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ایران نقشی بی بدیل در ارتقای 
ظرفیت های بریکس دارد

در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛

تأکید مخبر بر شتاب بخشی به توسعه میادین 

مشترک نفت و گاز

2

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر: همه 
مراحل درمان اعتیاد باید همسو با یکدیگر 

4باشند

در جلسه شورای راهبردی اکران مطرح شد:

خزاعی: شورای صنفی نمایش 
مستقل عمل می کند

7

شهردار تهران:  ۱۲ ایستگاه مترو نیمه 

دوم سال جاری افتتاح  می شود

 سخنگوی دولت :  امیدواریم مذاکرات دوحه با 

 عبور آمریکا از روش ترامپ به توافق 

منتهی شود

2

 معاون شرکت ساخت: میزان دریافت قیر تهاتری 

شرکت ساخت و توسعه کامال شفاف است

3

 سیدمحمد پوالدگر : تخصیص بودجه 

فدراسیون ها براساس عدالت و شفافیت است

6

استان ها 5

رئیس اتاق بازرگانی استان: کرمانشاه رتبه 
پنجم صادرات کشور را به خود اختصاص داد

ــه  ــب رتب ــاه از کس ــی کرمانش ــاق بازرگان ــس ات  رئی
پنجــم اســتان در حــوزه صــادرات طــی ســال گذشــته 
ــون  ــارد و ۸۸۵ میلی ــه ارزش دو میلی ــی ب ــا صادرات ب

ــر داد .... دالر خب 8 2

 معــاون اول رئیــس جمهــور در جلســه شــورای اقتصــاد کــه 
بــه ریاســت وی برگــزار شــد، بــر شتاب بخشــی بــه توســعه 

میادیــن مشــترک نفــت و گاز تأکیــد کــرد.

 معــاون پرورشــی و فرهنگــی 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
گفــت: کتــاب درســی بایــد پایــه 
ــرآن، عتــرت و نمــاز  مســابقات ق
ــا  ــرد ت ــرار گی ــوزان ق ــش آم دان
ایــن ســفره الهــی را بــرای افــراد 

بیشــتری بگســترانیم.
معاونــت  از  نقــل  بــه 
وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی 
آموزش وپــرورش، اصغــر باقــرزاده 
در آییــن اختتامیــه هفتمیــن 
ــرت و  ــرآن، عت ــابقات ق دوره مس
ــان سراســر کشــور  نمــاز فرهنگی
ــه  ــندیم ک ــیار خرس ــت: بس گف
ــن  ــی ثام ــارگاه ملکوت ــوار ب در ج
االئمــه علیــه الســام و در حضــور 
ــزو  ــه ج ــتیم ک ــی هس فرهنگیان
بنــدگان خــاص خــدا و اهــل 
قــرآن هســتند کــه خــود، از 
معــارف نورانــی بهــره منــد شــده 
ــه  ــاب را ب ــارف ن ــن مع ــد، ای ان
ــه   ــوم ک ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
فرزنــدان قــرآن و امــام زمــان 
عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف 
ــد.   ــی کنن ــل م ــتند منتق هس

ــا توجــه بــه جلســاتی  وی افزود:ب

کــه بــا کارشناســان و متخصصان 
ــال   ــتیم امس ــه داش ــج الباغ نه
برنامــه ویــژه ای بــرای تبلیــغ 
نهــج  نــاب  معــارف  ترویــج  و 
ــک  ــت.  ی ــم داش ــه خواهی الباغ
انســان قرآنــی بــا معرفــت هرجــا 
باشــد آنجــا نورانــی خواهــد شــد 
بــرای  بزرگــی  ایــن برکــت  و 
ــا کســانی  ــرا ب معلمــان اســت زی
ــر  ــر پذی ــه اث ــد ک ــاط دارن ارتب

ــتند.   هس
از  یکــی  داد:  ادامــه  باقــرزاده 
ــی  ــت پرورش ــت های معاون سیاس
ــن  ــد ای ــی در دوره جدی و فرهنگ
اســت کــه فعالیــت هــای قرآنــی 
هــای  مــکان  و  زمــان  در  را  
ــتری  ــراد بیش ــرای اف ــتر و ب بیش

ــد.   ــترش ده گس
وی خاطــر نشــان کــرد: از دیگــر 
سیاســت هــای مــا ایــن اســت که 
ــابقات  ــه مس ــی  پای ــاب درس کت
قــرآن، عتــرت و نمــاز دانــش 
ــفره  ــن س ــا ای ــد ت ــوزان باش آم
ــتری   ــراد بیش ــرای اف ــی را ب اله
بنــا  همچنیــن  بگســترانیم، 
 داریــم مســابقات را در برخــی 

ــی  ــورت گروه ــه ص ــا ب ــته ه رش
ــم.   ــزار کنی برگ

ــرآن را  ــد ق ــزود: بای ــرزاده اف باق
بخوانیــم تــا یــاد بگیریــم و طــرح 
ــوزان  ــش آم ــا دان ــم ت ــای داری ه
ــت  ــس و الف ــم ان ــرآن کری ــا ق ب
ــاس  ــر اس ــد و ب ــتری بگیرن بیش
ــن در  ــل ف ــا اه ــه ب ــاتی ک جلس
عمومــی  آمــوزش  کمیســیون 
قــرآن کشــور داشــتیم برنامــه ای 
بــرای آمــوزش قرآنــی آمــوزگاران 

ــم.   ــی داری ابتدای
فعالیــت  توســعه   : گفــت  وی 
دارالقــرآن هــا در دســتور کار 

اســت، تــا بتوانیــم در زمینــه 
گســترش فعالیت هــای قرآنــی 
مــدارس از ظرفیــت آنها اســتفاده 

ــم.   کنی
فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
ــه  ــرورش ادام ــوزش و پ وزارت آم
ــی  ــان قرآن ــه معلم ــه هم داد: ب
ــتان را  ــم تابس ــی کن ــه م توصی
ــه یــک  دریابیــد و حتــی شــده ب
نفــر قــرآن یــاد دهیــد زیــرا 
ــه همــراه دارد.   ــرکات فراوانــی ب ب
ــم،  ــک کنی ــد کم ــن بای همچنی
نهضــت قــرآن خوانیــم تــا قــرآن 
یــاد بگیریــم را راه انــدازی کنیــم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

کتاب درسی پایه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان باشد

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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 رئیسی  در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر  :

 همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به 
تحوالت بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است

رئیس انجمن دوستی ایران و چین :  
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خبر

در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛

تأکید مخبر بر شتاب بخشی به 
توسعه میادین مشترک نفت و گاز

 معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی 
برگزار شد، بر شتاب بخشی به توسعه میادین مشترک نفت و گاز تأکید 

کرد.
»محمد مخبر« در این جلسه تسریع در تعیین تکلیف میادین مشترک 

نفت و گاز را یک مطالبه عمومی در کشور عنوان کرد.
نیرو  به درخواست وزارت  اشاره  با  اول رئیس جمهور همچنین  معاون 
درباره احداث بخش بخار نیروگاه های گازی خاطرنشان کرد: باید تالش 
کنیم با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، راندمان و بازدهی نیروگاه های 
نیازهای مصارف خانگی،  تأمین  تا ضمن  افزایش پیدا کند  برق کشور 

شاهد تأمین نیازهای بخش صنعت و سایر مصارف باشیم.
مخبر با تأکید بر ممنوعیت خرید و واردات کاالهای خارجی مشابه تولید 
در دست  تولیدات  و  توسعه  در  اجرایی خواست  از دستگاه های  داخل 
اقدام، حتی المقدور از ظرفیت ها و تولیدات داخلی استفاده کنند و صرفاً 

نیازهای مازاد از طریق واردات تأمین شود.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
اجتماعی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 
نیز حضور داشتند، درخواست برخی دستگاه های اجرایی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت و تعدادی از این درخواست ها به تصویب رسید.
لوله،  چند  نفتی  میدان  زودهنگام  "تولید  طرح  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری در طرح احیای چاه های نفتی کم بازده و غیرفعال توسط 
داخلی  منابع  محل  از  سرمایه گذاری  دانش بنیان،  و  فناور  شرکت های 
شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح تکمیل و بهبود پاالیشگاه های 
گازی و سرمایه گذاری در طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران 
از جمله درخواست های وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث 

و بررسی تصویب شدند.
نیروگاه های  بخار  بخش  احداث  پروژه های  اجرای  برای  سرمایه گذاری 
گلستان،  فارس،  خلیج  زاگرس،  سلطانیه،  نیروگاه های  شامل  گازی 
سمنان، خرمشهر و شهید کاوه و همچنین خرید و واردات تجهیزات 
و سد  باغان  مخزنی  پروژه های سد  نیاز  مورد  خارجی  ماشین  آالت  و 
دشت پلنگ و نیز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی 
سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح مطالعه، بازسازی و مرمت  
سازه های تاریخی آب جزء درخواست های وزارت نیرو در این جلسه بود 

که مورد تأیید اعضای شورای اقتصاد قرار گرفت.
در  وشهرسازی  راه  وزارت  درخواست  دو  با  همچنین  نشست  این  در 
خصوص اصالح و افزودن متمم به مصوبه شورا در خصوص اجرای طرح 
تدارک قطعات بسیار ضروری ناوگان لوکوموتیوهای راه آهن و همچنین 
اصالح و افزودن متمم به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح 
تدارک 3 دستگاه لوکوموتیو جرثقیل دار 1۲۰ تنی و لوازم یدکی مرتبط 

با آنها مورد موافقت قرار گرفت.
استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( برای طرح تأمین تجهیزات 
برقی و مکانیکی و ناوگان خط دو متروی اصفهان نیز درخواست وزارت 

کشور در این جلسه بود که به تصویب رسید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه درخواست خود را مبنی 
بر تأمین تجهیزات خارجی برای طرح احیای گسترش صنایع بلوچ مطرح 

کرد که پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

باقری در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر:

میزبانی مذاکرات رفع تحریم ها 

توسط قطر نشانه حسن نیت این کشور 

در ترویج گفت وگو و تعامل است
 مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران، با تاکید بر حمایت ایران 
از نقش سازنده قطر در عرصه های  منطقه ای و بین المللی، میزبانی این 
دور از مذاکرات رفع تحریم ها توسط دولت قطر را نشانه حسن نیت این 

کشور در ترویج گفتگو و تعامل دانست.
بن  محمد  شیخ  با  خارجه   امور  وزیر  سیاسی  معاون  باقری  علی 
دیدار  قطر  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  ثانی  آل  عبدالرحمن 

و درخصوص همکاری های دو کشور و تحوالت منطقه گفتگو کرد.
سرمایه  را  کشور  دو  میان  برادری  و  دوستی  باقری  دیدار،  این  در 
دوحه  و  تهران  میان  همه جانبه  مناسبات  ارتقای  برای  ارزشمندی 
دانست و بر اراده جمهوری اسالمی ایران برای تحکیم روابط دو کشور 

تاکید کرد.
وزیر خارجه قطر نیز با اشاره به سفرهای متقابل رئیس جمهور ایران و 
امیر قطر، اجرای توافقات بعمل آمده در این سفرها را نشان دهنده اراده 

جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط در همه زمینه ها دانست.
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران، با تاکید بر حمایت ایران از 
نقش سازنده قطر در عرصه های  منطقه ای و بین المللی، میزبانی این 
دور از مذاکرات رفع تحریم ها توسط دولت قطر را نشانه حسن نیت این 

کشور در ترویج گفتگو و تعامل دانست.

کشورهای  همکاری های  گفت:  جمهور  رئیس 
ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحوالت بین 
این  و  است  یافته  فزاینده ای  اهمیت  المللی 
تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش 
رفاه ملت های ما می شود، بلکه به تقویت صلح و 
ثبات منطقه ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از 

طریق کشورهای ساحلی می انجامد.
ظهر  از  بعد  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
چهارشنبه در ششمین اجالس سران کشورهای 
ساحلی خزر در عشق آباد با استقبال از ابتکارات 
کشورهای  جمهور  رؤسای  سوی  از  شده  ارائه 
همکاری های  توسعه  برای  خزر  دریای  ساحلی 
اقتصادی در حوزه های مختلف گفت: جمهوری 
و  صلح  دریای  را  خزر  دریای  ایران،  اسالمی 
منطقه  مردم  نزدیکی  و  پیوند  عامل  و  دوستی 
بر  همه جانبه  همکاری های  برای  و  می داند 
را  آمادگی خود  متقابل  منافع  و  احترام  اساس 

اعالم می دارد.
رئیسی خطاب به سردار بردی محمدوف،  الهام 
والدیمیر  و  توکایف،  مارت  قاسم جو  یف،  علی 
پوتین افزود: مایلم مراتب خرسندی خود را از 
کشورهای  سران  نشست  ششمین  در  حضور 
عشق آباد  زیبای  شهر  در  خزر  دریای  ساحلی 
رؤسای  گرامی،  و همکاران  دوستان  با  دیدار  و 
الزم  همچنین  نمایم.  ابراز  محترم  جمهور 
و  دوست  صمیمانه  و  گرم  میزبانی  از  می دانم 
برادر عزیزم آقای سردار بردی محمدوف رئیس 

جمهور ترکمنستان سپاسگزاری نمایم.
در  شرایطی  در  ما  امروز  داشت:  اظهار  وی 
در شهر عشق آباد  نشست سران خزر  ششمین 
در  سران  قبلی  نشست  از  که  داریم  حضور 
عشق آباد در سال ۲۰۰۲ تاکنون راهی طوالنی 
مبانی  متعدد،  اسناد  تدوین  با  پیموده ایم.  را 
بهره مندی  و  همکاری  برای  مناسبی  حقوقی 
زبان  کرده ایم.  ایجاد  آبی  پهنه  این  مواهب  از 
یافته ایم.  متقابل  منافع  تأمین  برای  مشترکی 
تصویر  به  راه  ادامه  برای  روشنی  چشم انداز 
تالش،  نتیجه  دستاوردها  این  همه  کشیده ایم. 
درایت، دوراندیشی، جامع نگری و در نظر گرفتن 

حقوق و منافع متقابل کشورهای ماست.
خزر،  دریای  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
و  پیوند  کانون  ما؛  مشترک  سرمایه  و  میراث 
از  بیش  برای  برکت  و  خیر  منشا  و  دوستی؛ 
ساحلی  کشورهای  جمعیت  نفر  میلیون   ۲۷۰
یک  آینه  در  را  کشور  پنج  که  می  باشد  آن 
که  همانگونه  می دهد.  انعکاس  آبی  واحد  پهنه  
پدران تمدن ساز و مادران فرهنگ پرور ما برای 
هزاران سال در این سواحل و مناطق از آرامش 
و نعمت برخوردار بوده  اند، ملت های ما نیز به 
عنوان همسایگان ابدی حاشیه  این دریا باید با 
دریای  عنوان  به  دریای خزر  به  بلندمدت  نگاه 
دوستی و همکاری بنگرند تا به مسئولیت خود 
در قبال نسل کنونی و نسل های آینده نیز عمل 
فرهنگی  همگرایی  منظر،  این  از  باشیم.  کرده 
اولویت های  از  یکی  خزر  ساحلی  کشورهای 
اساسی است که همکاری و دوستی را در بلند 
مدت تضمین و در دل ملت ها مستحکم می کند. 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می دهد که با 
مشترک  برنامه های  برگزاری  و  نهادسازی 
فرهنگی- اجتماعی این میراث معنوی حفظ و 

تقویت می شود.
رئیسی تاکید کرد: ما به عنوان کشورهایی که 

از طریق دریای خزر به هم پیوند خورده ایم و 
همسایه هستیم و با استفاده از قلمرو یکدیگر به 
دیگر کشورها و مناطق دسترسی پیدا می کنیم، 
کشورهای  همچنین  و  آبی  پهنه  این  قبال  در 
داریم.  زیادی  تکالیف  و  حقوق  آن،  ساحلی 
استفاده  شکننده،  زیست  محیط  از  حفاظت 
مسئوالنه  فعالیت های  زنده،  منابع  از  معقول 
برای بهره مندی از منابع معدنی دریای خزر با 
امنیت  و  رفاه  ارتقای  و  اقتصادی  توسعه  هدف 
حقوق  حاکمیت،  به  احترام  و  مردمان مان 
آبی،  پهنه  این  در  یکدیگر  و صالحیت  حاکمه 

بخشی از این حقوق و تکالیف است.
توافِق  مورد  کلیدی  اصل  کرد:  تصریح  وی 
کشورهای  اجماعی  و  انحصاری  »صالحیت 
دریای  به  راجع  تصمیم گیری  برای  ساحلی« 
روشنگر  آن، چراغ  مسایل  و فصل  و حل  خزر 
زمینه های  آن،  پرتو  در  که  است  راهنمایی  و 
کشورهای  متقابل  منافع  تأمین  و  همکاری 
ساحلی خزر فراهم می شود. این امر، و همچنین 
مداخالت  راه  قبلی،  معاهدات  اساس  بر 
مسایل  در  خزر  غیرساحلی  و  ثالث  طرف های 
سایر  و  تجاوز  ارتکاب  یا  دریای خزر  با  مرتبط 
را  ساحلی  کشورهای  از  یک  هر  علیه  اقدامات 
از وقوع حوادث ناخوشایند  می بندد و می تواند 
احتمالی، جلوگیری نماید. لذا ضروری است ما 
به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر با تاکید 
اقدامات  از  پرهیز  و  پنج جانبه  همکاری های  بر 
و  موجود  ظرفیت های  به  اتکاء  با  و  یکجانبه 
به  را  خزر  دریای  منطقه  همکاریها،  گسترش 
عنوان »منطقه صلح و دوستی« حفظ کنیم و 
به منافع بلندمدت منطقه و کشورهای ساحلی 
و رعایت »اصل اتفاق آراء« در کلیه تصمیمات 
مربوط به دریای خزر، توجه جدی داشته باشیم.

خوشبختانه  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
همکاری های خوب و سازنده ای بین کشورهای 
به  مختلف  حوزه های  در  خزر  دریای  ساحلی 
ویژه حمل و نقل، تجارت، مدیریت منابع زنده، 
حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت و مقابله 
با عوامل ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در 
سال های  طول  در  منظور  بدین  است.  جریان 
مبنای  و  شده  تدوین  زیادی  اسناد  گذشته 

همکاری قرار گرفته است.
کشورهای  سران  قبلی  نشست  در  گفت:  وی 
پس   ۲۰1۸ سال  در  آکتائو  در  خزر  ساحلی  

از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی 
حقوق  مبین  که  سندی  عنوان  به  خزر  دریای 
اساسی  اصول  و  ساحلی  کشورهای  تکالیف  و 
نهایی  می شود،  تلقی  خزر  دریای  در  فعالیت 
می تواند  آن  اجرایی شدن  قطعاً  شد.  امضاء  و 
کشورهای  بیشتر  های  همکاری   زمینه ساز 
تر  گسترده   فعالیت  های  همچنین  و  ساحلی 
در دریای خزر فراهم آورد. طبیعتا دستیابی به 
این نقطه مستلزم تحدیِد حدود منصفانه مناطق 
صالحیت  و  حاکمه  حقوق  حاکمیت،  اِعمال 
کشورهای ساحلی در خصوص بخش های بستر 
و زیربستر دریا، سطح و ستون آب و همچنین 
راستا  این  در  است.  خزر  دریای  فوقانی  فضای 
ترسیم  چگونگی  »موافقت نامه  شدن  نهایی 
جمهوری  و  است  اهمیت  حائز  مبدأ«  خطوط 
اعالمیه  در  جمله  از  همواره،  ایران  اسالمی 
تصریح  کنوانسیون،  امضای  از  پس  تفسیری 
کرده است که این مساله برای ایران به عنوان 
آشکارا  آن  ساحل  »شکل  دارای  که  کشوری 
اهمیت  دارای  است،  نامساعدی«  وضعیت  در 
چشمگیر و تعیین  کننده است. امیداریم با ادامه 
مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده 
نزدیک، این موافقت نامه نیز نهایی شده و راه را 
دریای  حقوقی  رژیم  کنوانسیون  تصویب  برای 

خزر هموار کند.
بنیان های  از  یکی  عدالت  افزود:  رئیس جمهور 
اساسی شکل دهنده سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران است  بر این اساس برقراری روابط 
عادالنه بصورت دوجانبه و همچنین شکل دهی 
به نظم عادالنه  چندجانبه جزو جهت گیری های 
اصلی سیاست خارجی ایران است. طبیعتا یکی 
دوستانه  روابط  عادالنه، گسترش  نظم  فواید  از 
که  است  همسایگان  بخصوص  بازیگران  بین 

تامین کننده منافع متقابل آنها نیز خواهد بود.
رفع  با  و  اخیر  دوره  در  داشت:  اظهار  رئیسی 
شاهد  کرونا  پاندمی  از  ناشی  محدودیت های 
اقتصادی  و  تعامالت سیاسی  افزایش چشمگیر 
خزر  دریای  ساحلی  کشورهای  و  ایران  بین 
به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  بوده ایم. 
مناسب  زیرساخت های  و  جغرافیایی  موقعیت 
دسترسی  و  ترانزیت  زمینه  است  آماده  خود 
کشورهای ساحلی دریای خزر به دیگر کشورها 
و مناطق بخصوص بنادر ایران در خلیج فارس و 
دریای عمان را از طریق قلمرو خود فراهم نماید. 

