حال  در 
دولت  مجوز  اخذ  از  پس  و  است 
شد  خواهد  انجام  آن  گذاری  شماره 
واگن،  تک  اتوبوس های  شامل  که 
دو واگن و دو طبقه است که از این 
تعداد پنج دستگاه از اتوبوس های دو 

طبقه خواهد بود.
وی افزود: تمام این دستگاه ها یورو 4 
یا یورو 5 هستند و استانداردهای  و 
مورد نیاز ما را تأمین می کنند؛ قیمت 
خرید این اتوبوس ها از هزینه اورهال 

اتوبوس های موجود کمتر است.
اورهال ناوگان مترو طی 1۸ ماه

ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
 50 اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری 
پایان  تا  نیز  برقی  اتوبوس  دستگاه 
سال تأمین خواهد شد، گفت: برنامه 
1۸ ماهه نیز برای اورهال مترو پیش 
میلیارد   ۸00 و  است  شده  بینی 
نظر  در  یورو  میلیون   24 و  تومان 
گرفته شده که اورهال سرعت بگیرد 
واگن   700 که  شده  داده  تعهد  و 
نشست  ادامه  در  وی  شود.  اورهال 
شورای  اعضای  سواالت  به  پاسخ  در 
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  اسالمی 
ایجاد  برخط  پروژه  کنترل  سامانه 
پیشرفت  میزان  گفت:  است،  شده 
قابل  سامانه  این  در  فیزیکی طرح ها 
این  بار  اولین  برای  و  است  دسترس 
میزان شفافیت در کنترل پروژه اتفاق 
می افتد. وی افزود: برنامه ها در سال 
1401 تنظیم شده است و نیازمندیم 
سال  برنامه  بتوانیم  جلسه ای  در  که 

1401 را ارائه دهیم.
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