همچنین، همکاری در زمینه صادرات و سوآپ 
محصوالت  و  معدنی  مواد  برق،  گاز،  و  نفت 
کشاورزی از جمله مواردی است که در ماه های 
کشورهای  با  ما  مذاکرات  دستورکار  در  اخیر 
توافقات  و  است  بوده  خزر  دریای  در  همسایه 
که  است  گرفته  شکل  زمینه ها  این  در  خوبی 
همکاری های  از  نوینی  دوران  دهنده  نوید 

راهبردی می باشد.
دریای  خزر  دریای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
با  بخصوص  همکاری ها  این  و  است  همکاری 
فزاینده- اهمیت  بین  المللی  تحوالت  به  توجه 

ایران  اسالمی  تعامل جمهوری  است.  یافته  ای 
و  دارد  اصالت  خود  همسایگان  و  دوستان  با 
رونق  موجب  تنها  نه  همکاری  و  تعامل  این 
می شود  ما  ملت های  رفاه  افزایش  و  اقتصادی 
بلکه به تقویت استقالل کشورها و صلح و ثبات 
از  صرفا  خزر  حوزه  مسائل  حل  و  منطقه ای 
طریق کشورهای ساحلی می انجامد. این راهبرد 
کالن جمهوری اسالمی ایران، فارغ از تحوالت 

بین المللی ادامه خواهد یافت.
اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
رؤسای  سوی  از  شده  ارائه  ابتکارات  از  ایران 
دریای  ساحلی  کشورهای  محترم  جمهور 
اقتصادی  همکاری های  توسعه  برای  خزر 
سرمایه گذاری،  نقل،  و  حمل  حوزه های  در 
گردشگری و دیگر اشکال فعالیت های اقتصادی 
خاص  بصورت  و  می نماید  حمایت  و  استقبال 
محیط  و حفظ  فرهنگی  روابط  تقویت  لزوم  بر 

زیست شکننده دریای خزر تاکید دارد.
ایران،  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  رئیسی 
عامل  و  دوستی  و  صلح  دریای  را  خزر  دریای 
برای  و  می داند  منطقه  مردم  نزدیکی  و  پیوند 
و  احترام  اساس  بر  همه جانبه  همکاری های 

منافع متقابل آمادگی خود را اعالم می دارد.
اسالمی  جمهوری  پایان  در  داد:  ادامه  وی 
هفتمین  برگزاری  را جهت  آمادگی خود  ایران 
است  امید  دارد.  می  اعالم  خزر  سران  اجالس 
برپایی این اجالس ها، رشد و توسعه روز افزون، 
امنیت، ثبات، رفاه، صلح و دوستی را برای مردم 
منطقه دریای خزر به ارمغان آورد. بار دیگر از 
سازماندهی شایسته این نشست و مهمان نوازی 
گرم رئیس جمهور، دولت و مردم کشور دوست، 
و  می کنم  تشکر  ترکمنستان،  برادر  و  همسایه 

برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

 رئیسی  در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر  :

 همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحوالت 
بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است

خبر

امیرعبداللهیان در دیدار با اردوغان: راه حل 

سیاسی تنها مسیر حل بحران سوریه است

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور ترکیه گفت: راه 
حل سیاسی و ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی به عنوان تنها 

مسیر برای حل بحران سوریه است.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جریان دیدار 
و  دیدار  این کشور  رئیس جمهور  اردوغان  با رجب طیب  ترکیه   از 
نظر  تبادل  و  گفتگو  به  دو کشور  موردعالقه  موضوعات  در خصوص 

پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابالغ سالم رئیس جمهور 
اسالمی ایران و همچنین تجدید دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای 
سفر به کشورمان به منظور برگزاری نشست شورای عالی همکاری های 
دو کشور در تهران و همچنین برپایی نشست کمیسیون همکاری های 
روابط  ارتقای  برای  کشورمان  آمادگی  فی مابین،  اقتصادی  مشترک 
اقتصادی و تجاری با ترکیه و افزایش تبادالت تجاری در سطح هدف 

گذاری شده بین دوکشور را مورد تصریح قرار داد.
امیرعبداللهیان همچنین در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت گفتگو 
به  برای رسیدن  ایران  لغو تحریم ها، جدیت جمهوری اسالمی  برای 
توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار، در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و 
اجتناب از زیاده خواهی را دست یافتنی دانست و مورد تاکید قرار داد.

تبیین  با  سوریه  موضوع  خصوص  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
سیاسی  حل  راه  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی  دیدگاه 
بعنوان تنها مسیر برای حل بحران، و ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام 
نظامی، آمادگی کشورمان برای تسهیل در زمینه گفتگو برای کاهش 

نگرانی های امنیتی در سوریه را مورد تاکید قرار داد.
دکتر امیر عبداللهیان همچنین در خصوص برخی تحرکات رژیم جعلی 
صهیونیستی در منطقه و کشورهای پیرامونی جمهوری اسالمی ایران، 
بر فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی بعنوان ارمغان حضور این رژیم برای 
منطقه تصریح و بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از آرمان فلسطین 

تاکید کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابالغ سالم 
به مقامات عالیه کشورمان، سیاست همسایگی دولت و نگاه به فعال 
سازی روابط با همسایگان را مورد تمجید قرار داد و با تاکید بر ضرورت 
نیل به تبادالت تجاری هدف گذاری شده از سوی دو کشور، با تشکر از 
تجدید دعوت برای سفر به جمهوری اسالمی ایران، ابراز امیدواری کرد 
در فرصت مناسب برای برگزاری شورای عالی همکاری های فی مابین به 

تهران سفر نماید.
رئیس جمهور ترکیه همچنین حصول توافق در مذاکرات هسته ای را 
مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگو ها به نتایج ثمر 

بخشی منجر شود.
وی همچنین ضمن با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلسطین، 
قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین را موضوع مهم دنیای 
اسالم دانست و وحدت جهان اسالم در این خصوص را با اهمیت ذکر 

کرد.
تحوالت افغانستان، اوضاع در عراق، روند آستانه، عزم دوکشور در زمینه 
مبارزه با تروریسم، تمرکز بر راه حل سیاسی برای مشکالت منطقه از 
دیگر محورهای مورد گفتگو در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با 

رئیس جمهور ترکیه بود.

سنگدوینی در تذکر شفاهی:

گرانی اقالم مصرفی مردم را با مشکل مواجه 

کرده است

نماینده مردم آق قال در مجلس با بیان اینکه گرانی اقالم مصرفی 
و اجاره بهای مسکن مردم را با مشکل مواجه کرده است از رئیس 
مسیر  ادامه  خصوص  در  مجلس  در  حضور  با  تا  خواست  جمهور 

توضیحاتی به نمایندگان ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رمضانعلی سنگدوینی در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک 
شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  قضائیه  قوه  هفته  مناسبت  به 
بهشتی، خطاب به رئیس جمهور گفت: بانک ها در این شرایط سخت 
اقتصادی مردم را برای پرداخت تسهیالت اذیت می کنند. الزم است 
شرایط  این  در  مردم  به  کمک  برای  شما  جانب  از  قاطعی  دستور 

حساس صادر شود.
اقالم  گرانی  داد:  ادامه  مجلس  در  قال  آق  و  گرگان  مردم  نماینده 
مصرفی، اجاره بهای مسکن مردم به ویژه اقشار ضعیف را با مشکل 
مواجه کرده است، از شما می خواهم در جلسه صحن حضور پیدا 
تا  دهید  توضیح  نمایندگان  برای  مسیر  ادامه  خصوص  در  کرده، 

مشکالت حل شود.
وی افزود: از آقای ساداتی نژاد تشکر می کنم که بخش اعظمی از 
مطالبات گندمکاران و کلزا کاران را پرداخت کرده است. ان شاءاهلل در 

هفته آینده نیز مابقی مطالبات نیز پرداخت شود.
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 سخنگوی دولت با اشاره به مذاکرات 
در  آمریکا  امیدواریم  گفت:  قطر 
مذاکرات دوحه با عبور از شیوه ترامپ، 
دستیابی به توافق مثبت و قابل قبول 

را محقق کند.
حاشیه  در  جهرمی«  بهادری  »علی 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
گفت:  دولت  هیأت  مصوبات   درباه 
اعتبار  اختصاص  مصوبات   از  یکی 
برای جبران خسارت های زلزله استان 
شمالی،  خراسان  و  رضوی  خراسان 
وقوع تندباد در غرب استان گیالن بود.

همچنین  جلسه  این  در  افزود:  وی 
موافقت نامه  امضای  به منظور  الیحه ای 
ایران  اسالمی  جمهوری  بین  دوجانبه 
مالیات  اخذ  از  اجتناب  برای  عراق  و 
مضاعف از شوی وزیر اقتصاد ارائه شده 
بود که دولت با قید یک فوریت با این 

الیحه موافقت کرد.
درباره  همچنین  جهرمی  بهادری 
طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت 
و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با 

انسانی  نیروی  پیمانکاری  شرکت های 
از  پیش  این که  به  توجه  با  که  گفت 
به  دستوری  جمهور  رئیس  هم  این 
سازمان امور اداری و استخدامی برای 
و  داد  نیروها  این  وضعیت  ساماندهی 
طرحی در این سازمان آماده شده بود 
این  وضعیت  بتوان  طرح  همان  با  که 
عزیزان را ساماندهی کرد و در جلسه 
عنوان  به  سازمان  این  دولت  امروز 
نماینده دولت تعیین شد تا با همکاری 
مشترکی  تدبیر  مجلس  نمایندگان 
نیروها  این  وضعیت  ساماندهی  برای 
داشته باشند. وی ادامه داد:  هزینه کرد 
و  مالیات  از  حاصل  درآمدهای  برخی 
در  ورودی  حقوق  و  صادراتی  عوارض 
حوزه تکمیل زنجیره ارزش و همچنین 
حوزه های فناورانه و دانش بنیان نیز به 
گامی  تا  رسید  وزیران  هیأت  تصویب 
جهت تحقق هرچه سریع تر شعار سال 
و اجرای دستورات مقام معظم رهبری 
اولویت  با  اشتغال  و  تولید  زمینه  در 

حوزه های دانش بنیان باشد.

سفر دوحه و مذاکرات قطر در راستای 
استمرار مذاکرات است

»جوزف  سفر  درباره  دولت  سخنگوی 
همواره  ایران  گفت:  ایران  به  بورل« 
رویکرد فعال و ابتکارات خود برای حل 
سفر  و  داشته  پیش  در  را  ها  تحریم 

بورل به ایران در این راستا بود.
مذاکرات  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
راستای  در  دوحه  سفر  افزود:  قطر 
ایران مانند  تا  استمرار مذاکرات است 

اتحادیه  با  گذشته به صورت مستقیم 
خواهد  پیش  در  را  مذاکرات  اروپا 

گرفت.
وی با بیان این که تداوم مذاکرات برای 
ظالمانه  یکجانبه  های  تحریم  حل 
بود،  شده  پذیرفته  دوطرف  هر  برای 
اظهار داشت: امیدواریم با عبور دولت 
جدید آمریکا از شیوه ترامپ، بتوان به 
تغییرات مثبت و توافق قابل قبول در 

این مسیر دست یافت.

 سخنگوی دولت :  امیدواریم مذاکرات دوحه با عبور آمریکا از 
روش ترامپ به توافق منتهی شود

وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون   
اقتصادی  سازمان های  خارجه  امور 
را  هشت  دی  همچون  چندجانبه 
حائز  ایران  اقتصادی  دیپلماسی  در 
اهمیت دانست و آمادگی تهران برای 
کشورهای  مشترک  اهداف  تحقق 

عضو را اعالم کرد.  
کل  دبیر  امام  عبدالغدیر  ایسیاکا   

هشت  اقتصادی  همکاری  سازمان 
کشور در حال توسعه )موسوم به دی 
هشت( که به تهران سفر کرده است 
دیپلماسی  معاون  صفری  مهدی  با 
دیدار  خارجه  امور  وزیر  اقتصادی 

کرد.  
در این دیدار ابتدا دبیرکل دی هشت 
به  سفر  از  خرسندی  ابراز  ضمن 

از  گزارشی  ایران  اسالمی  جمهوری 
آخرین وضعیت همکاری ها در این 

سازمان را ارائه کرد.  
در  اعضا  توافقات  به  اشاره  با  وی 
صنعت،  تجارت،  نظیر  هایی  حوزه 
کشاورزی، فنآوری، علمی، ارتباطات 
در  کشورمان  نقش  هوانوردی،  و 

اجرایی کردن آنها را مهم دانست.  

دبیرکل سازمان دی هشت همچنین 
به معرفی برخی برنامه های در دست 
انجام در حوزه های مرتبط با تجارت 
اتاق  و  پرداخت  سیستم  جمله  از 

تهاتر دی هشت پرداخت.  
کرد  پیشنهاد  همچنین  وی 
کشورهای عضو طرح های مشترک 

منطقه ای را به اجرا گذارند.  

صفری: تهران برای تحقق اهداف مشترک کشورهای عضو دی هشت آمادگی دارد



اقتصاد
اخبار

معاون وزیر صنعت: سال گذشته ۹.۵ 
میلیارد دالر صادرات به عراق انجام شد

از صادرات ۹.۵ میلیارد دالری به  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
عراق در سال گذشته خبر داد که ۱.۵ میلیارد دالر بیش از سال ۹۹ بود.

علیرضا پیمان پاک  در جریان نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: اکنون فعال ترین رایزن بازرگانی ما در عراق مستقر است که شبکه 
ایجاد کرده  اقلیم کردستان و کربال  محلی گسترده ای در بصره، نجف، 

است.
 وی بیان داشت: چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق 
ایجاد شده است و بیشترین حجم نمایشگاه ها را در چند سال اخیر در 

عراق داشته ایم.
 پیمان پاک خاطرنشان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی در سال های 

اخیر رشد داشته که بیشترین میزان آن در عراق بوده است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از برگزاری نشست تجاری با قطر 
خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و قطر ۷۰ نفر از تجار ایرانی 

با تجار این کشور آشنا شدند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: یکی از درخواست های امیر قطر برگزاری 
نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این کشور است که فرصت خوبی برای 

صادرات به این کشور خواهد بود.
 پیمان پاک اضافه کرد: همزمان با جام جهانی فوتبال قطر، نمایشگاه 
عرضه کاالی ایرانی در قطر برگزار خواهد شد که با استقبال مسووالن 

کشور مواجه شده است.
 این مقام مسوول همچنین به رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به ترکیه در 
سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال این روند ادامه 

داشته است.
وی گفت: در موضوع ترکیه و صادرات به این کشور، استان به استان در 
حال کار کردن با شرکت ها هستیم و یک توافق نامه تهاتر با این کشور در 

حال نهایی شدن است.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین مشکل اصلی در توسعه 
پول  پرداخت  و  کانتینرها  همچون  موضوعاتی  را  افغانستان  با  تجارت 
برشمرد و گفت: طرف افغانی هنوز تسلط کافی بر این موضوعات نیافته 
است، با این وجود همه مسائل تجارت با این کشور تحت مدیریت واحد 

نماینده ویژه رئیس جمهور در حال اجرا شدن است.
به ویژه در  افغانستان ذخایر معدنی خوبی  پیمان پاک خاطرنشان کرد:   
زمینه سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان در نزدیک مرز 
افغانستان به دنبال استخراج سنگ آهن و در مقابل صادرات برخی مواد 

به این کشور هستیم.

هم افزایی میان روابط عمومی بانکها 
در جهت پیشبرد اهداف نظام بانکی 

 
همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مدیران روابط عمومی بانکهای 
دولتی و نیمه دولتی، بر لزوم هم افزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت 

پیشبرد اهداف نظام بانکی تاکید شد. 
ماهیانه  به صورت  دولتی  نیمه  و  دولتی  بانکهای  روابط عمومی  کمیسیون 
به بررسی مسائل مشترک می  این کمیسیون  تشکیل می گردد و اعضای 

پردازند.
روابط  مدیران  و  داشت  عهده  بر  را  نوبت  این  میزبانی  تعاون  توسعه  بانک 
و  ملی، صنعت  کارگران، صادرات،  رفاه  بانک های سپه، کشاورزی،  عمومی 
معدن، قرض الحسنه مهر ایران، تجارت، ملت، پست بانک، مسکن و صندوق 

کار آفرینی امید در این جلسه حضور یافتند.
بانکها  افزایی  هم  و  هماهنگی  لزوم  بر  کمیسیون  اعضای  جلسه  این  در 
بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  در حوزه  بانکی  اهداف شبکه  پیشبرد  برای 
به مشتریان و عموم مردم تاکید نمودند و از سوی دیگر تداوم آموزش ها 
و ارائه نکات کاربردی برای عموم به منظور ارائه خدمات موثر مورد بررسی 

قرار دادند.
و  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  بانکها  نقش  به  مربوط  مباحث  ادامه  در 

موضوعات فرهنگی مواردی بود که در دستور کار این جلسه قرار گرفت.
هم  و  هماهنگی  لزوم  بانکی،  متنوع  حوزه های  در  ها  پیشرفت  با  همزمان 
افزایی بانکها برای اطالع رسانی موثر و تبلیغات خدمات نوین و آموزش های 
همگانی بیشتر احساس می شود. از این رو مدیران روابط عمومی بانکها به 
ویژه بانکهای دولتی و نیمه دولتی در پی هم افزایی و همفکری برای توسعه 

سطح آگاهی عموم جامعه از خدمات راهگشای بانکی هستند.

لزوم توجه به مبارزه  با پولشویی 
در نظام بانکی/ اولویت صندوق 

کارآفرینی امید مناطق محروم است
 

صندوق،  فعالیت  اولویت  گفت:  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است. 

پولشویی و  با  مبارزه  با موضوع  اسالمی  بانکداری  آموزشی  همایش 
آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد.

این مراسم  نعمت اهلل رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در 
با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به صورت هم زمان 
امور  در  تسهیالت  اعطای  بر  عالوه  صندوق  گفت:  می دهد،  انجام 
توسعه، تولید و اشتغال نیز فعال است و در اساسنامه صندوق نیز این 

موضوع دیده شده است.
وی افزود: با توجه به این دو وظیفه طبیعی است که ما باید به دو 
مقوله بانکداری اسالمی و بانکداری بدون ربا توجه کرده و خود را 
در این زمینه تجهیز کنیم تا همکاران اطالعات کافی نسبت به این 

موضوع را داشته باشد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه در این دوره مباحث 
مربوط به بانکداری اسالمی و بحث پولشویی مطرح شده است، گفت: 
خصوصاً در دولت سیزدهم که مبارزه با فساد مطرح است امیدوارم 

همکاران ما در این زمینه تجهیز شوند.

آزاد گفت:  مناطق  عالی  دبیر شورای 
مصوبه هیئت وزیران برای ممنوعیت 
واردت خودرو به مناطق آزاد به قوت 

خود باقی است.
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
همراه  کاالی  قانون  فعاًل  کرد:  اظهار 
و در  است  باقی  به قوت خود  مسافر 

حال اجراست.
وی با بیان اینکه واردات برخی اقالم 
از قبیل خودرو کشور ممنوع شده و 
شده اند  آن  مشمول  هم  آزاد  مناطق 
هیئت  مصوبه  ممنوعیت،  این  گفت: 
وزیران است ولی واردات برخی اقالم 
دیگر آزاد است و اتفاقاً استقبال خوبی 
از آن می شود؛ میزان خریدهایی  هم 
انجام  آزاد  مناطق  به  مردم  که 

می دهند، بد نیست.
علت عدم راه اندازی مناطق آزاد جدید

محمد در خصوص راه اندازی مناطق 
در  ما  کرد:  تصریح  نیز  جدید  آزاد 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ یک میلیارد دالر 
منابع دیدیم تا زیرساخت های مناطق 
در  اما  شود  اندازی  راه  جدید  آزاد 
هنگام بررسی این الیحه در مجلس، 

این بخش از الیحه حذف شد.
منابع  ایجاد  دنبال  به  افزود:  وی 
برای راه اندازی ۷ منطقه آزاد جدید 

هستیم؛ اما فعاًل از مناطق آزاد ۸ گانه 
احداث  برای  معین  عنوان  به  موجود 
زیرساخت های این مناطق آزاد جدید 
استفاده می کنیم ولی به هر حال باید 
منابع ایجاد شود که پیگیر هستیم به 
را  اعتبارات  این  شده  که  نحوی  هر 

تأمین کنیم.
آزاد  مناطق  جمهور:  رئیس  مشاور 

درگاه واردات کاال نیست
سعید  نیز  این  از  پیش  است  گفتنی 
آزاد  »مناطق  که  اتهام  این  محمد 
شده  کاال  قاچاق  یا  واردات  درگاه 
اند« رد کرده و گفته بود: تراز تجاری 
گذشته  سال  در  آزاد  و  ویژه  مناطق 

مجموعاً مثبت ۱۱ میلیارد دالر شده 
و  تولید  افزایش  دهنده  نشان  که 

صادرات در مناطق آزاد و ویژه است.
خاطرنشان می شود در دولت دوازدهم 
واردات   ۱۳۹۷ فروردین   ۲۲ در 
مواد  استثنای  به  مصرفی  کاالهای 
به  تولید  آالت  ماشین  یا  تولید  اولیه 
وزیران  هیئت  مصوبه  با  آزاد  مناطق 
اتهامی  موارد  از  یکی  تا  شد  ممنوع 
که مناطق آزاد را در رأس واردات قرار 
می داد، حذف شود. با این حال دیوان 
 ۲۱ در  را  مصوبه  این  اداری  عدالت 

اردیبهشت ۱۴۰۰ ابطال کرد.
همچنین مصوبه هیئت وزیران دولت 

ممنوعیت  خصوص  در  دوازدهم 
خرداد ۱۳۹۸   ۲۹ در  خودرو  واردات 
آن  از  و  شد  هم  آزاد  مناطق  شامل 
واردات خودرو  امکان  کنون،  تا  زمان 

در مناطق آزاد وجود ندارد.
اخیراً دبیر شورای عالی مناطق آزاد از 
قول رئیس جمهور برای آزادی واردات 
خودروی خارجی به مناطق آزاد کیش 
و قشم در ایام نزدیک به جام جهانی 
فوتبال قطر در صورت انتقال بخشی 
جزیره  دو  این  به  قطر  گردشگران  از 
خبر داده بود که هنوز این موضوع در 
نشده  تصویب  و  مطرح  دولت  هیئت 

است.

سعید محمد: واردات خودرو به 
مناطق آزاد ممنوع است

گزارش

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

ارتقاء وضعیت دو پژوهشکده 

پژوهشگاه فضایی ایران

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و سرپرست پژوهشگاه فضایی 
ایران، از اخذ موافقت قطعی برای دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران 

از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی خبر داد.
ساالیه«  »حسن  ایران،  فضایی  پژوهشگاه  از  وزیر  معاون  از  نقل  به 
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در تشریح این خبر گفت: شورای 
گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
در جلسه شماره نهصد و پنجاه ودو در تاریخ چهارم اردیبهشت سال 
جاری، با درخواست تبدیل وضعیت پژوهشکده های سامانه های ماهواره 
و رانشگرهای فضایی از اصولی به قطعی موافقت کرد.ساالریه افزود: این 
موضوع طی نامه ای از سوی معاون پژوهش و فناوری شورای گسترش 
و برنامه ریزی آموزش عالی در چهارم تیرماه سال جاری به پژوهشگاه 

فضایی ایران ابالغ شده است.
ماهواره  سامانه های  پژوهشکده  حاضر  حال  در  گزارش،  بنابراین 
رباتیک  زمینی،  فناوری  شامل  قطعی  پژوهشی  گروه  چهار  دارای 
فضایی، فناوری فضایی و مهندسی سامانه های ماهواره و پژوهشکده 
رانشگرهای  پژوهشی  گروه  سه  دارای  نیز  تبریز  فضایی  رانشگرهای 

الکتریکی، مکانیسم ها و عملگرهاست.

حمایت بانک تجارت از تامین مالی 

 طرح جامع شرکت 

پاالیش نفت تبریز
مدیرعامل بانک تجارت دردیدار با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز بر 

لزوم حمایت از تامین مالی طرح جامع این مجموعه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی فیض آثار، در دیدار با 
باقری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز در مجموعه تاریخی بانک تجارت 
واقع در میدان امام خمینی که با حضور حسین زاده مدیر شعب آذربایجان 
شرقی برگزار شد، با تاکید بر لزوم حمایت از تامین مالی طرح جامع این 
مجموعه گفت: بانک تجارت از دیرباز با حمایت از بخش انرژی همواره جزو 
داشتن  اختیار  در  با  و  است  می شده  محسوب  صنعت  این  اول  بانک های 
کارشناسان متخصص مالی همسو با برنامه ها و پروژه های این شرکت ها در 

مسیر سودآوری و تحق اهداف آن ها حرکت می کند.
انرژی گفت:  با حوزه نفت و  بانک تجارت  با اشاره به همکاری دیرینه  وی 
نگاه بلند مدت بانک تجارت و حمایت از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در 
سال های اخیر با نگاه تخصصی به این حوزه ها همراه بوده و توانسته در قالب 
طرح های ویژه مانند گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، صدور ضمانت نامه، 

تنزیل LC داخلی این همکاری ها را تداوم بخشد.
مدیر عامل بانک تجارت ادامه داد: همکاری با بخش های مختلف حوزه نفت 
بانک محسوب می شود.  برنامه های اصلی  و  اولویت ها  انرژی همواره جزو  و 
بانک تجارت با وجود تحریم های بین المللی خود را موظف می داند در کنار 

شرکای تجاری خود و همسو با اهداف این مجموعه ها گام بردارد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اشاره به تجربه همکاری بانک تجارت 
با شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بیشترین حجم فعالیت های 
بانک  و کارشناسان  تعلق دارد و مدیران  بانک تجارت  به  اعتباری شرکت، 

همواره با مشاوره های خود این مجموعه را همراهی می کنند.

حمایت بانک ملي ایران از 

تولیدکنندگان خوزستاني با هدف 

تقویت امنیت غذایي کشور
بانک ملی ایران سال گذشته در راستای تقویت امنیت تامین غذا در 
کشور، اقدام به پرداخت تسهیالت به شرکت های فعال این صنعت 

در استان خوزستان کرده است.
شرکت بهین گوشت حالل اروند در سال گذشته مبلغ ۴۰۰ میلیارد 
این  فعالیت  است.زمینه  کرده  دریافت  بانک  این  از  تسهیالت  ریال 

شرکت، پرواربندی و ذبح دام است.
به »شرکت  ریال تسهیالت  میلیارد  مبلغ ۲۵۰  بانک همچنین  این 
صنایع غذایی تک نان جنوب« پرداخت کرده است.این شرکت نیز 

در زمینه تولید انواع نان صنعتی فعال است.
 مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال نیز به »شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز« 
تسهیالت پرداخت شده است.این شرکت در زمینه تولید آرد فعالیت 

دارد.
در این راستا »شرکت گلوکزان کرخه« که در زمینه تولید محصوالت 
فرآوری ذرت فعالیت دارد،مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال تسهیالت از بانک 

ملی ایران دریافت کرده است.
همچنین»شرکت عمران صنعت تجارت خلیج فارس« که در زمینه 
پرورش ماهی فعال است نیز مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال از بانک ملی 

ایران تسهیالت دریافت کرده است.
با توجه به تامین امنیت غذا در کشور، بانک ملی ایران در استان های 

مختلف اقدام به حمایت از تولیدکنندگان این صنعت کرده است.
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افق مثبت اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم
دلیل  به  کشور  اقتصاد  کل  از  دیجیتال  اقتصاد  سهم   
این  کم کاری های دولت قبل حدود ۷ درصد است که 
عدد از میانگین جهانی بسیار پایین تر است. به همین 
سیزدهم  دولت  اصلی  اهداف  و  وعده ها  از  یکی  خاطر 
رونق این بخش از اقتصاد و رساندن آن به حدی مطلوب 
و قابل قبول بوده و در این مورد اقدامات خوبی انجام 

شده است.
انواع   فضای مجازی در قالب شبکه جهانی اینترنت و 
و  همراه  گوشی  فناوری  توسعه  با  که  اپلیکیشن هایی 
در همه  آمدند  به وجود  پیدایش گوشی های هوشمند 
ابعاد زندگی بشر رسوخ کرده و دیگر حوزه ای از زندگی 
این فضا قرار نگرفته  انسان ها نیست که در سیطره  ما 

باشد.
یکی از ابعادی که به شدت تحت تأثیر این پدیده قرار 

مختلف  بخش های  امروزه  است.  اقتصاد  حوزه  گرفته 
انواع  و  کشاورزی  صنعت،  در  مصرف  و  توزیع  تولید، 

خدمات در سیطره فضای مجازی قرار گرفته است.
دیجیتال  اقتصاد  موجود،  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
 )GDP( داخلی  ناخالص  تولید  از  آن  کلی  سهم  و 
است.  داشته  باوری  غیرقابل  رشد  اخیر  سال های  در 
سهم  شد،  انجام   ۲۰۱۷ سال  که  برآوردی  اساس  بر 
اقتصادی دیجیتال از اقتصاد کل جهان در سال ۲۰۲۵ 

باید به چیزی حدود ۲۴ درصد برسد.
 GDP این در حالی است که سهم اقتصاد دیجیتال در
ایران هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد 
جهان دارد. این سهم حدود ۷ درصد است و بر اساس 
گفته های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، قرار است 
سهم »اقتصاد دیجیتال« در تولید ناخالص ملی به ۱۰ 

درصد برسد که باز هم فاصله بسیار زیادی با برآوردهای 
جهانی دارد.

غفلت های  و  به کم کاری ها  این ضعف  از  زیادی  بخش 
دولت قبل بازمی گردد اما در این دولت امید آن می رود 
که دست کم با اقدامات ضروری که در دستور کار قرار 

دارد به هدف تعیین شده دست پیدا کنیم.
در این مورد آیت اهلل ابراهیم رئیسی قول داد که اقتصاد 

فضای مجازی را رونق دهند.
توجه  با  به ویژه  سیزدهم  دولت  اساس  همین  بر 
و  دانش بنیان  »تولید؛  نام  با  امسال  نام گذاری  به 
اشتغال آفرین« از ایده های نو در حوزه اقتصاد دیجیتال 
و کسب وکارهای مبتنی بر فناوری حمایت می کند چون 
تولید  بستر  و  اشتغال  معضل  راهگشای  را  حوزه  این 

ثروت برای کشور می داند.

راه های  توسعه  و  ساخت  معاون 
زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 
حمل و نقل گفت: سهمیه ساالنه قیر 
تهاتری این شرکت در سال گذشته 
امکان جذب  که  بود  تن  هزار   ۱۷۰
وجود  سال  در  قیر  تن  هزار   ۴۰۰

دارد.
تخصصی  مادر  شرکت  از  نقل  به   
و  زیربناهای حمل  توسعه  و  ساخت 
کدخدازاده  محمدرضا  کشور،  نقل 
توزیع  و  تأمین  نحوه  خصوص  در 
قیر در پروژه های راه و بزرگراه کشور 
وزارت  بودجه  قانون  طبق  گفت: 
گذشته  سال  در  شد  مکلف  نفت 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵ مبلغ 
تهیه مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( به 
عملیات  که  ارگان هایی  و  سازمان ها 
آسفالتی دارند تخصیص دهد که از 
وزارت  سهم  درصد   ۴۸ میزان  این 
راه و شهرسازی در نظر گرفته شد. 
وی ادامه داد: در سال گذشته سهم 
 ۷,۲۰۰ شهرسازی  و  راه  وزارت 
شد  گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد 
به  آن  از  تومان  میلیارد   ۱,۶۰۰ که 
شرکت ساخت و توسعه تعلق گرفت.

اختصاص  قیر  حجم  کدخدازاده 
را ۱۷۰ هزار  یافته در سال گذشته 
تن اعالم کرد و افزود: با توجه به نیاز 
راه های در حال احداث و توان فنی 
توسعه  و  ساخت  شرکت  اجرایی  و 

در  قیر  تن  هزار  امکان جذب ۴۰۰ 
سال برای بهره برداری از پروژه های 

راهسازی بیشتر وجود دارد.
راه های  توسعه  و  ساخت  معاون 
زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 
حمل و نقل کشور سهم قیر وزارت 
را   ۱۴۰۱ سال  در  شهرسازی  و  راه 
۴۸ درصد از ۱۹ هزار میلیارد تومان 
بودجه  قانون  در  شده  بینی  پیش 
سال  ابتدای  از  افزود:  و  کرد  اعالم 
نیافته  تاکنون سهمیه قیر تخصیص 
است و با توجه به محدودیت فصلی 
برای اجرای پروژه های راهسازی زمان 
کننده ای  تعیین  نقش  قیر  تحویل 

نحوه  کدخدازاده  دارد.  امر  این  در 
اختصاص قیر به پروژه های راهسازی 
از سوی شرکت ساخت را توضیح داد 
که  پروژه هایی  به  فقط  قیر  گفت:  و 
در مرحله اجرای آسفالت قرار دارند 
تعلق می گیرد و اولویت با پروژه هایی 
راه های  شبکه  تکمیل  در  که  است 
منطقه یا کریدورهای ترانزیتی کشور 
مؤثر بوده یا باعث ایمنی مسیر با رفع 

گلوگاه های ترافیکی می شوند.
ساخت  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و 
کشور شفاف سازی تخصیص قیر به 
پروژه ها را یکی از برنامه های شرکت 

اعالم کرد و گفت: گردش کار شرکت 
ساخت و توسعه در خصوص دریافت 
و مصرف سهمیه قیر تهاتری شفاف 
مندرج  نیاز  مورد  قیر  اساس  بر  و 
و  می یابد  اختصاص  قرارداد  در 
توسط  آن  مصرف  کنترل  به  نسبت 
دستگاه نظارت مستقر در پروژه اقدام 

می شود.
مراحل  تمامی  افزود:  کدخدازاده 
زمان  از  پیمانکاران  به  تخصیص 
رسیدن  تا  پاالیشگاه  از  قیر  خروج 
توسط  و  رصد  تخلیه  و  کارگاه  به 
کارگاه  به  آن  ورود  نظارت  دستگاه 

صورت جلسه می شود.

 معاون شرکت ساخت: میزان دریافت قیر 

تهاتری شرکت ساخت و توسعه کامال شفاف است
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اجتماعی
خبر

بسته حمایتی دولت برای بیماران 
خاص و تاالسمی

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعطای 
بسته حمایتی دولت برای بیماران خاص و تاالسمی 
خبر داد و گفت: با مصوبه شورای عالی بیمه سالمت 
داروی  از جمله یک  بیماران خاص  مهم  داروی   ۲

بیماران تاالسمی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
و  هشتاد  پایان  در  یکشنبه  روز  عین اللهی  بهرام   
اظهار  بیمه سالمت  عالی  شورای  جلسه  هشتمین 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  با  ارتباط  در  داشت: 
تخصیص  از  بعد  که  گرفته شده  تصمیمات خوبی 
بودجه الزم، اجرایی می شود، این مصوبات به وزارت 
بهداشت کمک می کند تا بتواند حمایت های موثری 

از بیماران خاص انجام دهد.
تعرفه گذاری  اجرایی  دستورالعمل  تصویب  به  وی 
در  پرستاری  مراقبت های  و  خدمات  بسته های 
قانون  افزود:  و  کرد  اشاره  بیمه  عالی  شورای 
از  همواره  که  پرستاری  خدمات  تعرفه گذاری 
مطالبات جامعه پرستاری بوده است، از سال ۱۳۸۶ 
اجرایی  سال   ۱۵ این  در  ولی  رسیده،  تصویب  به 
پرستاری  خدمات  تعرفه  بود،خوشبختانه  نشده 
امسال در هیات دولت مصوب شد و برای اولین بار 
در کشور اجرا می شود.عین اللهی ادامه داد: ضوابط و 
دستورالعمل های اجرایی این قانون در شورای عالی 
بیمه گر  سازمان های  و  شد  تصویب  سالمت  بیمه 
قبول کردند که اجرایی شود. وی با اشاره به اینکه 
جلسه شورای عالی بیمه از جلسات بسیار مهم است 
که با حضور نمایندگان تمام سازمان ها و شرکت های 
امروز  برگزار می شود، تصریح کرد: در جلسه  بیمه 
مصوبات بسیار خوبی داشتیم و  ضوابط اجرایی که 
در بیمه الکترونیک وجود دارد، به تصویب رسید. ما 
طبق قانون بودجه باید این ضوابط را اجرا می کردیم 
که تمام سازمان های بیمه متعهد شدند آن را اجرا 

کنند.

را حلقه  موادمخدر، صیانت  با  مبارزه  دبیرکل ستاد 
تکمیلی در چرخه درمان اعتیاد خواند و گفت: همه 
مراحل درمان اعتیاد باید همسو با یکدیگر باشند تا 
شاهد خروج همه مددجویان از مرکز و عدم بازگشت 

آن ها به این مراکز باشیم.
 اسکندر مومنی روز شنبه در جشن نجات که با هدف 
صیانت از خانواده های بهبودیافتگان در مرکز شهید 
زیادیان برگزار شد؛ افزود: در دنیا ساالنه، ۵۰۰ هزار 
که  می کنند  فوت  موادمخدر  از  استفاده  اثر  در  نفر 
از آنان مربوط به آمریکا هستند، در  ۱۰۰ هزار نفر 
یک  از  کمتر  رقم  این  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

درصد است.
وی اظهار داشت: ایران با همه ظرفیت های موجود در 
کشور، برای نجات بشریت وارد شده است و اگر باقی 
االن  می کردند  عمل  ایران  همانند  دنیا،  کشورهای 

شرایط مان به گونه دیگری بود.
دبیرکل ستاد مبارزه باموادمخدر ادامه داد: جمهوری 
در عرصه  جانباز  هزار  و ۱۲  هزار شهید  اسالمی ۴ 
با مواد مخدر تقدیم کرده و مبارزه بی امانی  مبارزه 
را در حوزه جلوگیری از ورود و قاچاق مواد مخدر و 
اقدامات خوبی را در حوزه درمان، صیانت و نگهداری 

از معتادان انجام داده است.
ایران  همانند  دنیا  در  کشوری  هیچ  افزود:  مومنی 
آمده  کار  پای  کشور  ظرفیت های  تمام  که  نیست 
شود،  ساماندهی  اجتماعی،  آسیب  این  تا  باشند 
همچنین مقام معظم رهبری از مبارزه با موادمخدر 
به عنوان جهاد بزرگ تعبیر کرده اند و رییس جمهور 
نیز تاکید کردند که همه دستگاه ها در امر مبارزه با 

موادمخدر باید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی افزود: در تهران و ۱۰ استان دیگر مراکزی برای 
نظر  در  مددجویان  اشتغال  و  حرفه آموزی  درمان، 

گرفته شده است که اکنون در حال فعالیت هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تالش 
سپاه پاسداران برای مقابله با شیوع اعتیاد اضافه کرد:  
است  نشده  اشاره  ذاتی سپاه هیچ جایی  در وظیفه 
که بتواند چنین موضوعاتی را اجرا کند اما این نهاد 
انقالبی به صورت جهادی پای کار آمده و نجات جان 

انسان ها را در دستور کار خود قرار داده است.
سم زدایی،  مراحل  به  توجه  بر  ادامه،  در  وی 
و  اشتغال  و  جامعه پذیری  حرفه  آموزی،  روان درمان، 
صیانت برای تکمیل چرخه درمان تاکید کرد و گفت: 
شاهد  تا  باشند  یکدیگر  با  همسو  باید  مراحل  این 

خروج همه مددجویان از مرکز و عدم بازگشت آن ها 
به این مراکز باشیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تبیین 
به  مبتال  بیماران  درمان  برای  ستاد  جدید  رویکرد 
اعتیاد افزود:  ما الگوی جدیدی را برای این موضوع 
در نظر گرفته ایم که در گام نخست سم زدایی در گام 
دوم درمان جسمی و روانی و سپس حرفه آموزی و در 
نهایت ارتباط با خانواده بیمار را برنامه ریزی کرده ایم 
این  مفقوده  حلقه  خانواده  با  ارتباط  در گذشته  که 
درمان بود که امروز ما این موضوع را در دستور کار 
قرار داده ایم که اگر این حلقه کامل نباشد دچار نقص 

خواهیم بود.
اهتمام  دستگاه ها  تمام  امروز  داشت:  اظهار  مومنی 
مقابله با اعتیاد را دارند و شاید ۸۰ درصد معتادان 
و  باشند  شده  ساماندهی  مراکز  این  در  متجاهر 
همه  هست،  کشور  در  که  جدیتی  این  با  امیدوارم 
معتادان در این مراکز حاضر شده و تحت درمان قرار 

گیرند.
در  دشمن  و  است  پیچیده  موادمخدر  داد:  ادامه  وی 
کمین آحاد جامعه است، بنابراین باید با کمک هم برای 

مصون سازی مردم کشور تالش کنیم.
معتادان  رفع مشکالت  برای  تهران  تمام دستگاه های 

پای کار آمده اند
با  مبارزه  گفت:  نیز  تهران  استاندار  محسن  منصوری 
این  اگر  و  دارد  قرار  حاکمیت  در شمول  مخدر  مواد 
 موضوع رفع شود، بخش زیادی از مشکالت اجتماعی 
و امنیتی جامعه برطرف خواهد شد، اقدامات فاخر و 
خوبی در مرکز شهید زیادیان انجام شده اند که همگی 

بسیار ارزشمند و کارآمد هستند.
وی اظهار داشت: امروز در سطح استان تهران  مصمم 
هستیم  برخی مشکالت اجتماعی را به کلی حل کنیم  و 
این امر، یک به یک در حال انجام است. یکی از مسائلی 
که در شمول حاکمیت قرار دارد، مبارزه با موادمخدر 
است. چنانچه این  موضوع رفع شود، بخش زیادی از 
مشکالت اجتماعی و امنیتی جامعه برطرف شده است.

منصوری ادامه داد: موادمخدر آسیبی اجتماعی است و 
اقتصاد خانواده ها در این  معضل اجتماعی، بسیار آسیب 
رفع  برای  تهران  استان  تمام دستگاه های  پذیر است. 
حداقل چهره شهر از وجود معتادان متجاهر پای کار 

آمده اند.

افزایش ظرفیت معتادان برای یک هزار و ۱۰۰ نفر
سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
)ص( نیز با بیان  اینکه ۱۵۰۰ مددجو در مرکز شهید 
اجرایی رسمی  امروز عملیات  زیادیان هستند، گفت: 
حداکثر  و  می شود  زده  زمین  بر  مرکز،  سوم  مرحله 
و ۱۰۰  هزار  یک  جدید  ظرفیت  آینده،  ماه   ۶ ظرف 

نفری ایجاد خواهد شد.
در  که  شد  حاصل  توفیق  ما  برای  داشت:  اظهار  وی 
مسیر مبارزه با موادمخدر به ویژه در موضوع »ایجاد 
قدمی  اشتغال«  و  صیانت  درمان،  مرکز  راه اندازی  و 
برداریم، ۱۵۰۰ مددجو در مرکز شهید زیادیان هستند 
و  کلنگ رسمی فاز سه آن بر زمین زده خواهد شد 
آینده، ظرفیت جدید ۱۱۰۰  ماه  تا حداکثر ظرف ۶ 

نفری ایجاد شود.
در  داد:  ادامه  )ص(  اهلل  رسول  محمد  سپاه  فرمانده 
این مرکز فعالیت های فرهنگی همچون اجرای گروه 
سرود ۸۰ نفری و تئاتر دنبال می شود. به نحوی که به 
مناسبت های مختلف مددجویان، مسابقات فرهنگی و 
نیز  قالب گروه های جهادی  ورزشی دارند و حتی در 

فعالیت های اجتماعی انجام می دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر: همه مراحل درمان 
اعتیاد باید همسو با یکدیگر باشند

بیان  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
شناسایی  فساد  منشأ  که  تازمانی  اینکه 
کفایت  مفسد  با  برخورد  صرفا  نشود 
فساد  گلوگاه   ۹۷ حدود  گفت:  نمی کند، 
شناسایی شده است و امیدوارم با همکاری 

دولت بتوانیم آنها را مسدود کنیم.
خبری  نشست  در  خداییان  ذبیح اهلل   
و  قضاییه  قوه  هفته  گرامیداشت  ضمن 
ویژه  به  تیر  هفتم  شهدای  خاطره  و  یاد 
برای  افزود:  بهشتی  دکتر  آیت اهلل  شهید 
 ۲ حدود  فساد  گلوگاه های  مسدودسازی 
شناسایی  کشور  سطح  در  را  مسأله  هزار 
کردیم و به حدود ۲۰۰ ابر چالش رسیدیم.

وی ادامه داد: در دوران تحول و تعالی در 
تا  داریم  بازرسی کل کشور سعی  سازمان 
موضوع  جای  به  را  بازرسی ها  و  نظارت ها 
و  دهیم  سوق  محور  مسئله  به  محور 
برنامه ها را براین اساس برنامه ریزی کنیم 
زیرا در کشور مسایل مهمی مطرح است و 
باید بتوانیم راه حل موثر و مناسب برای این 

مسایل داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
به سوالی درباره عملکرد وزارت صمت در 
ثبت سفارش خودرو از طریق سامانه گفت: 
وزارت صمت اعالم کرد که سامانه فروش 
در  نفر  هزار  چند  و  شد  راه اندازی  خودرو 

آن  از  بعد  اما  کردند  ثبت نام  سامانه  این 
چند هزار نفر از این افراد بعد از مراجعه به 
آنها اعالم کردند که ذخیره هستند و برنده 
اصلی محسوب نمی شوند این موضوع باعث 

نارضایتی مردم شد.
و  نام  ثبت  از  قبل  داد:  ادامه  خداییان 
قرعه کشی اعالم کرده بودیم که این سامانه 
هم  الزم  تذکرات  و  ندارد  را  الزم  کفایت 
این  داد.  پاسخ  صمت  وزارت  و  شد  داده 
مربوطه  کل  بازرس  کار  دستور  در  پرونده 
گیری  تصمیم  از  قبل  امیدواریم  و  است 
فراهم  الزم  تدابیر  و  زیرساخت ها  اقدام،  و 
مشکالت  و  مردم  نارضایتی  شاهد  تا  شود 

بعدی نباشیم.
خداییان اضافه کرد: وزارت صمت با ارسال 
با  اما  کرد،  توجیه  را  عملکرد خود  نامه ای 
این  در  مردم  برای  که  مشکلی  به  توجه 
به  بازرسی  سازمان  بود،  آمده  پیش  راستا 

مسئله ورود کرد.
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
پاسخ به سوالی درباره سامانه سوت زنی و 
گزارشگران فساد، گفت: بهترین ناظران در 
اطالع رسانی مردم  و  کشور مردم هستند 

قطعاً به سازمان بازرسی کمک می کند.
کل  بازرسی  سازمان  در  داد:  ادامه  وی 
کشور، اداره کل نظارت همگانی و رسیدگی 

به شکایت مردمی داریم و مردم از طریق ۲ 
سامانه با عنوان شکایت و گزارش می توانند 

تخلفات و شکایات را ثبت کنند.  
خداییان اظهارداشت: از ابتدای راه اندازی و 
فعالیت این سامانه تاکنون تعداد ۱۰۰ هزار 
مورد تخلف و جرم و شکایت از سوی مردم 

ثبت شده است.
با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
افرادی  هویت  محرمانگی  حفظ  بر  تاکید 
اعالم  و  ثبت  سامانه  در  را  گزارش ها  که 
افراد  این  مشخصات  افزود:  می کنند، 

محفوظ باقی می ماند.
کاهش خودروهای ناقص و افزایش تحویل 
خودرو نتیجه پیگیری سازمان بازرسی کل 

کشور در بازار خودرو
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
دو  اتهام  تفهیم  درباره  سوالی  به  پاسخ 
بررسی های  نتیجه  و  داخلی  خودروساز 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۱۷۰ هزار 
خودروی ناقص در انبارها موجود بود که با 
کل  بازرسی  سازمان  پیگیری های  و  ورود 
رئیس  شخص  و  دولت  همکاری  و  کشور 
جمهور، تعداد خودروها کاهش یافت و به 
اوایل شهریور  تا  و  رسید  هزار خودرو   ۴۵
اعالم کردند که تا ۱۵ هزار خودرو کاهش 

می یابد.

اختیار  در  که  خودرویی  تعداد  افزود:  وی 
مردم قرار گرفت هم افزایش یافت. پس از 
آن هم مدیران جدید این دو خودروسازی 
روی کار آمدند و موضوع با آنها هم مطرح 

شد.
مرجع  نظر  اعالم  منتظر  ویلموتس  پرونده 

قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
در  بازرسی  سازمان  اقدامات  درباره  سوالی 
پرونده ویلموتس گفت: این پرونده از سوی 
سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود 

و منتظر اعالم نظر مرجع قضایی هستیم.
دستگاه های  به  بازرسی  سازمان  مهلت 

متولی ایمن سازی بناهای ناایمن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
به سوالی درباره انتشار اسامی ساختمان های 
ناایمن در کشور گفت: وظیفه دستگاه هایی 
نظارت  ساختمان ها  ایمن سازی  بر  که 
نسبت  و  بدهند  تذکر  که  است  این  دارند، 
ادامه  وی  باشند.  پیگیر  مشکالت  رفع  به 
زمینه  در  مکاتباتی  بازرسی  سازمان  داد: 
ایمن سازی بناهای ناایمن داشته و مرجع 
آمار  و  است  آتش نشانی  هم  ما  استعالم 
ساختمان ها را گرفته ایم و دسته بندی کرده 
و به دستگاه های دولتی و شهرداری ها اعالم 

کردیم و به آن ها فرصت داده ایم. 

 سامانه ثبت سفارش خودرو کفایت الزم را ندارد

 رییس قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضا 
برای ارائه هر نوع کمک به تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان 

تاکید کرد.
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
محسنی اژه ای  در نشست با تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان 
به  قضاییه،  قوه  هفته  گرامیداشت  ضمن 
ضروریات  و  اقتضائات  تشریح  و  تبیین 
تقویت بنیه اقتصادی و تولید ملی پرداخت 
نباید  دولت  که  دارم  باور  اظهارداشت:  و 
و  ناظر  هدایتگر،  باید  بلکه  باشد  متولی 
بلکه  امروز  نه  که  دارم  باور  باشد؛  حامی 
کارآفرینی،  کار،  مسئله  زمان ها،  همه  در 
اشکال  به  بهره وری  افزایش  و  خالقیت 

مختلف، یک ارزش فوق العاده دارد.    
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ 
باید بر امر  ارتقاء عزت و استقالل کشور  و 
داشته  اهتمام  ملی  تولید  و  اقتصاد  تقویت 
مسائل  از  یکی  امروز  کرد:  تصریح  باشیم، 
مهم برای استقالل کشور در همه ساحت ها، 
پویا،  اقتصاد  تقویت  امر  به  ورزیدن  اهتمام 
و  اقتصاد  چنانچه  و  است  تولیدگر  و  سالم 
تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به ما 

تحمیل خواهد شد.
تقویت  امر  تأثیر  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
زدودن  و  کاهش  بر  ملی  تولید  و  اقتصاد 
قوی  با  داشت:  بیان  اجتماعی  آسیب های 
آن  تبع  به  و  ملی  تولید  و  اقتصاد  شدن 
افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح 
آن، بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع 

خواهد شد.
موضوع  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
از  خصوصی  بخش  فعاالن  حمایت  اهمیت 

افراد خالق و متخصص در امور دانش بنیان 
و  تولیدکنندگان  گفت:  و  کرد  اشاره 
بخش  فعاالن  کلی  طور  به  و  صنعتگران 
دادن  عمل  میدان  در  می توانند  خصوصی 
به افراد خالق و مبتکر، پیش قدم و پیشتاز 
شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار 
این مهم،  دهند؛ قطعا تحقق تمام و کمال 
ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود 

فعاالن بخش خصوصی دارد.   
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
ادامه نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و 
فعاالن شرکت های دانش بنیان به طرح چند 
آنها پرداخت و گفت: شما فعاالن  از  سؤال 
تاکنون  آیا  تولیدکنندگان  و  اقتصادی 
خودتان  زیرمجموعه  که  کرده اید  محاسبه 
و مردمی که مصرف کننده محصوالت شما 
رضایت  فعالیت شما  از  میزان  هستند، چه 
میزان  چه  که  کرده اید  محاسبه  آیا  دارند؟ 
مدیریت  نحوه  به  و ضعف ها  نارضایتی ها  از 
خود شما بازمی گردد؟ شما فعاالن اقتصادی 
کاستی های  رفع  برای  تولیدکنندگان  و 
ترتیب  را  اقداماتی  چه  خود  مدیریتی 

داده اید؟
و  خصوصی  بخش  فعاالن  شما  نگاه  از 
اولویت دار  مشکالت  و  مسائل  کارآفرینان، 
کدام است؟ این سؤال دومی بود که رئیس 
تولیدی  و  اقتصادی  فعاالن  از  قضا  دستگاه 
حاضر در جلسه پرسید و خطاب به آنها بر 
ضرورت اولویت بندی مسائل در راستای رفع 
این  دنبال  به  من  گفت:  و  کرد  تاکید  آنها 
هستم تا در این قبیل جلسات، چند مشکل 
در  و  کنم  شناسایی  را  اولویت دار  مسئله  و 
انجام  را  مقتضی  اقدامات  آنها  رفع  جهت 

دهم.

فعاالن  از  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
جلسه  در  حاضر  تولیدی  و  اقتصادی 
پرسید که چه میزان از ضعف ها و ایرادات 
عدلیه  رئیس  هستید؟  مطلع  خود  صنف 
در همین راستا گفت: باور من این است 
اعضای  و  رؤسا  اشراف  و  اطالعات  که 
اصلی صنوف نسبت به مسائل و مشکالت 
در  خود،  به  مربوط  صنف  ضعف های  و 
دستگاه های  از  بیشتر  اوقات،  بسیاری 

نظارتی و اطالعاتی است.   
قاضی القضات با اشاره به موضوع فوق الذکر 
به طرح سؤاالتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا 
برای  میزان  چه  صنوف  اصلی  اعضای  و 
پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب 
و تبانی در صنف خود تالش کرده اند؟ آیا به 
فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد 
را پیش گرفته است، در وهله نخست تذکر 
هم صنف  این  با  مقابله  برای  آیا  داده اید؟ 
با بخش های ذیربط  احیاناً خطاکار و فاسد 
داشته اید؟    مساعدت  و  همکاری  حکومتی 
خصوصی  بخش  فعاالن  عنوان  به  شما  آیا 
هزینه  خود  صنف  اصالح  برای  حاضرید 
کنید و در مقابل فردی خطاکار و خواهان 
رشوه در یک بخش حکومتی بایستید؟ شما 
را  آمادگی  این  میزان  چه  تولیدکنندگان 
دارید برای دفاع از اعتبار و حیثیت هم صنف 
خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران 

خسارت او بپردازید؟  
به  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
نوع  هر  ارائه  برای  قضا  دستگاه  آمادگی 
تولیدکنندگان  به  مساعدت  و  کمک 
شرکت های  فعاالن  و  کارآفرینان  و 
و  رؤسا  شما  داشت:  بیان  دانش بنیان، 
و  امین  افراد  می توانید  صنف  هر  اعضای 
ما  به  را  خود  صنف  شهرت  حسن  دارای 
با  آنها  تا  کنید  معرفی  قضایی  دستگاه  در 
همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی 
مربوطه  صنف  اولویت دار  مسائل  رفع  و 

بپردازند.
قدردانی های  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
معاون  عمرانی«  »سعید  از  گرفته  صورت 
ستاد  دبیر  و  کشور  کل  دادستان  قضایی 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، توسط فعاالن 
تصریح  تولیدکنندگان،  و  خصوصی  بخش 

آمادگی  این  قضایی  دستگاه  در  ما  کرد: 
را  دیگری  متخصص   افرادی  که  داریم  را 
و سایر  قضایی  امور  پیگیری های  برای  هم 
هر  در  تولیدکنندگان  به  مربوط  مسائل 

صنف بکار بگیریم.        
و  تولیدکنندگان  به  قضا  دستگاه  رئیس 
که  کرد  توصیه  خصوصی  بخش  فعاالن 
مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی 
یا تحت  با عنوان شوراهای حل اختالف و 
هر عنوان دیگری  به صورت درون صنفی 
و  مسائل  چنانچه  و  کنید  فصل  و  حل 
پرونده هایی از صنف شما به دستگاه قضایی 
افراد  با معرفی  ارجاع شده است می توانید 
متدین و امین و دارای حسن شهرت به قوه 
قضاییه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق 

پرونده های مزبور به ما کمک کنید.
و  کامل  حمایت  و  سال  شعار  »تحقق 
همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و 
شرکت های دانش بنیان« از اولویت های ۱۵ 
بر  است؛  در سال ۱۴۰۱  قضاییه  قوه  گانه 
همین مبنا رئیس دستگاه قضا در نشست 
امروز خطاب به تولیدکنندگان و کارآفرینان 
گفت:  دانش بنیان،  شرکت های  فعاالن  و 
مسائلی که ما در دستگاه قضایی نسبت به 
آنها قول پیگیری و مساعدت داده ایم را به 
صورت رسانه ای و غیررسانه ای از ما مطالبه 
کنید و بدانید که ما از این موضوع استقبال 

می کنیم.
معاونت  مشترک  کارگروه  احیاء  ضرورت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان 

بازرسی
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
پیش از سخنان رئیس عدلیه طی سخنانی 
اظهارکرد: قانون »جهش تولید دانش بنیان« 
سوی  از  امسال  خرداد  سوم  تاریخ  در  که 
ریل گذاری  یک  شد،  ابالغ  رئیس جمهور 
دانش بنیان  حوزه  برای  پیشرفته  و  جدید 
کشور طی ۲۰ سال آینده محسوب می شود 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آیین نامه  تدوین ۱۱  برای  ماه  فرصتی سه 

این قانون در اختیار دارد.
احیاء  خواستار  همچنین  ستاری  سورنا 
فناوری  و  علمی  معاونت  کارگروه مشترک 

ریاست جمهوری با سازمان بازرسی شد.

در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان مطرح شد؛

تاکید اژه ای بر آمادگی دستگاه قضا برای ارائه 

هر نوع کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان

خبر

معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور: طرح آموزشی تربیتی 

استثنایی در دست تکمیل است

 معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 
۷۶ طرح آموزشی تربیتی استثنایی در ۲۶ استان کشور در 

دست تکمیل است.
رییس سازمان  با  نشستی مشترک  در  پور  تقی   حمیدرضا 
آموزش و پرورش استثنایی اظهارکرد: آموزش و پرورش به 
همچنین  است،  کشور  توسعه  نیازهای  پیش  از  عام  معنای 
آموزش  درحوزه  را  وظیفه  استثنایی  پرورش  و  آموزش 

سنگین تر می کند.
وی با تاکید براینکه سازمان نوسازی ایجاد بسترهای الزم برای 
آموزش یا همان ساخت مدارس را برعهده دارد، افزود: مکان 
فیزیکی آموزش در کنار امکانات نرم افزاری، تاثیر به سزایی در 
پیشبرد آموزش دارد و  از زمانی که نوسازی مدارس رسالت 
بر  را  ماموریت های خود  از  مهمی  بخش  کرده  آغاز  را  خود 
کرده  تعریف  استثنایی  مدارس  توسعه  و  بازسازی  ساخت، 

است.  
تقی پور ادامه داد: طرح کالن آجر به آجر در راستای جمع 
در  سازی  مدرسه  حوزه  در  مردم  خرد  مشارکت های  آوری 
دست اجراست که در قالب این طرح تا کنون چهار پویش برپا 
شده است و پویش پنجم نیز صحن حرم مدرسه ام نامگذاری 
شده است که از دهه کرامت آغاز شده و همچنان ادامه دارد و 
دارای دو رکن اساسی ترویج فرهنگ رضوی و دوم مشارکت 

در امر مدرسه سازی است.  
به  کمک  پویش  این  اندازی  راه  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
ساخت و تکمیل هشت مدرسه استثنایی به نیت امام هشتم 
)ع( است، یادآور شد: خیرین و عموم مردم می توانند به سامانه 
آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند برای 

ساخت این مدارس کمک کنند.  
وی گفت: اولویت تکمیل با مدارسی خواهد بود که پیشرفت 
فیزیکی بیشتری داشته و در مناطق محروم قرار گرفته باشند.

همچنین  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  معاون 
مدارس  آمار  اعالم  درخصوص  سازمان  این  اقدامات  درباره 
ناایمن در تهران از سوی سازمان آتش نشانی تهران توضیح 
داد : مدارس فرسوده ای از سال ها قبل وجود دارند که برخی 

از آنها ناایمن هستند.
تقی پور تاکید کرد: مدارسی که اکنون ساخته می شوند، دارای 

استانداردهای ایمنی الزم هستند. 

سال پنجم - شماره  4۱۳۳

آگهی فقدان سند مالکیت
تقاضای  طی  شریعتی  آقا  جعفر  آقای  اینکه  به  نظر 
و   1399/06/12 مورخ   6011 شماره  بوارده 
ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده 
است  مدعی  کریم  رباط   29 رسمی  سناد  دفتر  در 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
از  فرعی   142 پالک  مربع  متر   17449 بمساحت 
از   A8 قطعه  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   157
 69645 ثبت  ذیل  اصلی   157 پالک  نوده  اراضی 
چاپی بشماره   284 جلد  امالک  دفتر   506  صفحه 

باقری  حسین  آقای  نام  به   75 الف   406427  
فیروزآبادی ثبت  و صادر و تسلیم گردید در ادامه 
تمامی مورد برابر سند انتقال شماره 52101 مورخ 
جعفر  آقای  به  کریم  رباط   8 دفتر   1384/04/27
آقا شریعتی منتقل گردید و تمامی حق ارتفاق و حق 
شماره  انتقال  سند  برابر  مذکور  ثبتی  پالک  انتفاع 
131246 مورخ 1390/09/05 دفتر 378 تهران 
به شرکت برق منطقه ای تهران واگذار گردیده که 
و  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  فوق  مالکیت  سند 
مذکور  پالک  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
 120 ماده  اجرای  در  مراتب  لذا  است  نموده  را 
آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  می  خود  نزد 

ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر 
نرسیدن  و  مذکور  انقضای مدت  از  اینصورت پس 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.

بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم

آگهی مفقودی مدارک خودرو

کفی  بادسان  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   3042418 هوشمند  شماره  به   بغلدار 
پالک 44 ایران 858 ع 82 بنام مجید اصل قاسمی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   اوغان 

می باشد.

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022001486
عادی  اسناد  به  رسیدگی  1400/05/19هیات 
بر  رباط کریم  و امالک  اداره ثبت اسناد  مستقر در 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی سید شهاب 
شناسنامه   شماره  به  یوسف    فرزند  کمالی  الدین 
3882 صادره از رباط کریم به مساحت 16149/29 
متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 94802 متر مربع قطعه 286 تفکیکی 
پالک 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
اسماعیلی  عباسعی  وراث  رسمی  مالکیت  از  کریم 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه 
صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
حال صدور  در هر  در  و  خواهد شد  مالکیت صادر 
سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 05 /04 /1401
تاریخ انتشار دومین آگهی: 20 / 04 /1401

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

چهارشنبه 8  تیر 1401



اخبار

دانشگاه های رازی کرمانشاه و آتاتورک ترکیه 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه  بین المللی  علمی  همکاری های  دفتر  مدیر   
گسترش  چهارچوب  در  گفت:  کرمانشاه  رازی 
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه  های خارجی، 
آتاتورک  با دانشگاه  رازی  تفاهم نامه دوجانبه   دانشگاه 

ترکیه به امضا رسید.
دکتر »شهاب مرادخانی« در این ارتباط به ایرنا توضیح 
پژوهشی،  علمی،  فعالیت  های  روی  بر  تمرکز  داد: 
فرهنگی و فناوری مشترک ۲ دانشگاه از جمله تبادل 
استاد و دانشجو، برگزاری سمینار و همایش بین المللی، 
آزمایشگاهی  امکانات  از  استفاده  و  مطالعاتی  فرصت 

طرفین از جمله مفاد این تفاهم نامه دوجانبه است.
در سال ۹۵ نیز بین روسای وقت دانشگاه های رازی 
کرمانشاه و ازمیر ترکیه تفاهم نامه همکاری به منظور 
های  زمینه  کردن  فراهم  و  استاد  و  دانشجو  تبادل 
همکاری برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به 

امضا رسیده بود.
تبادل  منظور  به  همچنین  کرمانشاه  رازی  دانشگاه 
علمی و همکاری های تحقیقاتی تفاهم نامه هایی را با 
به  عراق  بابل  و  القاسم  گرمیان،  دانشگاه های  روسای 

امضا رسانده است.
 دانشگاه رازی فعالیت خود را از بهمن ماه سال ۱۳۵۱ 
ریاست  به  کرمانشاهان«  علوم  »دانشکده  عنوان  با 
در سال  و  کرد  آغاز  گویا«   »عبدالعلی  دکتر  مرحوم 
پذیرای ۲۰۰  بار  اولین  برای  تحصیلی ۱۳۵۱-۱۳۵۲ 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی  دانشجو در رشته های 

و ریاضی شد.
تغییر  رازی«  »دانشگاه  به  سال ۱۳۵۳  در  مرکز  این 
پزشکی  »دانشکده  تاسیس  با  ادامه،  در  و  یافت  نام 
»دانشکده  و  سنندج«  دبیر  »تربیت  کرمانشاه«، 

دامپروری ایالم« توسعه یافت.
با گسترش آموزش عالی پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
»دانشگاه  عناوین  با  و  یافته  استقالل  دانشکده ها  این 
و  کردستان«  »دانشگاه  کرمانشاه«،  پزشکی  علوم 

»دانشگاه ایالم« به فعالیت خود ادامه دادند.
دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه معین استان، هم اینک 
از وجود بیش از ۴۶۵ عضو هیات علمی و ۴۸۷ کارمند 
پرتالش بهره می برد و بیش از ۱۱ هزار دانشجو در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی 

و  دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به 

دبستان و پیش دبستانی کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   
به  بدو ورود  نوآموزان  گفت: طرح سنجش سالمت 
دبستان با هدف جای دهی درست در نظام آموزشی و 
مداخالت به هنگام در امر غربالگری سالمت نوآموزان 
در ۲۳ پایگاه ثابت و ۱۴ پایگاه سیار از امروز شنبه 

چهارم تیر آغاز شد.
دکتر »ابراهیم شکیبا« روز شنبه به ایرنا افزود: والدین 
پس از ثبت نام اولیه نوآموز خود در مدرسه نسبت به 
نوبت دهی در پایگاه سنجش سالمت نزدیک محل 
سکونت خود اقدام و در تاریخ مقرر در پایگاه سنجش 

حضور یابند.
پایگاه های سنجش  وی اظهار داشت: نوآموزان در 
تحصیلی،  آمادگی  شنوایی،  بینایی،  نظر  از  سالمت 
و  دهان  وزن،  و  قد  حرکتی،  جسمی-  اختالالت 
و  سنجش  مورد  واکسیناسیون  وضعیت  دندان، 

غربالگری قرار خواهند گرفت.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
توسط  پزشکی  معاینات  همچنین  کرد:  اضافه 
معرفی شده  مراکز جامع خدمات سالمت  پزشکان 
انجام و پس از تایید، نوآموز برای ثبت نام نهایی به 

مدرسه موردنظر خود مراجعه می کند.  
وی اظهار داشت: همچنین به منظور حفظ سالمتی 
نوآموزان، والدین، کارکنان سنجش و خانواده های 
از  الزامی است،  آنان رعایت پروتکل های بهداشتی 
والدین نیز درخواست می شود با رعایت این نکات 
برای سنجش سالمت فرزند خود به پایگاه و مراکز 

مراجعه کنند.
دکتر شکیبا عنوان کرد: چنانچه همراه نوآموز یا خود 
نوآموز دارای عالیم مشکوک به کرونا بود و یا اینکه 
مورد مثبت قطعی بود مدیر یا منشی پایگاه سنجش 
را بصورت تلفنی در جریان گذاشته و پس از بهبود و 

با نوبت دهی مجدد مراجعه نماید.
و آشامیدن در محل  از خوردن  ترجیحا  وی گفت: 
از  نیاز  در صورت  و  پایگاه سنجش خودداری شود 
شخصی  مصرف  یکبار  لیوان  و  معدنی  آب  بطری 

استفاده شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 
پایان پیش بینی کرد، در این طرح حدود ۳۳ هزار 
نوآموز  پایه اول ابتدایی و ۱۵ هزار نوآموزان پیش 
معاونت  و  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  دبستانی 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی غربالگری شوند.  
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۶۰ 
هزار دانش آموز با ۲۶ هزار معلم و کادر اداری که در 
چهار هزار واحد آموزشی مشغول به فعالیت هستند.

 رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از کسب رتبه 
سال  طی  صادرات  حوزه  در  استان  پنجم 

و  میلیارد  دو  ارزش  به  صادراتی  با  گذشته 
۸۸۵ میلیون دالر خبر داد.

 »کیوان کاشفی« عصر یکشنبه در شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و مراسم 
تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه 
که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: 
کرمانشاه در حالی رتبه پنجم صادرات کشور 
داد  اختصاص  خود  به  را  گذشته  سال  در 
بندری  استان دیگر  از چهار  استان  که سه 
و امکان صادرات به مراتب برای آن ها فراهم 

تر است.
وی ادامه داد: در ارزیابی های صورت گرفته 
از  عراق  به  ایران  صادرات  کل  درصد   ۴۳
مرزهای کرمانشاه انجام شده که با احتساب 
صادرات گاز این رقم به ۵۳ درصد می رسد.

کاشفی با اشاره به روند رو به افزایش صادرات 
استان کرمانشاه در سال های اخیر یادآوری 
کرد: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر صادرات 
سال ۹۸ به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
در سال ۹۹ و ۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دالر 

در سال ۱۴۰۰ رسید.

به  اشاره  با  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  رئیس 
حوزه  در  کرمانشاه  خوب  های  ظرفیت 
صادرات، گفت: در سه ماهه نخست امسال 
نیز شاهد رشد صادرات غیرنفتی از مرزهای 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده 

ایم.
وی همچنین به برخی مشکالت پیش روی 
تجار در مرزهای استان نیز اشاره کرد و گفت: 
یکی از این مشکالت تخلیه بار در مرزهاست 
که این کار باعث اتالف وقت، افزایش هزینه 
ها و پایین آمدن کیفیت محصوالت صادراتی 
می شود که امید می رود برای حمل یکسره 

بار تمهیدات الزم اندیشیده شود.
کاشفی در پایان خواستار فراهم شدن شرایط 
سرمایه گذاری برای فعاالن بخش خصوصی 
در مرزهای استان شد و گفت: برای این کار 
مشکل واگذاری زمین داریم که اگر رفع شود 
تولیدات و همچنین  بهبود  باعث  تواند  می 

صادرات شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان: کرمانشاه رتبه پنجم 
صادرات کشور را به خود اختصاص داد

اخبار

احیای ۲۵ واحد صنعتی و معدنی 
اولویت اصلی مدیران کرمانشاه

حوزه های  در  زیادی  ظرفیت های  کرمانشاه  استان 
سالیان  در  آنها  از  غفلت  متاسفانه  که  دارد  مختلف 
متمادی باعث شده آنگونه که باید این استان به حق 
خود نرسد. یکی از همین ظرفیت های بزرگ در حوزه 
صنعت و معدن قرار دارد که احیای ۲۵ واحد صنعتی و 
معدنی امسال در اولویت اصلی مجموعه مدیریتی استان 

قرار گرفته است.
بخش  در  گذشته  کاری  کم  و  قصور  ایرنا،  گزارش  به 
صنعت و عدم توجه واقعی به مشکالت صنعتگران در 
سال های گذشته موجب عقب ماندگی استان در حوزه 
صنعت و تولید و در نهایت کاهش نرخ اشتغال در استان 

کرمانشاه شد.
و  تولیدی  واحدهای  شکوفایی  و  رونق  روند  تسهیل 
رفع  جهت  زیرساخت،  مهمترین  عنوان  به  صنعتی 
معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، همواره یکی از 
اولویت های برنامه ریزی مسئوالن برای تقویت ظرفیت 

های صنعتی استان ها بوده است .
استان  صنعتگران  و  صنعت  مشکل  از  وسیعی  بخش 
کرمانشاه، وجود طرح های راکد تولیدی، بحث تامین 
مالی و ارائه تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی 
است که نیازمند توجه ویژه دولت  در این بخش برای 

ادامه فعالیت واحدها و جلوگیری از تعطیلی آنهاست.
عدم تکمیل زنجیره های صنعتی در کرمانشاه موجب 
استان  بین  در  صنعت  لحاظ  از  استان  این  که  شده 
باشد، برای نمونه  های کشور جایگاه مناسبی نداشته 
شکل  مادر  صنعت  یک  وقتی  صنعتی  استان های  در 
می گیرد، بر اساس آن صنایع پایین دست متعددی ایجاد 
می شود. برای مثال در حوزه فوالد در برخی استان ها از 
فوالدی  تولید محصوالت  تا  معدن،  از  استخراج  حوزه 
ارتباط  برقراری  و  این چرخه  اما  زنجیره تشکل شده، 
بین واحدهای صنعتی در کرمانشاه شکل نگرفته است.

توجه به فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی 
و بنگاه های اقتصادی در کنار واحدهای بزرگ صنعتی، 
سهولت امر سرمایه گذاری و صدور مجوزها و آموزش 
نیروی کار ماهر بومی در هر منطقه، نیازمند اهتمام ویژه 

مسئوالن محلی است.
اندازی پروژه های صنعتی و تولیدی، رفع مشکل  راه 
و  اند  شده  رکود  دچار  اخیر  سالهای  در  که  صنایعی 
ایجاد زیرساخت ها جهت سرعت بخشیدن  موانع  رفع 
بی  تالش  و  پیگیری  با  ها،  طرح  اجرایی  عملیات  به 
وقفه استاندار به وسیله برگزاری نشست های  مستمر 
و تخصصی و تشریح طرح های توسعه ای صنعتی، در 
چند ماه آغازین پذیرش مسئولیت، نشان از دغدغه مند 
بودن مدیریت ارشد استان در توسعه اقتصادی کرمانشاه 

است.
استاندار  های   پیگیری  و  سیزدهم  دولت  استقرار  با 
وارد  صنعتی  های  ریزی  برنامه  از  بخشی  کرمانشاه 
توان  می  اقدامات  این  نمونه  از  که  شد،  عملیاتی  فاز 
به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و 
اجرای طرح های پایین دستی پتروشیمی و دو کارخانه 

کاشی و سرامیک در استان کرمانشاه، اشاره کرد.
اولویت  با  کرمانشاه  اقتصادی  رونق  بر  استاندار  تاکید 
صنایع  به  توجه  و  استان  تولیدی  محصوالت  خرید 
تبدیلی و اتخاذ تصمیمات کارساز با برنامه ریزی های 
منظم و پایدار، با هم اندیشی نخبگان و حل مشکالت 
اقتصادی  تحول  نویدبخش  صنعتگران،  روی  پیش 

کرمانشاه در آینده نزدیک خواهد بود.
دست  در  کرمانشاه  در  صنعتی  کالن  پروژه  چند 
اجراست که با بهره برداری از آنها این استان مرزی به 
جرگه مناطق صنعتی کشور می پیوندد اگرچه راه سخت 
و دشواری به نظر می رسد اما با نگاه موجود در میان 

دولتمردان قابل تحقق و دست یافتنی است.
به نظر می رسد دولت مردمی سیزدهم به خوبی مسیر 
توسعه کرمانشاه را پیدا کرده است؛ استانی با وجود یک 
عقب ماندگی تاریخی، درگیری هشت ساله در جنگ 
تحمیلی و تخریب زیرساخت های آن و زخمی کهنه 
و قدیمی به نام بیکاری به نظر می رسد امروز وقت آن 
فرا رسیده باشد تا نگاه امیدوارانه تری به توسعه و رونق 

داشته باشد.
امیری مقدم استاندار تازه نفس و سختکوشی است که 
برنامه  آمده است،  این دیار  به  تغییر  برای  داده  نشان 
هایی که تدوین و اعالم کرده از بنیه الزم برای اجرایی 
شدن برخوردار و با حمایت دولتمردان می تواند غبار 
عدم توسعه یافتگی را برای همیشه از چهره زیبای ایران 

اسالمی )به تعبیر رهبر معظم انقالب( بزداید.
باوجود تحریم های ظالمانه چند سال اخیر و فشارهای 
اقتصادی ناشی از آن و در حدود یک سالی که دولت 
مردمی سرکار آمده همچنان اجرای طرح های اقتصادی 
توسعه  روند  به  بخشی  شتاب  منظور  به  صنعتی  و 
کرمانشاه متوقف نشده و این برنامه همچنان در دستور 

کار دولت قرار دارد.
متعدد،  های  ظرفیت  با  استانی  عنوان  به  کرمانشاه 
دردهای  از  یکی  اشتغال  نرخ  بودن  پائین  و  بیکاری 
همیشگی آن بوده است، نوشتن نسخه های متعدد نیز 
در این سال ها تنها مرهمی بر این درد کهنه بوده و 

هرگز نتوانسته شفای عاجلی برای آن باشد.
شاید یکی از راه هایی که بتواند تاثیر زیادی در شکست 
تولیدی  واحدهای  تقویت  باشد  داشته  بیکاری  غول 
واحدهای  از  پشتیبانی  و  حمایت  و  فعال  صنعتی  و 
صنعتی راکد و نیمه راکدی است که در شرایط فعلی 
 جامعه که اقتصاد کشور دچار تالطم شده چشم انتظار 

حمایت های بیشتر هستند.

5استان ها

با  کرمانشاه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
اشاره به اهمیت و ضرورت ساخت یک سوله 
بحران برای استان، گفت: ساخت سوله بحران 
با برآورد اعتباری ۳۰ میلیارد تومان به عنوان 
یکی از پروژه های مهم نیمه کاره استان در سفر 

رئیس جمهور به کرمانشاه مطرح خواهد شد.
 »سلیم خانی« روز شنبه در نشست خبری به 
مناسبت هفته قوه قضایی در سرسرای پزشکی 
قانونی استان، تکمیل و ساخت سوله بحران را 
مهمترین پروژه این اداره کل در سال جاری 
عنوان کرد و افزود: این سوله در حال حاضر با 
هزار و ۳۸۰ متر زیر بنا در زمینی به مساحت 
چهار هزار متر مربع در آرمستان شهر کرمانشاه 

به صورت نیمه کاره است.
وی توضیح داد: سوله بحران استان مقرر شده؛ 
و  شهرداری  با  چهارگانه  ای  نامه  تفاهم  طی 
فرمانداری کرمانشاه همچنین مدیریت بحران 

استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  و  استانداری 
در  شهرداری  به  متعلق  کاره  نیمه  سوله  در 

آرمستان شهر ساخته شود.
فقط  نامه  تفاهم  این  اکنون  هم  افزود:  خانی 
کرمانشاه  شهرداری  امضای  معطل  و  منتظر 
است که امیدواریم هرچه زودتر شهردار آن را 
امضاء کند و در سفر رئیس جمهور به استان 

تامین اعتبار شود.
زلزله که  مانند  ناگهانی  بحران های  مدیریت 
آمار جرح و فوتی زیاد است، حل مشکل ایاب 
و ذهاب خانواده  های متوفی از پزشک قانونی 
به آرامستان و بیرون رفتن ساختمان پزشکی 
قانونی استان از محل مسکونی شهر که مردم 
مدام با اجساد روزانه ارجاع داده شده مواجهه 
می کند که بسیار ناخوشایند و زیبنده نیست 
از جمله دالیل خانی برای ساخت سوله بحران 

استان بود که در ادامه این جلسه مطرح کرد.

مرکز پزشک قانونی شهرستان صحنه امسال 
کلنگ زنی خواهد شد

در  کرمانشاه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
ادامه ساخت مرکز پزشک قانونی شهر صحنه 
را یکی دیگر از پروژه های مهم در سال جاری 
دیگر  ماه   ۲ تا  انشااهلل  گفت:  و  کرد  عنوان 

عملیات اجرای این پروژه آغاز خواهد شد.
های  شهرستان  تمام  اینکه  بیان  با  خانی 
سالن  با  قانونی  پزشک  مرکز  دارای  استان 
تشریح  هستند، افزود: در برخی از شهرهای 
استان مراکز پزشک قانونی یا امانی متعلق به 

دادگستری و یا استیجاری است.
قانونی  پزشک  مرکز  ساخت  از  همچنین  وی 
سرپل ذهاب و جوانرود در سال گذشته، ساخت 
پزشک قانونی شهر پاوه و توسعه مرکز پزشک 
قانونی شهر اسالم آباد غرب در سال های اخیر 
به  ها  شهرستان  تمام  کرد:  تاکید  و  داد  خبر 
های  خانواده  آمد  و  رفت  از  منظور جلوگیری 
پزشکی  مرکز  دارای  استان  مرکز  به  متوفی 
قانونی است و دیگر نیاز به ارجاع اجساد متوفی 
به مرکز نیست، فقط در برخی از موارد که نیاز 
به  است  اجساد  از  آزمایش  و  شناسی  سم  به 

مرکز استان ارجاع داده می شود.
کسب رتبه برتر در بحث کمیسیون ها و تشریح 

اجساد
در  کرمانشاه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این 
اداره کل با یک سوم نیروی چارت سازمانی در 
حال فعالیت است، گفت: این سازمان از ساعت 

هشت صبح تا پنج بعد از ظهر هر روز به طور 
منظم به همشهریان و هموطنان خدمت رسانی 

انجام می دهد.
معاینه  هزار   ۵۵ سالیانه  اینکه  بیان  با  خانی 
پزشکی در مراکز این سازمان انجام می شود، از 
کسب رتبه برتر سازمان پزشک قانونی کرمانشاه 
در بحث تشریح و کمیسیون های پزشکی در 
های  تشریح  افزود:  و  داد  خبر  گذشته  سال 
اجساد یک روزه انجام می شود و اگر در مواردی 
پس از یک روز بعد جسد تحویل خانواده متوفی 
داده می شود حتما بعد از ساعت پنج بعداز ظهر 
جسد به مرکز پزشک قانونی رسیده که روز بعد 
پس تشریح  خانواده او تحویل داده شده است.

آزمایشگاه  مرکز  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
سازمان پزشک قانونی کرمانشاه به پنج استان 
گفت:  کند،  می  رسانی  خدمت  کشور  غرب 
مرکز  است که  استان کشور  کرمانشاه دومین 
متخصص،  پزشکان  قضات،  برای  آموزشی 
مامایی، روان پزشکی برگزار می کند و در آینده 
نزدیک یک مرکز آموزشی حلق، بینی و گوش 

نیز راه اندازی می کند.
اندازی یک  راه  از  مقام مسئول همچنین  این 
و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  رادیولوژی  مرکز 
مانند،  خدماتی  قانونی  پزشک  سازمان  گفت: 
در  پزشکی  معاینه  اجساد،  ساماندهی  تشریح، 
پزشکی،  قصور  تصادفات،  نزاع،  های  شاخه 
ژنتیک،  شناسی،  سم  آزمایش  پزشکی،  روان 
سلولوژی و دیگر خدمات با تلفیق علم و دانش 

به همراه قانوان و عدالت ارایه می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه: پزشکی قانونی 
کرمانشاه نیاز جدی به سوله بحران دارد

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
الزم  تالش های  و  پیگیری ها  گفت:  کرمانشاه 
برای انتقال آب شرب به شهر کرمانشاه از سد 
گاوشان در حال انجام است و ما در این مسیر 

هیچ گونه کوتاهی را نمی پذیریم.
 »منوچهر فخری« در جلسه قرارگاه عملیاتی 
اظهار  استانداری،  در  کرمانشاه  شرب  آب 
داشت: مدیریت استان از ماه های گذشته به 
کرمانشاه  شهر  شرب  آب  مشکل  حل  دنبال 
بوده و به همین منظور قرارگاه عملیاتی آب 
شرب کرمانشاه نیز تشکیل و خوشبختانه طی 
این  حل  برای  خوبی  بسیار  نتایج  مدت  این 

مشکل حاصل شده است.
به  شرب  آب  انتقال  با  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  این  مشکل  زیادی  حدود  تا  کرمانشاه 
حل خواهد شد، گفت: با تمام توان و جدیت 
به دنبال حل موضوع قطعی آب در کرمانشاه 
هستیم و در این راستا هیچ گونه کوتاهی را 

نخواهیم پذیرفت.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرمانشاه ادامه داد: جلسات مربوط به قرارگاه 
عملیاتی آب شرب کرمانشاه در شنبه های هر 
هفته تشکیل می شود و مصوبات مربوط به آن 

با جدیت تمام پیگیری می شود.
بین  الزم  های  هماهنگی  داشت:  بیان  وی 
دستگاه های ذیربط برای تسهیل در انتقال آب 
شرب به شهر کرمانشاه انجام شده و وظایف هر 

دستگاه در این راستا نیز مشخص شده است.
از  یکی  گاوشان  سد  از  آب  انتقال  پروژه 
شرب  آب  تامین  های  پشتیبان  مهمترین 
کرمانشاه است که فاز نخست آن سال ۹۲ با 
ظرفیت هزار لیتر بر ثانیه وارد مدار شد و قرار 
بود که فازهای بعدی این پروژه نیز سال ۹۴ به 
بهره برداری برسد که این امر تاکنون محقق 

نشد.
ایجاد شرایط  دنبال  به  تابستان سال گذشته 
بحرانی تامین آب در شهر کرمانشاه، ساماندهی 
پروژه به صورت اضطراری در دستور کار قرار 

برای  را  اما در حالی که مدیران خود  گرفت 
اعالم خبر تکمیل پروژه آماده می کردند، خط 
لوله تصفیه خانه شکست و منجر به متوقف 
شدن پروژه و کدورت آب مشترکات بسیاری 

از مناطق شهر شد.
به  گرما سال ۱۴۰۰  فصل  در  که  پروژه  این 
داد مردم کرمانشاه نرسید و با روی کار آمدن 
»بهمن امیری مقدم« استاندار جدید، صاحب 

قرارگاه عملیاتی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه 
شد، قرار بود که تا پایان اردیبهشت ماه به بهره 

برداری برسد که این وعده نیز محقق نشد.
جمعیت  نفر  میلیون   ۲ با  کرمانشاه  استان 

دارای ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.
این استان ۵۴۰ هزار مشترک آب دارد که از 
این تعداد بیش از ۳۰۰ هزار مشترک مربوط 
به کالنشهر یک میلیون نفری کرمانشاه است.

 معاون استاندار: طرح انتقال آب شرب به شهر کرمانشاه
 با جدیت در دست پیگیری است
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ورزشی
خبر

وزیر ورزش و جوانان : همواره 

قدردان زحمات بزرگان بوکس هستیم

افتخارآفرینی  به  اشاره  با  و جوانان  ورزش  وزیر 
ویژه  به  کشورمان  بوکس  پوشان  ملی  های 
داشت:همواره  اظهار  رشته  این  پیشکسوتان 

قدردان زحمات بزرگان بوکس هستیم.
 مراسم تجلیل از پیشکسوتان بوکس و رونمایی 
امروز  هامبارسومیان«  »ماسیس  سردیس  از 
شنبه با حضور سید حمید سجادی، وزیر ورزش 
و جوانان، سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته 
المپیک، ثوری رییس فدراسیون بوکس و  ملی 
فارسی  استاد  سالن  در  پیشکسوتان  از  جمعی 

برگزار شد.
مهدی  مقصودی،  منوچهر  از  مراسم  این  در 
همایون  نهرودی،  حسینقلی  هویت دوست، 
اردالن، امیر دلشاد، بهمن نکیسا، مرتضی شیری، 
حسین صحرایی، بیژن دلشاد، بیژن شیشه گران، 
قنبری،  اکبر  طباطبایی،  مهدی  فریبرز شمس، 
بهمنی،  پرویز  عبادی،  ابراهیم  اشرفی،  اصغر 
امیرداوود صارمی، پرویز لطفی، غالمرضا کریمی، 
انگیزی، کاظم صنعتی،  انصاری، علی  عبدالرضا 
پرویز  و  داوودآبادی  شمس اهلل  صادق پور،  فرزاد 

دلپذیر تجلیل شد.
از  تجلیل  مراسم  در  سجادی  حمید  سید 
تندیس  از  رونمایی  و  بوکس  پیشکسوتان 
به  مقدم  خیر  هامبارسومیان« ضمن  »ماسیس 
و  خادم  عنوان  به  گفت:  کشور  بوکس  خانواده 
میزبان شما در کنار برادر ارجمندم آقای صالحی 
امیری هستم و بسیارخوشحالم که توانستم در 
این مراسم حضور پیدا کنم وعرض ارادت خود را 

به شما قهرمانان ، پیشکسوتان نشان دهم.

آغاز به کار سازمان لیگ فدراسیون بولینگ 
با برگزاری لیگ اسنوکر

خبر

اوجاقی: شهرداری تهران نگاه مثبت و 

تعاملی به باشگاه های پایتخت دارد
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 مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: طبق 
بهره مندی  زمان   ،۹۴ سال  در  شده  امضا  تفاهمنامه 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس از مجموعه های ورزشی 
امام رضا )ع( و شهیدکاظمی به اتمام رسیده اما شهرداری 

تهران نگاه مثبت و تعاملی به باشگاه های پایتخت دارد.
 حسین اوجاقی روز یکشنبه در نشست جشنواره اوقات 
فراغت و افتتاحیه فعالیت های محالت شهر تهران که در 
برج میالد برگزار شد، اظهار داشت: در خصوص بهره مندی 
امام رضا  از مجموعه های ورزشی  پایتخت  سرخابی های 
)ع( و شهیدکاظمی اطالعات دقیقی ندارم ولی در گذشته 
تفاهم نامه ای میان مدیریت شهری و ۲ مجموعه فوتبالی 
انجام شد و بهره مندی این مجموعه ها در اختیار این ۲ 
از  بهره مندی  زمان  مدت  اینک  هم  گرفت.  قرار  باشگاه 
این مجموعه ها به اتمام رسیده ولی شهرداری تهران نگاه 

ورزشی مثبتی و تعاملی با تیم های پایتخت دارد.  
که  شد  امضا  قراردادی  شهری  گذشته  مدیریت  )در 
سال  )از  سال   ۵ مدت  به  فوق  ورزشی  مجموعه های 
۱۳۹۴( در اختیار استقالل و پرسپولیس قرار گرفت ولی 

اخیرا مهلت قانونی آنان به اتمام رسیده است.(
وی همچنین در خصوص سوال دیگر خبرنگار ایرنا مبنی 
بر اینکه شنیده می شود مجموعه های ورزشی الزهرا )س( 
از سازمان ورزش باز پس گرفته می شود، گفت: در حال 
نهاد  این  اختیار  در  الزهرا  ورزشی  مجموعه   ۵۰ حاضر 
است. با مطرح شدن طرح واکسیناسیون این مجموعه ها 
به ستاد واکسیناسیون شهروندان اختصاص یافت که با 
فروکش شدن کرونا در اختیار فعالیت بانوان قرار خواهد 

گرفت.
اوجاقی ادامه داد: با آموزش های پرسنل درصدد هستیم 
و  دهیم  قرار  بانوان  فعالیت  اختیار  در  را  فضاها  این  تا 
این  نیست  بنا  و  بوده  بیشتر در حد حرف  این موضوع 
مجموعه ها به ستاد بحران واگذار شود. در این خصوص 

تعامالت خوبی نیز صورت گرفته شده است.  

وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
اعتبارات  عادالنه  تخصیص  و  توزیع  از  ورزش 
توجه  با  ورزشی  فدراسیون های  به  قهرمانی  بخش 
باید  گفت:  و  داد  خبر  سوابق شان  و  عملکرد  به 
پشتیبان همه فدراسیون ها باشم نه یک فدراسیون 
اتفاقات  به  اشاره  با  پوالدگر  سیدمحمد  خاص. 
داشت:  اظهار  کشتی،  فدراسیون  عمومی  مجمع 
اخبار  چون  کنم،  ورود  بحث  این  به  نمی خواهم 
مجمع به اندازه کافی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، 
عرف،  از  خارج  حرف های  و  رفتار  با  نمی توان  اما 
ادعای مطالبه گری داشت. کاری به جایگاه اداری ام 
ندارم، اما واقعا متاسفم که یک رییس فدراسیون با 
با بزرگ تر سنی خود حرف می زند  ادبیاتی  چنین 
است.  خود  حق  دنبال  که  می شود  مدعی  بعد  و 
اگر چنین فرهنگ و ادبیاتی باب شود، باید فاتحه 
بحث  در  گفت:  ادامه  در  خواند!پوالدگر  را  ورزش 
ورزشی،  فدراسیون های  بودجه  توزیع  و  تخصیص 
و  شفاف  چیز  همه  است.  چهار  تا  دو  دو  حساب 
واضح است. ما یک بودجه مشخص ورزش قهرمانی 
باید به ۵۰ فدراسیون ورزشی تخصیص  داریم که 
بدهیم. این نمی شود که به یک فدراسیون بیشترین 
نبینیم.  بودجه را بدهیم و یک فدراسیون را اصال 
فدراسیون  برای  را  فدراسیون ها  این که سهم سایر 
خودمان بخواهیم اسمش مطالبه گری و حق طلبی 
این که  بر  تاکید  با  است.وی  بی عدالتی  نیست، 
کشتی ورزش ملی و مدال آور کشور ماست، گفت: 
به  بودجه  بیشترین  ویژگی  همین  به خاطر  اصال 
کسی  چه  است.  یافته  اختصاص  فدراسیون  این 
شود،  کشتی  جامعه  افتخارآفرینی  منکر  می تواند 
مدالی  ندارند،  فعالیتی  دیگر  رشته های  مگر  اما 
یکی  حاضر  حال  در  تیراندازی  نمی کنند؟  کسب 

این  است.  ورزش کشورمان  مدال آور  رشته های  از 
همانند  توکیو  المپیک  در  بار  اولین  برای  رشته 
کشتی به یک طال دست یافت و در سال های اخیر 
حضور موفقی در مسابقات قاره ای و جهانی چه در 
بخش بانوان و چه بخش آقایان داشته؛ آیا می توان 
نگرفت؟  نظر  در  فدراسیون  این  برای  بودجه ای 
و  گرفت  طال  المپیکی اش  حضور  اولین  در  کاراته 
سه دوره متوالی قهرمان جهان شده، موفقیتی که 
رشته ای  شده،  آن  انجام  به  موفق  کشوری  کمتر 
ورزشی  رشته های  پرجمعیت ترین  از  یکی  که 
کشورمان است و در بازی های آسیایی سهم زیادی 
آیا  داشته،  را  ایران  ورزشی  کاروان  مدال های  از 

بودجه اش باید ۱۰درصد کشتی باشد؟
پیش  روز  چند  همین  که  والیبال  افزود:  پوالدگر 
توانست در لیگ جهانی تیم ملی امریکا که قدرت 
قهرمان  دوره  سه  و  است  جهان  والیبال  برتر 
دل  و  دهد  شکست  صفر  بر  سه  را  شده  المپیک 
شده،  گرفته  نظر  در  بودجه  با  کند،  شاد  را  ملت 
حتی نمی توانست هزینه های همین مسابقات لیگ 
 ۱۵  ،۱۰ در  والیبال  مگر  دهد.  پوشش  را  جهانی 
سال اخیر کم افتخار کسب کرده است که نادیده 
گرفته شود؟ فدراسیون ناشنوایان که اردیبهشت ماه 
با ۱۴ طال، ۱۲ نقره و ۱۴ برنز تاریخ سازی کرد و 
این تعداد مدال در جایگاه سوم  با  بار  اولین  برای 
بودجه  باید  گرفت،  قرار  مدال ها  رده بندی  جدول 

صفر داشته باشد؟
معاون وزیر ورزش ادامه داد: روز گذشته تیم ملی 
قهرمانی  مسابقات  در  تکواندو  بانوان  نفره  شش 
برنز  یک  و  نقره   ۲ طال،   ۳ به  کره جنوبی  در  آسیا 
است.  توجه ای  درخور  نتیجه  که  یافت  دست 
چه  ایران  بانوان  و  آقایان  هندبال  موفقیت های 

سالنی و چه ساحلی در ماه های اخیر زبان زد بوده 
است. هندبالیست ها برای اولین بار به مدال جهانی 
دست یافتند. حرکت رو به رشد قایقرانی که با ۲۵ 
قابل  بود،  همراه  آسیا  قهرمانی  و  رنگارنگ  مدال 
چشم پوشی نیست. درخشش قهرمانان سنگنوردی 
در یکسال گذشته و کسب نشان های طال که برای 
اولین بدست آمد، اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه 
کم تر به چشم آمد. نباید ورزش کشور را فقط در 
به  ظلم  این  کنیم،  خواهی  زیاده  و  ببینیم  کشتی 
ورزش  کشتی  که  نیست  شکی  رشته هاست.  سایر 
اول ایران است، اما همه ورزش نیست.معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای در خصوص کمک ۲۸۵ 
میلیارد تومانی مجلس شورای اسالمی و نحوه توزیع 
آن، گفت: دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس 
با نگاه ویژه شان این  چون دغدغه ورزش را دارند، 
اعتبار را از تبصره ۱۴ برای ۲۷ فدراسیون ورزشی 
در نظر گرفتند که واقعا جای تقدیر دارد. در کنار 
معادل  بودجه ای  هم  جوانان  و  ورزش  وزارت  این، 
نظر  در  قهرمانی  بخش  برای  تومان  میلیارد   ۲۷۰
اعتبارات  کل  مبلغ،  دو  این  مجموع  که  گرفته 
فدراسیون های ورزشی در سال ۱۴۰۱ است که بر 
اساس کار کارشناسی به فدراسیون ها تخصیص پیدا 
می کند. اگر در تبصره ۱۴ بودجه ای که برای یک 
فدراسیون در نظر گرفته شده، متناسب با فعالیت و 
عملکردش نباشد، از محل اعتبارات ورزش قهرمانی 
و بر اساس تفاهم نامه مالی کمک خواهد شد. برای 
مثال برای فدراسیون بسکتبال از محل تبصره ۱۴ 
تفاهم  در  نظر گرفته شده که  در  میلیارد  مبلغ ۵ 
نامه مالی برای جبران بخشی از هزینه هایشان به 
ادامه  این فدراسیون کمک خواهد شد.پوالدگر در 
اسکی،  اسکواش،  فدراسیون های  داشت:  اظهار 
بدنسازی، بدمینتون،  انجمن های ورزشی،  اسکیت، 
بوکس، بولینگ بیلیارد، تیراندازی، چوگان، شطرنج، 
شمشیربازی، کبدی، کوهنوردی، گلف، اتومبیلرانی، 
بیماران خاص، ناشنوایان، سه گانه و نجات غریق ۲۰ 
فدراسیونی هستند که در تبصره ۱۴ هیچ بودجه ای 
برای آن ها در نظر گرفته نشده که باید از اعتبارات 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تامین شود. 
از  فدراسیون ها  بودجه  که  نمی کند  تفاوتی  البته 
تزریق  منبع  چون  می شود،  تامین  محل  کدام 
که  است  این  مهم  است،  سازمان  یک  از  بودجه 
همه فدراسیون ها دیده شوند و تخصیص بودجه بر 
مبنای عدالت باشد.معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای در خاتمه حرف هایش گفت: خواهشم این 
است که فدراسیونه ا فقط به جیب دولت نگاه نکنند 
و از ظرفیت های خود برای جذب کمک های مالی 
بهره بگیرند. والیبال می تواند الگوی خوبی باشد که 
استفاده  مطلوب  به نحو  خود  رشته  ظرفیت های  از 

می کند و نگاه چندانی به کمک های دولتی ندارد.

 سیدمحمد پوالدگر : تخصیص بودجه فدراسیون ها 
براساس عدالت و شفافیت است

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به 
تشکیل و آغاز به کار سازمان لیگ در این 
اسنوکر  لیگ  رقابت های  گفت:  فدراسیون 
صورت  به  که  است  کشوری  رویداد  اولین 
برگزار خواهد  این سازمان  رسمی زیر نظر 
شد.علی سلطانپور  با اشاره به مصوبه مجمع 
اسفندماه سال گذشته فدراسیون بولینگ و 
بیلیارد مبنی بر تشکیل سازمان لیگ در این 
فدراسیون در مورد روند اجرای مصوبه و آغاز 
به کار این سازمان توضیح داد.وی با تاکید 
بر اینکه برگزاری اصولی و قانونمند مسابقات 
لیگ اسنوکر و بیلیارد نیازمند شکل گیری 
سازمان لیگ بود تا تمام تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی از کانال این سازمان انجام شود، 
پیگیری  با  همزمان  دلیل  همین  به  گفت: 
های الزم برای به نتیجه رسیدن این مهم، 
در نشست های متعدد و تخصصی با حضور 
اهالی و صاحب نظران این رشته ها در مورد 
تدوین آئین نامه سازمان لیگ هم به جمع 
بندی رسیدیم و با اخذ تاییدیه های الزم آن 

را به مرحله اجرا رساندیم.
تصریح  بیلیارد  و  بولینگ  فدراسیون  دبیر 
کرد: پیشنهاد تشکیل سازمان لیگ و آئین 
سال  مجمع  در  آن  برای  پیشنهادی  نامه 
گذشته و در حضور معاون وزیر ورزش که 
مورد  داشت  عهده  بر  به  را  مجمع  ریاست 
تصویب قرار گرفت. با این حال مجدد آئین 
هم  ورزش  وزارت  برای  را  شده  تایید  نامه 
سازمان  فعالیت  در خالل  تا  کردیم  ارسال 
لیگ و عمل به آئین نامه، با مشکلی مواجه 

نشویم.
اسنوکر  لیگ  اینکه  بر  تاکید  با  سلطانپور 
اولین رویدادی است که سازمان تازه شکل 
گرفته لیگ اقدام به برگزاری آن خواهد کرد، 
خاطرنشان کرد: البته پیش از این و در دوره 
برگزارکننده  فدراسیون  هم  کرونا  از  قبل 
رقابت های اسنوکر بود اما رقابت های پیش 
رو، اولین دوره مسابقات به حساب می آید 

که به صورت رسمی و زیر نظر سازمان لیگ 
برگزار خواهد شد.

سازمان  که  هایی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
لیگ برای برگزاری اولین دوره رسمی لیگ 
برگزاری  داد:  ادامه  است،  داشته  اسنوکر 
که  بود  بخشنامه  نیازمند  ها  رقابت  این 
اردیبهشت ماه تدوین  طی فروردین ماه و 
شد. به زودی بخشنامه مصوب برای هیات 
های استانی ابالغ می شود تا بر اساس آن 
تیم ها و باشگاه های متقاضی برای حضور 
در مسابقات اقدام الزم و به موقع را انجام 

دهند.
دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مورد 
زمان پیش بینی شده برای برگزاری لیگ 

اسنوکر و همچنین شیوه انجام آن تصریح 
این  برگزاری  مردادماه  داریم  نظر  در  کرد: 
تیم  بنابراین  کنیم.  آغاز  را  ها  رقابت  دوره 
ماه  یک  حدود  متقاضی  های  باشگاه  و  ها 
فرصت دارند تا آمادگی خود را به فدراسیون 
به صورت  قرار است مسابقات  اعالم کنند. 
رقابت  میزبان  تهران  شود.  برگزار  متمرکز 
یا  مهرماه  احتماال  و  است  رفت  دور  های 
آبان ماه هم برای برگزاری رقابت های دور 
برگشت نهایی می شود. در مورد میزبان این 
مرحله هم هنوز تصمیم گیری نشده است.

موردنظر  شرایط  مورد  در  همچنین  وی 
گفت:  اسنوکر  لیگ  به  ها  تیم  ورود  برای 
لیگ  دوره  اولین  در  ها  رقابت  فنی  بحث 

توازن  اینکه  ضمن  است.  موردتوجه  بسیار 
اهمیت  هم  کننده  شرکت  های  تیم  میان 
زیادی برای سازمان لیگ دارد به خصوص 
که قدرت یک طرفه و فاصله زیاد میان تیم 
ها، جذابیت مسابقات را کاهش می دهد. به 
تعیین  برای  تیم ها  همین دلیل مسئوالن 
ترکیب خود باید طبق بخشنامه ای که به 
شود،  می  داده  قرار  اختیارشان  در  زودی 
حضور  بخشنامه  این  طبق  کنند.  عمل 
بازیکن ملی پوش در ترکیب چهار نفره تیم 
ها بالمانع است اما در این ترکیب هم حتما 
باید از یک بازیکن بومی و یک بازیکن زیر 
۲۱ سال هم استفاده شود نه اینکه به فقط 

بازیکن ملی پوش جذب شود.

در  ایران  کاروان  سرپرست 
اینکه  بیان  با  آسیایی  بازی های 
المپیک  شورای  تصمیم  منتظر 
آسیا در مورد زمان جدید بازی ها 
هستیم گفت: پرونده این بازی ها 
باز  همچنان  المپیک  کمیته  در 

است.
بازی های  یکباره  لغو  از  بعد   
آسیایی ۲۰۲۲ و با وجود تأکیدی 
که بر تعیین زمان جدید برگزاری 
بازی ها شد، مشخص نیست  این 
دور  میزبان  زمانی  چه  هانگژو 
بود  خواهد  بازی ها  این  جدید 
سرانجام  به  مهم  این  اصاًل  و 

می رسد یا نه!
کاروان  سرپرست  اوصاف  این  با 
بازی های  در  ایران  ورزشی 
پرونده  که  دارد  تاکید  آسیای 
ملی  کمیته  در  بازی ها  این 
وی  است؛  نشده  بسته  المپیک 
زمان  تعیین  منتظر  می گوید 
جدید بازی ها هستیم تا بر مبنای 
مربیان،  برای  فدراسیون ها  از  آن 
ورزشکاران و در کل تیم هایشان 

برنامه بخواهیم.
با  گفتگو  در  فخری  پیمان 
کمتر  شاید  گفت:  مهر  خبرنگار 
کسی تصور می کرد که بازی های 
مواجه  چالش  این  با  آسیایی 
بودم  افرادی  جزو  شخصاً  شود. 
دوره  این  قطعی  برگزاری  که 
بازی ها را متصور بودم و با جدیت 
اهدافمان  و  برنامه ها  پیگیر  هم 
بودیم اما تصمیم یکباره چینی ها 
آسیا  المپیک  شورای  حمایت  و 

باعث تغییر شرایط شد.
وجود  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
لغو بازی های آسیایی، اردوها در 

پیگیری  حال  در  رشته ها  بسیار 
کماکان  کرد:  خاطرنشان  است 
اردوها و تمرینات دنبال می شود 
بخصوص که بازی های کشورهای 
خیلی  و  است  پیش  در  اسالمی 
بازی ها  این  برای  از فدراسیون ها 
که  البته  دارند.  اعزامی  نماینده 
طبیعی است برنامه فدراسیون ها 
تا  ایجاد شده  به خاطر جابجایی 
مهم  اما  است  تغییر کرده  حدی 
روند  و  تمرینات  نبودن  تعطیل 
است  ورزشکاران  سازی  آماده 
که کمیته را هم به نوعی درگیر 
نظارت  مرکز  رئیس  است.  کرده 
بر تیم های ملی با بیان اینکه این 
روزها ظرفیت خوابگاه های نصرت 
و آزادی تکمیل است و در طول 
المپیک  ملی  آکادمی  هم  روز 
مختلف  رشته های  تمرینات  به 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  اختصاص 
همین مسئله نشان دهنده حجم 
از طرف  که  است  باالی خدمات 
بازی های  لغو  وجود  با  و  کمیته 

داده  فدراسیون ها  به  آسیایی 
به  واکنش  در  وی  می شود. 
بیشتر  می رسد  نظر  »به  اینکه 
یا  اسالمی  کشورهای  بازی های 
خود  جهانی  و  آسیایی  مسابقات 
سازی  آماده  مبنای  رشته ها 
ورزشکارانشان در این روزها است 
زمانش  که  آسیایی  بازی های  نه 
مشخص نیست«، گفت: خیلی از 
ندارند  نماینده  قونیه  در  رشته ها 
هستند.  اردوهایشان  درگیر  اما 
به طور مثال بسکتبال ۵ نفره به 
اردو  اما در  اعزام نمی شود  قونیه 
به سر می برد یا ووشو برای دنبال 
مردادماه  از  اردوهایش  کردن 

درخواست داده است.
وی تصریح کرد: شاید هم مبنای 
خیلی از اردوها مسابقات آسیایی 
و جهانی شأن باشد اما در کل از 
طرفی رشته ها با حجم عجیبی از 
درخواست اردو مواجه هستیم در 
می کردیم  بینی  پیش  که  حالی 
آسیایی  بازی های  لغو  خاطر  به 

داشته  تری  خلوت  روزهای 
دارد  این جای خوشحالی  باشیم 
فدراسیون ها  قطعاً  که  بخصوص 
نیم نگاهی هم بازی های آسیایی 
المپیک بر  دارند چرا که شورای 
تاکید  بازی ها  قطعی  برگزاری 
ایران  کاروان  سرپرست  دارد. 
در  گفت:  آسیایی  بازی های  در 
بازی های  پرونده  اینکه  مجموع 
المپیک  ملی  کمیته  در  آسیایی 
منتظر  هم  ما  است.  نشده  بسته 
المپیک  شورای  جدید  تصمیم 
بازی ها  زمان  مورد  در  آسیا 
نهایی  تاریخ  منتظریم  هستیم. 
آن  مبنای  بر  تا  شود  اعالم 
جدید  برنامه  فدراسیون ها  از 

بخواهیم.
که  کرد  تاکید  پایان  در  فخری 
المپیک  ملی  کمیته  طرف  از 
آسیایی  بازی های  لغو  وجود  با 
بودجه  درصد   ۵۰ امروز  به  تا 
فدراسیون ها تخصیص داده شده 

است.

زمان جدید مالک برنامه ریزی می شود؛

پیمان فخری: پرونده بازی های آسیایی در کمیته المپیک بسته 
نشده است
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 تجربه اجرای نقشی متفاوت برای 
سام درخشانی

بازیگران  گروه  کریمی  نازنین  و  مهدی حسینی نیا  درخشانی،  سام   
نمایش »مانش« به کارگردانی کیومرث مرادی تشکیل می دهند.

تئاتر جدید خود  از مشاور رسانه ای پروژه؛ کیومرث مرادی  به نقل 
با نام »مانش« را با ترکیبی متفاوت، متشکل از مهدی حسینی نیا، 

نازنین کریمی و سام درخشانی به صحنه می برد.
با  تا  می کند  همکاری  بازیگران  این  با  بار  نخستین  برای  مرادی 

ترکیبی متفاوت تازه ترین اثر خود را برای اجرا آماده کند.
تئاتر »مانش« براساس نمایشنامه »اهالی کاله« نوشته پیام الریان 
تئاتر  پردیس  در  تیرماه  نیمه  از  است  قرار  و  آماده شده  اجرا  برای 

شهرزاد به صحنه برود.
 کیومرث مرادی که آخرین حضورش در تئاتر به کارگردانی نمایش 
»مرغ دریایی من« به سال ۱۳۹۸ برمی گردد بعد از سه سال دوری 

از صحنه، با نمایش »مانش« به صحنه باز می گردد.
معبد سوخته«،  »افسون  نمایش هایی چون »شکلک«،  تاکنون  وی 
»خواب در فنجان خالی«، »نامه هایی از خاور میانه«، »مرغ دریایی 

من« و ... را کارگردانی کرده است.
کارگردان  نمایش نامه نویس،  تهران(  در   ۱۳۵۱( مرادی  کیومرث 
بازیگری  تخصصی  مدرسه  مؤسس  و  ایرانی  دانشگاه  استاد  و  تئاتر 

و کارگردانی است.

مأموریت های عسگرپور در خانه 
هنرمندان

ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ضمن تشریح اولویت های 
مدنظر برای انتخاب مدیرعامل جدید، ابراز امیدواری کرد که اهداف 
خانه هنرمندان در دوره جدید محقق شود. ایرج راد رئیس شورای 
عالی خانه هنرمندان ایران درباره انتخاب محمدمهدی عسگرپور به 
عنوان مدیرعامل جدید خانه هنرمندان ایران و ویژگی هایی که این 
چهره شناخته شده عرصه هنر و مدیریت فرهنگی و هنری دارد، به 
اعضای شورای  از جانب کلیه  بررسی هایی  خبرنگار مهر گفت: طی 
و  عالی  شورای  مدنظر  ضوابط  اساس  بر  و  هنرمندان  خانه  عالی 
اساسنامه خانه، انتخاب مدیرعامل خانه هنرمندان ایران صورت گرفت 

و اینگونه نبود که یک شخص به تنهایی مدنظر باشد.
وی توضیح داد: شورای عالی خانه هنرمندان ایران بر اساس وضعیت 
فعلی خانه، اهدافی داشته که به بخشی از آن ها دست پیدا کرده و 
به بخش مهمی از آن اهداف نتوانسته دسترسی پیدا کند. بر همین 
اساس جمع بندی و بررسی صورت گرفت و معیارهایی را برای خود به 
دست آوردیم تا فردی که به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان انتخاب 

می شود دارای این مشخصات باشد.
که  افرادی  کرد:  تصریح  ایران  هنرمندان  خانه  عالی  شورای  رئیس 
شده  معرفی  ایران  هنرمندان  خانه  مدیرعاملی  کاندیدای  عنوان  به 
بودند هر کدام دارای جایگاه ویژه، ارزش ها، توانمندی ها و خدماتی 
توانمندی و مدیریت  ارزش ها،  ما  انتخاب  با  نیست  قرار  هستند که 
افرادی حضور داشتند که  برود. در میان کاندیداها  آن ها زیر سؤال 
در مدیریت های خیلی باالتر قرار داشته و توانمندی باالیی نیز دارند. 
خانه  اهداف  با  گزینه ها  تطبیق  اساس  بر  مدیرعامل  نهایی  انتخاب 
هنرمندان انجام شد. در نتیجه انتخاب ما بر اساس اینکه که کدام فرد 
مطابق اساسنامه و برای اهداف و خانه هنرمندان بیشتر می تواند مفید 

و مؤثر باشد، صورت گرفت.
به  توجه  با  ایران  هنرمندان  خانه  روی  پیش  چشم انداز  درباره  راد 
که  است  این  بر  ما  کرد: سعی  اظهار  هم  مدیرعامل جدید  انتخاب 
رو به جلو حرکت کنیم و این حرکت به سمت تکامل باشد. امیدوار 
هستم شورای عالی خانه هنرمندان و مدیرعامل دست به دست هم 
داده و با برنامه ریزی های دقیق و استراتژی مشخص به اهداف خانه 
هنرمندان ایران برسند. اهداف خانه پیچیده نیست. از ابتدا قرار بود 
خانه هنرمندان مرکزی باشد از تجمع هنرمندان رشته های مختلف که 
در ارتباط با هم، و در جریان کار و هنر یکدیگر قرار بگیرند و بتوانند 
با این نزدیکی و شناخت بیشتر از هنرهای مختلف برای ایجاد تحرک 

و گسترش در جامعه هنری بهره ببرند.
ایران  هنرمندان  خانه  عالی  شورای  سابقه  با  چهره های  از  که  وی 
است در ادامه سخنان خود یادآور شد: نگاه این است خانه هنرمندان 
می تواند یک آکادمی و فرهنگستان باشد تا بتواند کارهای متفاوت را از 
طریق تعامل، گفتگو و ارتباط هنرمندان با یکدیگر در جهت خالقیت، 
پیشبرد مسائل هنری و پیشبرد فرهنگ در راستای اهداف متعالی، 
انجام دهد و در این زمینه الگوساز باشد. خانه می تواند در رابطه با 
مردم، در رابطه با عالقه مندان به هنر و در رابطه با عالقه مندانی که در 
رشته های مختلف هنری فعال هستند، یک ارتباط فرهنگی و هنری 
به وجود بیاورد. خانه هنرمندان به دنبال این است که در این زمینه ها 
توانمند باشد. رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران ادامه داد: این 
مسائل  از  برای خیلی  هنرمندان می تواند  که خانه  دارد  نگاه وجود 
فرهنگی و هنری که باید اتفاق بیافتند پیشنهاد دهنده باشد. حتی 
می تواند به مسئوالنی که قرار است در عرصه فرهنگ و هنر خدمت 

کنند پیشنهاد دهنده باشد.
راد در پایان تأکید کرد: همه این مسائل دست به دست هم داد تا 
نگاه تازه تری به جریانات داشته باشیم و بر اساس معیارهایی که در 
نظر گرفتیم انتخابی از میان عزیزان و بزرگوارانی که به عنوان کاندیدا 
معرفی شدند و هر کدام ارزش ها و جایگاه خود را دارند، داشته باشیم 

و به گزینه نهایی برسیم.

شورای  همکاری  با  ایران  رادیو   
پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، 
ترویج  و  توسعه  نگهبانی،  جهت  در 
جشنواره  نخستین  فارسی،  زبان 

»آیین سخن« را برگزار می کند.
با  سخن«  »آیین  خبری  نشست   
محمدزاده  جعفر  محمد  حضور 
قائم  داداشی  کاظم  مدیررادیوایران، 
یداهلل  رادیویی،  شبکه  این  مقام 
گودرزی دبیر جشنواره و عبدالرسول 
عمومی  روابط  مدیر  جوادی  
از  جمعی  و  سخن  آیین  جشنواره 
مدیران شبکه های مختلف رادیویی 
وبا حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست یداهلل گودرزی، 
آیین  ملی  جشنواره  نخستین  دبیر 
خصوص  در  را  توضیحاتی  سخن  
فراخوان  کرد:  بیان  جشنواره  این 
این جشنواره از آغاز اردیبهشت ماه 
روز  اردیبهشت   ۲۵ تا  و  شد  اعالم 
پاسداشت  و  فردوسی  بزرگداشت 
اصلی ترین  یافت.  ادامه  فارسی  زبان 
در  برنامه سازی  جشنواره،  بخش 
است  فارسی  زبان  پاسداشت  حوزه 
به  اقدام  این جشنواره  دبیرخانه  که 
مستند،  قالب های  در  آثار  دریافت 
گفت وگو محور، گفتار محور، مسابقه 

و برنامه ترکیبی و نمایشی کرد.
بنابر اعالم دبیر جشنواره آیین سخن 
دبیرخانه  به  برنامه   ۲۵۰ از  بیش 
با  که  است  شده  ارسال  جشنواره 
و  موضوع  بودن  تخصصی  به  توجه 
پرشمار  و  توجه  قابل  کم،  فرصت 
شبکه های  از  برنامه ها  این  است. 
رادیوهای  و  صدا  معاونت  رادیویی 
رسیده  دبیرخانه  به  استان ها  مراکز 

است.
ترکیب  درباره  جشنواره  این  دبیر 
آثار  داوری  در  اظهارداشت:  داوران 
چهره های  از  تا  است  شده  سعی 
کشور  فرهنگ  و  رسانه  نامدار 
از  هم  که  گونه ای  به  شود.  استفاده 
برنامه سازی  و  رادیویی  کارشناسان 
هم  و  باشد  داوران  ترکیب  در 
استادان زبان فارسی و ادیبانی که با 

برنامه سازی رادیویی آشنایی دارند.
گفت:  داوران  نام  درباره  وی 
قزوه،  علیرضا  چون  هایی  چهره 
محمدرضا  محمدزاده،  محمدجعفر 
برهانی  امینی،  اسماعیل   ، ترکی 
مرند، حسین قرایی، نادری، موسوی 
جزایری، داداشی و کمالی در داوری 

حضور  سخن«  »آیین  جشنواره 
دارند.

جشنواره  به  سخن«  »آیین  پویش 
ملی منجر شد

محمدزاده  جعفر  محمد  سپس 
شورای  رئیس  و  ایران  رادیو  مدیر 
پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، 
سخن«  »آیین  پویش  کرد:  اعالم 
پشتوانه ۵ ساله دارد که امسال این 
شد.  منجر  ملی  جشنواره  به  پویش 
پاسداشت  شورای  پیش  سال  دو  از 
صدای  معاونت  در  که  فارسی  زبان 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد 
برنامه  برای  آموزشی  های  دوره  و 
دوره  جمله  از  کرد.  برگزار  سازان 
پاسداشت زبان فارسی برای مدیران 
تهیه  برای  دوم  دوره  ساز،  برنامه 
برای  سوم  دوره  و  رادیو  کنندگان 
رادیویی  گزارشگران  و  گویندگان 
دوره  این  در  افزود:  محمدزاده  بود. 
ها بیش از آن که به موضوع چه طور 
غلط ننویسم و غلط نگوییم بپردازیم 
بیش تربه این پرداختیم که چرا باید 
زبان فارسی را پاس داشت و ارزش 
زیبایی  کاری  آیا  و  چیست  در  آن 
از  بیش  اهمیتی  یا  است  شناسانه 

این دارد؟
زبان  پاسداشت  شورای  رئیس 
نشان  برای  صدا  معاونت  فارسی 
دادن اهمیت این موضوع به قسمتی 
از بیانات رهبری استناد کرد و گفت:  
»زبان ملی مهم ترین و اصلی ترین 
ملت  یک  فرهنگی  هویت  شاخصه 

ملت  این  ذهنیت  بر  چه  هر  است 
در  تبلورش  و  تجسم  باشد  حاکم 
زبان  که  ملتی  هر  است  ملی  زبان 
ملی عاریتی و غیر اصیل داشته باشد 
نمی تواند ادعا کند که فرهنگ ریشه 
دار دارد هر چه زبان ملی ریشه دارتر 
فرهنگ ملی ریشه دارتر است و بدون 
یک  فرهنگی  هویت  تجسم  تردید 
ملی  زبان  اوست  ملی  زبان  در  ملت 
آیینه است زبان ملی ضعیف و  یک 
نارس و نارسا قادر نیست در خودش 
یک فرهنگ قوی و غنی را بگنجاند« 
این اهمیت زبان ملی از نگاه شخص 
اول این کشور است. این نویسنده و 
پژئوهشگر زبان ادبیات تصریح کرد: 
در  ملی  زبان  پاسداشت  از  وقتی 
جشنواره صحبت می کنیم به دنبال 
پاسداشت فرهنگ آن ملت هستیم؛ 
زبان آن ملت  این فرهنگ در  چون 
تجلی پیدا می کند، پس پاسداشت 
و  است  فرهنگ  پاسداشت  زبان، 
نگهبانی  یعنی  فرهنگ  پاسداشت 
رادیو  مدیر  ملت.  یک  هویت  از 
عالوه  زبان  شد:  نشان  خاطر  ایران 
و  ضبط  کارکرد  فرهنگ  کارکرد  بر 
وصل دارد زبان فارسی یک ملت را 
پاسداشت  است،  داده  پیوند  هم  به 
زبان فارسی یعنی پاسداشت فرهنگ 
با  ارتباط یک ملت  پاسداشت  یعنی 

هم. 
حفظ  به  موظف  رسانه  افزود:  وی 
آن  بخش  یک  که  است  زبان  شان 
شامل درست گفتن و درست نوشتن 

از  مانع  این که  و بخش دیگر  است 
هجوم واژه های بیگانه به زبان شویم 
و این مسئله ای نیست که فقط ما 
با آن مواجه باشیم بخش دیگر حفظ 
ساختار زبان و نظام آویی آن است و 
خط  حفظ  شان  این  موارد  دیگر  از 
فاخر  موسیقی  تولید  است.   فارسی 
و ارزشمند یکی از مواردی است که 
می تواند به حفظ زبان کمک کند. 
رسانه  هم  است،  رسانه  کار  ها  این 
رسانه  هم  و  شنیداری  و  دیداری 
پاسداشت  مبحث  مکتوب.  های 
دیگر  های  با جشنواره  فارسی  زبان 
متفاوت است اگر کسی دغدغه ایران 
و فرهنگ ایران را دارد باید بداند که 

به زبان فارسی اهمیت دهد. 
مراسم  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
ملی  جشنواره  نخستین  اختتامیه 
»آیین سخن« با سخنرانی غالمعلی 
حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان 
زاده  بخشی  علی  فارسی،  ادبیات  و 
اسالمی،  جمهوی  صدای  معاون 
مسعود احمدی افزادی مشاور رئیس 
سازمان و رئیس امور جشنواره های 
حضور  با  و  سیما  و  صدا  سازمان 
استادان  و  فرهیختگان  از  جمعی 
زبان و ادبیات فارسی از فرهنگستان 
زبان  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و 
وادبیات فارسی ، پیشکسوتان رادیو ، 
برنامه سازان و مدیران رسانه ای سه 
شنبه ۱۴ تیر ماه، همزمان با روز قلم 
در استودیوی شماره یک ساختمان 

شهدای رادیو برگزار می شود.

برگزاری جشنواره »آیین سخن« برای پاسداشت 
زبان فارسی

گزارش

وزیر فرهنگ تاکید کرد:
باید با هم افزایی به ارتقای کیفی و کمی 
رویدادهای فرهنگی و هنری کمک کنیم

رامحور  رضا)ع(  امام  محبت  کانون  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وفاق، همبستگی و همدلی همگان دانست و تاکید کرد: باید به این 
موضوع به عنوان یک نعمت بزرگ الهی بنگریم تا بتوانیم با هم افزایِی 
رویدادهایی  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای  به  مردمی  تشکل های 

فرهنگی و هنری کمک کنیم.
جلسه  پنجمین  و  هفتاد  و  هفتصد  در  اسماعیلی   مهدی  محمد 
شورای فرهنگ عمومی کشور که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فعالیت های  با پیش دستور گزارش  این جلسه که  برگزار شد، در 
با  برگزار شد،  امام رضا )ع(  بنیاد  بر  تاکید  با  فرهنگی دهه کرامت 
تاکید بر این مطلب افزود: اقدامات اخیر بنیاد بین المللی فرهنگی و 
هنری امام رضا )ع( برای برپایی باشکوه جشنواره امام رضا )ع( که 
چندی پیش آیین پایانی نوزدهمین دوره آن در مشهد مقدس برگزار 

شد، قابل تقدیر است.
وی گفت: این بنیاد با برپایی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اتفاق 
عظیمی در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری با محوریت مباحث 

دینی رقم زده است. 
کرد:  تصریح  حال  عین  در  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
مشارکت بیش از یک میلیون نفر در بخش کتاب این جشنواره یکی 

از مصادیق اعتالی این رویداد به شمار می آید.
امام رضا )ع( محور وفاق و همبستگی در سراسر کشور است

وفاق،  محور  را  رضا)ع(  امام  محبت  کانون  ادامه  در  اسماعیلی 
همبستگی و همدلی اقشار مختلف از سراسر کشور دانست و تاکید 
کرد: باید به این موضوع با محوریت همبستگی به عنوان یک نعمت 
بزرگ الهی بنگریم تا بتوانیم با هم افزایِی ظرفیت نهادهای مختلف و 
تشکل های مردمی به ارتقای سطح کیفی و کمی رویدادهایی مانند 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( کمک کنیم.
جشنواره  نوزدهمین  برگزاری  فرآیند  و  اجرایی  عملکرد  بررسی 
و  هفتاد  و  هفتصد  کار  دستور  پیش  در  رضا)ع(  امام  بین المللی 

پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور قرار داشت.
در این جلسه که با حضور سیدمجید امامی دبیر شورا برگزار شد، 
ضمن تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت های نوزدهمین جشنواره 
پیشنهادهای  و  دیدگاه ها  اعضا  از  برخی  )ع(،  رضا  امام  المللی  بین 

خود را ارائه کردند. 
از  تعدادی  از  فرهنگ  وزیر  حضور  با  جلسه  این  از  بخشی   در 

کتاب های جدید بنیاد بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد.

رییس صداوسیما مطرح کرد؛

»هناس« فیلمی باورپذیر از شهدای 
هسته ای است

فیلم  تماشای  از  پس  صداوسیما  سازمان  رییس  جبلی  پیمان 
سینمایی »ِهناس« بیان کرد که »هناس« فیلمی باورپذیر از شهدای 

هسته ای است.
فیلم  تماشای  از  پس  صداوسیما  سازمان  رییس  جبلی  پیمان   
سینمایی »ِهناس« که نخستین روایت سینمایی از ترور دانشمندان 
هسته ای ایران است، عنوان کرد: »ِهناس« یک اثر موفق، تاثیرگذار، 
در  و  ملی  قهرمانان  از  یکی  داستان  روایت  در  هنرمندانه  و  جذاب 

حقیقت دانشمندان هسته ای است.
وی ادامه داد: ما در داستان زندگی مردم بزرگمان در سال های پُر 
از افتخار بعد از انقالب اسالمی مثل آن ها کم نداریم که دانشمندان 

هسته ای از جمله این افراد محسوب می شوند.
بسیار  اثر  »ِهناس«  اینکه  به  اشاره  با  صداوسیما  سازمان  رییس 
ارزشمندی است، اظهار کرد: این فیلم سینمایی تالش موفقی برای 
به تصویر کشیدن زندگی عادی، باورپذیر و واقعی ای است که تمام 

شهدای بزرگوار ما در آن رشد کردند و به تعالی رسیدند.
جبلی عنوان کرد: ساخت این اثر سینمایی را به حوزه هنری تبریک 
الگوسازی، فرهنگسازی،  برای  این کارها  امیدوارم شبیه  می گویم و 
گفتمان سازی و معرفی الگوی زندگی بزرگان و قهرمانان ملی تکثیر 

شود.
وی در پایان مطرح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
در زندگی این شهدا الگوهای بسیار متعدد و فراوانی وجود دارد که 
کار رسانه ها تبیین و روایت کردن آن است. امیدواریم در این جهاد 

تبیین همه ما بتوانیم موفق باشیم. 
تهیه کنندگی  و  دارابی  حسین  کارگردانی  به  سینمایی  فیلم  این 
محمدرضا شفاه که در گونه )ژانر( ملودرام عاشقانه به نگارش درآمده، 
شهید  همسر  پیرانی،  شهره  دید  زاویه  از  را  عشق  یک  ترور  قصه 
داریوش رضایی نژاد در آخرین روزهای زندگی او به تصویر می کشد.

مریال زارعی در نقش شهره پیرانی و بهروز شعیبی در نقش داریوش 
رضایی نژاد دو بازیگر اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.

کوثر  و  نایینی  علیرضا  میری،  امین  غنی،  سولماز  رهبانی،  وحید 
حیدری )هنرپیشه خردسال( و سیاوش طهمورث نیز سایر بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.
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 رئیس سازمان سینمای با اشاره به توصیه 
به عدالت محوری به عنوان مبنای فعالیت 
صنفی  شورای  کرد:  تاکید  اکران،  شورا 
از  نقل   نمایش مستقل عمل می کند.به 
اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، 
محمد خزاعی در جلسه شورای راهبردی 
اکران با اشاره به وظایف و ماموریت های 
شورای  کرد:  عنوان  راهبردی  شورای 
در  دخالت  برای  قصدی  نه  راهبردی 
امور شورای صنفی نمایش دارد و نه در 
دیده  چیزی  چنین  آن  وظایف  تعریف 
شده است، بنابراین،  شورای صنفی باید 
با قدرت و تدبیر  صحیح و حساب شده 
و  اکران  امر  در  عدالت  ایجاد  جهت  در 
جذب حداکثری مخاطب و برنامه ریزی 
رونق  و  فیلم ها  نمایش  زمانبندی  جدول 
سالن های سینما اقدام نماید و به عنوان 
یک شورای تخصصی و مشرف بر مسئله 

مهم اکران و مستقل است.
صنوف  همکاری  از  تشکر  ضمن  وی 
صنفی  شورای  تشکیل  حهت  سینمایی 
شورا   برای  موفقیت  آرزوی  و  نمایش 
نمایش  صنفی  شورای  کرد:  تصریح 

مستقل عمل می کند و  قطعا، در راستای 
حمایت  اکران،  چرخه  ارتقای  و  تقویت 
سازمان سینمایی را در کنار خود خواهد 
دبیر  اسعدیان  همایون  ادامه  در  داشت. 
نکاتی  نیز  نمایش  صنفی  شورای  جدید 
نگاه  لزوم  و  اکران  ضرورت های  پیرامون 
واقع بینانه به شرایط جامعه و مخاطبین 
نظر داشتن جذب مخاطب  در  با  سینما 
بیشتر مطرح کرد. وی با اشاره به ضرورت 
طراحی شیوه های جدید و خالقانه اکران  
در شرایط اجتماعی پساکرونا خاطرنشان 
فیلم پشت  تا ۱۳۰  ساخت: حدود ۱۲۰ 
اعضای شورای  همه  اکران هستند.  خط 
وضعیت  این  در  که  معتقدیم  صنفی 
بر  مثال  و  قدیم  شیوه های  به  نمی توان 
اکران کرد  را  فیلم ها  فروش،  اساس کف 
با  متناسب  را  جدید  راهکارهای  باید  و 
نظر  در  سینما  و  اکران  بحرانی  وضعیت 
بگیریم، چون به هر حال مردم در شرایط 
اقتصادی فعلی کمتر به سینما می روند و 
نیاز به یک عزم و همیاری عمومی است 

تا مردم دوباره به سمت سینما برگردند.
در حد  نمی تواند  کار  این  داد:  ادامه  وی 

یک شورای صنفی یا چند پخش کننده و 
تهیه کننده دنبال شود و به همکاری کالن 
سازمان سینمایی و نیز دیگر دستگاه های 
مرتبط نیاز دارد تا از راه حل هایی که ما 
به آن ها فکر کرده ایم حمایت کنند. ما در 
این مسیر به همراهی کامل صدا و سیما 
نیاز  فیلم ها  تمامی  تبلیغات  پخش  برای 
داریم و هر آنچه را در شورا تایید شود، 
وضعیت  نجات  و  شدن  عملیاتی  برای 
فرهنگ  وزارت  طریق  از  اکران،  فعلی 

شورای  تلویزیون،  اسالمی،  ارشاد  و 
راهبردی اکران و نیز موسسه سینماشهر 
پیگیری می کنیم تا به این وضعیت بسیار 

نگران کننده ی سینما آرامش دهیم.
ارائه  از  نمایش  صنفی  شورای  دبیر 
شورای  به  جدید  پیشنهادی  بسته  یک 
همه  استقبال  با  که  داد  خبر  راهبردی 
راستای هم  در  راهبردی  اعضای شورای 
افزایی برای رونق و تقویت چرخه اکران و 

اقتصاد سینما قرار گرفت.

در جلسه شورای راهبردی اکران مطرح شد:

خزاعی: شورای صنفی نمایش مستقل عمل می کند

کریستین بیل که در سه گانه »شوالیه تاریکی« 
تنها  می گوید  بود،  کرده  بازی  بتمن  نقش  در 
که  است  نقش  این  تکرار  به  حاضر  صورتی  در 

کریستوفر نوالن کارگردان باشد.
به نقل از اسکرین رنت، کریستین بیل، ستاره ۴۸ 
ساله انگلیسی، به زودی با ایفای نقش گور، سالخ 
خدایان در فیلم ثور: عشق و تندر برای اولین بار 
به دنیای سینمایی مارول قدم خواهد گذاشت. 
البته وی قبل از این که به این دنیای سینمایی 
ملحق شود، با بازی در نقش بروس وین/ بتمن 

 )۲۰۰۵-۲۰۱۲( تاریکی  شوالیه  گانه  سه  در 
کریستوفر نوالن، در دنیای فیلم های اقتباس شده 

از کتابهای مصور شناخته و محبوب شده بود.
تن  از  را  بتمن  شنل  بیل  که  زمان  آن  از 
و  افلک  بن  چون  بازیگرانی  تاکنون  درآورده، 
نقره ای  را روی پرده  این نقش  پتینسون  رابرت 
برده اند اما بتمِن بیل همچنان محبوب ترین بتمن 
سینمایی است. از آنجایی که مایکل کیتون قرار 
است در فیلم فلش ساخته اندی ماسکیتی نقش 
بتمن را تکرار کند، این سوال در ذهن طرفداران 

ایجاد شده است که آیا بیل نیز در آینده دوباره 
شنل بتمن را به تن خواهد کرد یا نه.

این ستاره هالیوودی در گفت وگویی اختصاصی 
با اسکرین رنت با بیان این که تا به حال حرف 
تکرار نقش بتمن توسط او به میان نیامده است، 
در پاسخ به این سوال گفت: من با کریس نوالن 
قراری داشتم آن هم این بود که سه فیلم بسازیم 
نوالن  کریس  اگر  اما  کارمان.  رد  برویم  بعد  و 
داستان دیگری برای گفتن داشته باشد و بخواهد 
آن را با من درمیان بگذارد برای تکرار نقش بتمن 

آماده  خواهم بود.
از سه گانه شوالیه تاریکی که با فیلم بتمن آغاز 
نقره  پرده  روی  اولین  برای   )۲۰۰۵( می کند 
خیزد  برمی  تاریکی  شوالیه  فیلم  با  و  رفت  ای 
)۲۰۱۲( به کار خود پایان داد، معموال به عنوان 
یکی از بهترین فیلم های ابرقهرمانی تاریخ سینما 
یاد می شود. این سه گانه برای بیل نیز پربرکت 
تاریکی  شوالیه  و  تاریکی  شوالیه  فیلم های  بود؛ 
کارنامه  فیلم های  پرفروش ترین  از  خیزد  برمی 

هنری این ستاره هالیوودی هستند.

آیا کریستین بیل نقش بتمن را تکرار می کند؟
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انقالب  رهبر  دفتر  اقتصادی  گروه  رئیس 
به  عالیه  تحصیالت  با  جدید  نسل  گفت:  
به  را  خود  توانایی های  که  است  آن  دنبال 
ایجاد  اساس  این  بر  برساند؛  ظهور  منصه 
نخبگان  از  حمایت  برای  مناسب  بستری 

ضروری است.
یک  افتتاح  مراسم  در  آقامحمدی  علی   
تاکید  با  خالق  صنایع  و  نوآوری  مجموعه 
مراکز  نوع  این  مناسب  بستر  وجود  بر 
باید  افزود:  کشور  نخبگان  از  حمایت  برای 
صحنه هایی ایجاد کرد تا نسل جدید بتواند 

این قابلیت ها را عملیاتی کند.
یادآور  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
شد: کشورهای غربی از مدت ها قبل در این 
زمینه اقدام کرده اند و امروز در موقعیتی قرار 
برای  الزم  بسترهای  توانسته اند  که  دارند 
را  دانش بنیان  و  استارت آپی  فعالیت های 

فراهم کنند.
نخست  انتخاب  واقع  در  گفت:  آقامحمدی 
که  است  جایی  زمینه  این  فعاالن  برای 
وجود  به  فضایی  اگر  و  باشد  مهیا  شرایط 
بیاوریم که در آن نه تنها فضا برای فعالیت 
بلکه بسترهای الزم هم فراهم  باشد  فراهم 
و  جوانان  انتخاب  که  است  طبیعی  شود، 

نخبگان ما خواهد بود.

که  فضایی  با  شرکت ها  این  وی،  گفته  به 
به  را  استقالل  حس  می آورند،  وجود  به 
نخبگان و فعاالن این عرصه منتقل می کند 
این مسیر کمک می کنند؛  و به حرکت در 
عرصه  در  آن ها  تحرک  و  حضور  بنابراین 

پیشرفت کشور بسیار مهم است.
معظم  رهبر  دفتر  اقتصادی  گروه  رئیس 
که  داشت  نظر  در  باید  کرد:  تاکید  انقالب 
این شرکت ها نمی توانند پراکنده باشند بلکه 
باید پیوسته بوده، با دید نسل جوان پیش 
رفته و در رشته های مختلف فعالیت کنند، 
ضمن اینکه الزم است برای کم شدن فاصله 

با الگوهای جهانی، اندیشید و حرکت کرد.
لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

در ادامه این مراسم، »مجتبی توانگر« رئیس 
کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: تالش می کنیم 
نهادهای  در  دخالت ها  قانون،  چارچوب  در 
حاکمیتی را کمتر کنیم و درعین حال نسبت 
به تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدام 

شود.
وی افزود: واقعیت این است که مجلس در 
بستر قانون ریل گذاری الزم را انجام داده و 
اکنون دولت باید قطار را روی ریل قرار دهد 

تا به سهولت پیش رود.

 لزوم ایجاد بستری مناسب برای
 حمایت از نخبگان

 سخنگوی وزارت امورخارجه چین با اشاره 
به ابراز تمایل ایران به عضویت در بریکس، 
و  افزایش عضو  روند  از  اعالم کرد کشورش 
پالس"  "بریکس  های  همکاری  گسترش 
به شکل فعاالنه حمایت می کند. وزیر امور 
خارجه روسیه نیز ایران شایسته و ارزشمند 

برای عضویت در بریکس دانست.
الوروف  سرگئی  همچنین  ایرنا،  گزارش  به 
تمایل  درخصوص  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
در  عضویت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
نامزدی  شایسته  کشوری  را  ایران  بریکس، 
و گفته است که عضویت  دانسته  این گروه 
تهران در بریکس، ارزشمند خواهد بود. وی 
گفت در گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد 
مهم ترین موضوع این است که روند مقدماتی 
برای توسعه گروه بریکس آغاز شده است.به 
خارجه  امور  وزارت  رسمی  تارنمای  گزارش 
وزارت  سخنگوی  لیجیان«  »ژائو  چین، 
امورخارجه این کشور در تازه ترین نشست 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  خود  خبری 
خبرگزاری تاس درخصوص ابراز تمایل ایران 
گفت:  بریکس  در  عضویت  برای  آرژانتین  و 
کشورها  بسیاری  شدیم  متوجه  ما  گفت 
به  پیوستن  برای  آرژانتین  و  ایران  جمله  از 
به عنوان رئیس  تمایل کردند.  ابراز  بریکس 
دوره ای سال جاری بریکس، چین فعاالنه از 
روند گسترش و افزایش عضوپذیری بریکس و 
گسترش همکاری "بریکس پالس"  حمایت 

می کند.

سایر  همراه  به  چین  افزود  همچنین  وی 
شرکای بریکس با قاطعیت  پیرامون پیشرفت 
کرد  خواهد  کار   ، گروه  این  گسترش  روند 
خانواده  به  بیشتری  ترتیب شرکای  بدین  و 
بریکس ملحق خواهند شد. به گزارش ایرنا، 
جمهوری اسالمی ایران و آرژانتین خواستار 
عضویت در بریکس هستند که چین و روسیه 
از  رسمی،  های  گیری  موضع  ترین  تازه  در 
تمایل عضویت هر دو کشور حمایت کرده اند.

گروه بریکس در حال حاضر متشکل از پنج 
قدرت اقتصادی نوظهور جهان شامل چین، 
روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. 
برگرفته  اختصاری  این گروه، یک کلمه  نام 
از حروف اول نام پنج کشور عضو کنونی آن 
ابراهیم رئیسی روز  است.آیت اهلل دکتر سید 
ویدئوکنفرانسی  نشست  در  گذشته  جمعه 
که  پالس  بریکس  گروه  کشورهای  سران 
کرد:  تاکید  شد،  برگزار  چین  میزبانی  به 
همه  دارد  آمادگی  ایران،  اسالمی  جمهوری 
توانمندی ها و ظرفیت های خود را، از جمله 
و  حمل  شبکه های  انرژی،  کم نظیر  ذخایر 
نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت استثنایِی 
نیروی انسانِی آموزش دیده و نیز دستاوردهای 
علمِی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس 
کم نظیر  موقعیت  این  و  بگذارد  اشتراک  به 
جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند ایران 
را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 

جهانی مبدل کند.

چین و روسیه از عضویت ایران در 
بریکس حمایت کردند

خبر

شهردار تهران:  ۱۲ ایستگاه مترو نیمه دوم سال 
جاری افتتاح  می شود

نوشتار

برنامه  در  گفت:  تهران  شهردار 
سهم  سفر  میلیون   ۱۰ کالن 
عدد  این  امروز  اما  است  مترو 
تکمیل  و  است  نفر  میلیون   ۱.۵
مترو می تواند  بار اصلی را به زیر 
زمین منتقل کند؛ بر اساس همین 
اقدامات، در نیمه دوم امسال ۱۲ 

ایستگاه مترو افتتاح می شود.
در  دوشنبه  عصر  زاکانی  علیرضا 
نخبگان  با  اندیشی  هم  نشست 
و  ورزشی  فرهنگی،  علمی، 
موثرین  و  معتمدین  و  اجتماعی 
تسلیت  ضمن  هشت،  منطقه 
و  بهشتی  شهید  شهادت  سالروز 
یارانش اظهار کرد: تهران بزرگترین 
کالنشهر غرب آسیا است که ۲۶۴ 
سال از پایتخت بودن آن می گذرد؛ 
ظرفیت  به  توجه  با  که  شهری 
ها، مشکالت متعدد و یک بر هم 
انباشتگی از معایب و نواقص را در 

خود دارد.
هویت  از  غیر  تهران  افزود:  وی 
ندارد  دیگری  هویت  پایتختی 
فاصله  محوری  عدالت  بعد  از  و 
بسیار  آن  جنوب  و  شمال  بین 
هم  بر  این  رو  این  از  است؛  زیاد 
برون  راه  مشکالت،  انباشتگی 
را  کور  گره  این  باید  و  دارد  رفت 

که  توانمندی  دست  و  کنیم  باز 
می تواند این گره را باز کند مردم 
بوده و نخبگان، محور و پیشتاز این 

حرکت هستند.
تهران نیازمند تحول است 

زاکانی ادامه داد: اگر شهر، شهروند 
و مدیریت شهری را تجسم کنیم، 
بخش  در  که  مواجهیم  شهری  با 
وجود  فرسودگی  آن،  جدی  های 
دارد و همراه با پیشرفت ها، خالها 
یک  نیازمند  که  دارد  نیازهایی  و 
با  مگر  تحول  این  و  است  تحول 
و  نخبگان  و  شهروندان  کمک 
خورد.  نمی  رقم  شهری  مدیریت 
باید این اعتماد آنچنان فراهم شود 

که مردم محور تحول قرار گیرند.
تالش  کرد:  بیان  تهران  شهردار 
نهاد  یک  از  شهرداری  کنیم  می 
نهاد  یک  به  صرف  خدماتی 
خدمتگزار اجتماعی تبدیل شود و 
در خدمت به مردم میدان را برای 
آنها باز کند؛ طرح ها و ایده هایی 
در این زمینه وجود دارد و به دنبال 

این تحول هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از معضالت 
است  مسکنی  بد  و  مسکنی  بی 
که بیشترین فشار از این زاویه به 
مردم تحمیل می شود، اضافه کرد: 

تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
این  وقتی  و  دارد  ساکن  شب  در 
جمعیت را در بعد خانوار که ۲.۹ 
یابید  می  در  کنید،  تقسیم  است 
و ۲۰۰  میلیون  سه  به  تهران  که 
هزار خانه نیاز دارد و  امروز تهران  
یک میلیون خانه کم دارد و کسی 
که حقوق می گیرد باید ۶۵ درصد 
برای بحث مسکن  را  حقوق خود 
می  طول  سال   ۶۶ و  کند  هزینه 

کشد یک فرد صاحب خانه شود.
برای ساخت ۱۸۰ هزار  کارسازی 

واحد مسکن در پایتخت 
امروز  تا  کرد:  عنوان  زاکانی 
پروانه صادر می کرد و  شهرداری 
سازندگان می ساختند اما ماه ها 
است که تصمیم گرفتیم طبق بند 
۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به 
ساخت خانه های استطاعت پذیر 
و خانه دار شدن مردم کمک کنیم 
و در قرارگاه مسکن بنا شد ۱۸۰ 
هزار واحد را برای مردم کارسازی 
یادآور شد:  کنیم.  شهردار تهران 
تسهیل  با  که  است  این  ما  تالش 
در صدور پروانه و فراتر از آن فراهم 
کردن شرایط برای مشارکت مردم 
و به میدان آوردن امکانات توسط 
آنها، به خانه دار شدن  شان کمک 

تالش  شهرداری  همچنین  کنیم؛ 
دست  در  را  اجاره  بازار  می کند 
بگیرد تا شرایط اجاره داری را که 
۵۱ درصد مردم شهر با آن درگیر 
هستند، بهبود ببخشد و تا ظرف ۶ 
تا ۷ سال آینده کمبودهای حوزه 
فاز  در  و  کنیم  جبران  را  مسکن 

مثبت قرار بگیریم.
ترافیک  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و حمل و نقل عمومی تالش می 
 ۳۲۵ محور  بر  بارگذاری  با  کنیم 
ایستگاه   ۱۴۳ که  مترو  ایستگاه 
آن در حال حاضر فعال است، هم 
ایمنی شهر و  و   هویت، معماری 
در کنار آن مسکن مردم را تامین 
کنیم و هم یک بازطراحی امکانات 
موجود در موضوعات مختلف برای 
استفاده  با  و  باشیم  داشته  تهران 
از این امکانات، مترو را به سرعت 

تکمیل کنیم.
زاکانی گفت: طبق برنامه گذشته، 
سال   ۱۹ تا  باید  تهران  متروی 
این  در  اما  تکمیل می شد  آینده 
دوره این زمان پنج ساله است چرا 
که مشکل اصلی تامین اعتبار بود 
که امروز بر اساس توسعه بر محور 
ایستگاه ها این مشکل حل خواهد 

شد.
مجتمع  بزرگترین  افتتاح 
هفته  در  تهران  غرب  ایستگاهی 

آینده 
برنامه  در  افزود:  تهران  شهردار 
سهم  سفر  میلیون   ۱۰ کالن 
عدد  این  امروز  اما  است  مترو 
تکمیل  و  است  نفر  میلیون   ۱.۵
مترو می تواند  بار اصلی را به زیر 
زمین منتقل کند؛ بر اساس همین 
 ۱۲ امسال  دوم  نیمه  در  اقدامات 
و  شود  می  افتتاح  مترو  ایستگاه 
بزرگترین مجتمع ایستگاهی غرب 
افتتاح  آینده  هفته  در  را  تهران 
می کنیم؛ در کنار آن ظرفیتهای 
کرد  خواهیم  فعال  را  اتوبوسرانی 
و امسال با افرایش ۱۵۰ درصدی 
تعداد اتوبوس ها از حدود دو هزار 
دستگاه به ۵ هزار دستگاه می رسد 
و برنامه ریزی این کار انجام شده 

است.

جهادکشاورزی  وزیر  معاون   
سازمان تحقیقات،  رئیس  و 
گفت:  کشاورزی  ترویج وآموزش 
ایجاد امنیت غذایی، خودکفایی 
در تولیدات راهبردی و افزایش 
تولید، با ورود نوآوری و فناوری 
منابع  و  کشاورزی  بخش  در 
های  شرکت  فعالیت  و  طبیعی 

دانش بنیان محقق می شود.
روز  خیام نکوئی  سیدمجتبی 
مراسم  حاشیه  در  چهارشنبه 
فناوری  دهکده  اندازی  راه 
منابع  و  کشاورزی  نوآوری  و 
طبیعی استان سمنان در محل 
و  علم  پارک  اجتماعات  سالن 
بیان  سمنان   دانشگاه  فناوری 
نوآوری  و  فناوری  دهکده  کرد: 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
های  زیرساخت  مهمترین  از 
و  بنیان  دانش  های  شرکت 
عرصه  در  فناور  های  هسته 
کشاورزی و منابع طبیعی است 
مطلوب  ظرفیت  به  توجه  با  و 
هیات علمی و دانش آموختگان 
این  فعالیت  سمنان،  استان 
کشاورزی  بخش  تحول  دهکده 
و منابع طبیعی را به دنبال دارد.

وی افزود: امکان استقرار شرکت 
محل  در  بنیان  دانش  های 
نوآورری،  و  فناوری  دهکده 
های  آزمایشگاه  از  مندی  بهره 
عرصه  از  استفاده  کشاورزی، 
الگویی  و  تحقیقاتی  های 
از  مندی  بهره  و  مزارع  در 
فناوری  و  پارک علم  امتیازهای 
مانند معافیت مالیاتی، از مزایای 

راه اندازی این دهکده است.

وزیرجهادکشاورزی  معاون 
آموختگان  دانش  داد:  ادامه 
بیکار و دارای ایده های مطلوب 
با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
دانش  های  شرکت  استقرار 
فناوری  دهکده  در  خود  بنیان 
منابع  و  کشاورزی  نوآوری  و 
طبیعی استان سمنان از مرحله 
حمایت  محصول  ارائه  تا  تولید 
در  مهمی  سهم  و  شوند  می 
دانش  افزوده  ارزش  افزایش 
استان، تولید ناخالص ملی، حل 
و  کشاورزی  بخش  های  چالش 
و  ثروت  افزایش  طبیعی،  منابع 

رفاه مردم دارند.
نقش  به  اشاره  با  نکوئی  خیام 
نوآوری  و  فناوری  دهکده  موثر 
در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
متناسب  دانش  مندی  بهره 
استان  بوم  زیست  و  اقلیم  با 
امنیت  اظهارداشت:  سمنان 

غذایی در جهان امروز تبدیل به 
سالحی برای نزاع و ابزار تسلط 

در کشورها شده است.
شرایط  تغییر  خصوص  در  وی 
تولید غذا پس از پیروزی انقالب 
اسالمی اضافه کرد: تولید غدا از 
به ۱۲۵ تن رسیده که  تن   ۲۵
تا  جمعیت  افزایش  به  توجه  با 
میلیون   ۲۰۰ نیاز   ۱۴۳۰ سال 
تنی به غذا در کشور وجود دارد 
که با وجود تغییر اقلیم و گرمای 
سطح  افزایش  امکان  زمین 
فراهم  توسعه کمی  و  زیرکشت 
سازمان تحقیقات،  نیست.رئیس 
کشاورزی  ترویج وآموزش 
بهره  انقالب  ایجاد  تصریح کرد: 
وری در بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی در مسیر علم و فناوری 
تنها راه حل تولید غذا بر اساس 
نیاز است و رسوخ و نفوذ دانش 
و فناوری در کشاورزی و منابع 

ایجاد  در  مهمی  نقش  طبیعی 
امنیت غذایی دارد.

راهبردی  ها  بنیان  دانش 
تولیدات  در  خودکفایی  برای 

استراتژیک کشاورزی
کرد:  خاطرنشان  نکوئی  خیام 
تولید  در  خودکفایی  امکان 
سایر  و  شکر  برنج،  گندم، 
توجه  با  استراتژیک  محصوالت 
دانش  و  نوآوری  و  فناوری  به 
وضعیت  و  دارد  وجود  بنیان 
واردات ساالنه ۱۵ میلیارددالری 
 ۳۰ سهم  با  غذایی  محصوالت 
درصدی دانه های روغنی تغییر 
می کند.وی ابرازداشت: استفاده 
نفری  هزار  پنج  ظرفیت  از 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
ها در بخش کشاورزی و دانش 
آموختگان در حوزه دانش بنیان 
کشور  در  کشاورزی  انقالب 

ایجاد می کند.

امنیت غذایی و خودکفایی با ورود دانش بنیان ها 
محقق می شود

خبر
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ایران نقشی بی بدیل در ارتقای ظرفیت های بریکس دارد خبر

ایران  دوستی  انجمن  رئیس   
جمهوری  است  معتقد  چین  و 
موثرترین  بعنوان  ایران  اسالمی 
کشور منطقه و بدلیل ژئوپولتیک 
ابعاد  در  آفرینی  نقش  ظرفیت  و 
انرژی،  امن  مسیر  تامین  مختلف 
کریدور  به  دسترسی  و  ترانزیت 
قابلیت های  و  شمال  به  جنوب 
فناوری،  و  صنعتی  زیرساختی 
می تواند نقشی بی بدیل در ارتقای 
کند. ایفا  بریکس  ظرفیتهای 

تاکید  با  بروجردی    عالءالدین 
بریکس   “ های  ظرفیت  اینکه  بر 
تقویت  برای  مهمی  عامل  پالس“ 
حضور  گفت:  است،  ایران  اقتصاد 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
نشست اخیر گروه “ بریکس پالس 
اقتصادهای  با  کشورهای  که    “
را  توسعه  درحال  نیز  و  نوظهور  
شامل می شود ، گام بسیار مهمی 
اقتصاد  سازی  مقاوم  جهت   در 
ایران و نیز مشارکت و ایفای نقش 
جدید در معادالت جهانی است .  

در  ابتدا   “ بریکس   “ گروه 
توسط  میالدی   ۲۰۰۶ سال 
و  برزیل   ، هند   ، روسیه   ، چین  
حضور  با   ۲۰۱۰ سال  در  سپس 
گرفت  و  شکل  جنوبی  آفریقای 
با  نیز  میالدی   ۲۰۱۷ سال  در 
جدیدی  کار  سازو  چین  ابتکار 
پالس  بریکس   “ عنوان  تحت 
حال  در  کشورهای  حضور  با   “
توسعه بیشتری که مکمل گروه “ 
بریکس “ بشمار می آید ، تشکیل 
ایران  دوستی  انجمن  .رییس  شد 
اخیر  نشست  به  اشاره  با  چین  و 
اجالس بریکس پالس به میزبانی 
چین و حضور سران ۱۸ کشور از 
تاکید کرد ، جمعیت  ایران  جمله 

عضو  کشورهای  گسترش  روبه 
مزیت  این  پالس  بریکس  گروه 
کند  می  ایجاد  ها  آن  برای  را 
تولید  از  خود  سهم  آینده  در  تا 
داده  افزایش  را  جهان  اقتصادی 
و الگوی توسعه اقتصادی جدیدی 
را در شرایط پیچیده جهانی ارایه 
تحقق  برای  نیز  ایران  و  نمایند 
نیازمند  اقتصاد خود  مقاوم سازی 
با  است در حوزه تجارت و تعامل 
و  ها  ساختار  از  جهان  کشورهای 
بریکس  چون  جدیدی  نهادهای 

پالس استفاده بهینه کند . 
نشست  وسیع  برگزاری  بروجردی 
محتوای  و  چین  توسط  بریکس  
رییس  سخنان  در  شده  مطرح 
 ۷۵ بیانیه  نیز   و  چین  جمهوری 
ماده ای اجالس موسوم به “بیانیه 
 ، سیاسی  ابعاد  همه  که    “ پکن 
، امنیتی ،  اقتصادی   ، المللی  بین 
در  را  فناوری  و  علمی  و  فرهنگی 
اهمیت  با  بسیار  را   ، گرفت  برمی 
رییس  از  دعوت  گفت   و  دانست 

جمهور ایران برای شرکت در این 
اجالس در شرایط حساس کنونی 
بیانگر نقش موثر ایران در تعامالت 
. سفیر  است  و جهانی  ای  منطقه 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیشین 
به  اشاره  با  همچنین  پکن  در 
ابراهیم  اهلل  آیت  مهم  سخنرانی 
اسالمی  جمهوری  رییس  رییسی 
و  پالس  بریکس  نشست  در  ایران 
ظرفیت  باالبردن  در  ایران  نقش 
که  کرد  کار خاطرنشان  این سازو 
ژئوپولتیک  و ظرفیت نقش آفرینی 
ایران در ابعاد مختلف تامین مسیر 
دسترسی  و  ترانزیت   ، انرژی  امن 
و  شمال  به  جنوب  کریدور  به 
صنعتی  زیرساختی  های  قابلیت 
رسیدن  ثمر  به  در  آن  فناوری  و 
این سازوکارها به عنوان موثرترین 

کشور منطقه  ، بی بدیل است . 
»ضمن آنکه سه کشور عضو اصلی 
چین  یعنی  پالس  بریکس  گروه 
از  ایران  جمله  از  هند  و  روسیه   ،
اعضای سازمان همکاری شانگهای 

و بعضا همکاریهای اورآسیا هستند 
و از کشورهای موثر در طرح یک 
کمربند - یک راه هستند و ایران 
که در شاهراه حیاتی و کلیدی این 
حلقه  ایجاد  در  دارد،  قرار  طرحها 
بریکس و سازمان  وصل سازو کار 
یک  طرح  و  شانگهای  همکاری 
به  تواند  می  نیز  راه  یک  کمربند 
عنوان بازیگر کلیدی نقش آفرینی 

کند . «
و  ایران  دوستی  انجمن  رییس 
که  کرد  توصیه  همچنین  چین 
ایران   ، کنونی  شرایط حساس  در 
نیز باید با دیپلماسی فعال در این 
راستا قدم بردارد و  ضمن پیگیری 
در  ایران  رسمی  عضویت  جدی 
توسعه     ، پالس  بریکس  گروه 
این  عضو  کشورهای  با  همکاری 
تجارت  قراردادهای  انعقاد   ، گروه 
و  منطقه  کشورهای  با  دوجانبه 
جهان، انعقاد پیمان پولی دوجانبه 
در  را  تجاری  طرف  کشورهای  با 

اولویت قرار دهد .

خبر
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