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اینترنت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد
آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ایران 

دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است
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کشت فراسرزمینی اقدام جدی دولت 

سیزدهم برای تامین امنیت غذایی کشور 
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
 پوشاک در ایران قدمت 

هفت هزار ساله دارد
7

اروپا چه جایگزین هایی برای گاز 

روسیه دارد

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

تعلل دولت قبل در واردات واکسن دلیل 
موجهی نداشت باید پاسخگو باشند
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استاندار تهران:  152  طرح هادی 

روستایی استان تهران بازنگری می شود 
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سرمایه گذاری ورزش شهرداری 
خانواده محور است
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استان ها 5

بازدید فرماندار رباط کریم از کارخانه 
بیسکویت گرجی

ــراه  ــه هم ــم ب ــاط کری ــدار رب ــدی فرمان ــد احم ــر امی  دکت
دکتــر اســماعیلی معــاون برنامــه ریــزی ، مهنــدس علیخــان 
بخشــداراز بخــش هــای مختلــف شــرکت بیســکویت گرجــی 

ــل آورد .... ــه عم ــد ب بازدی
8 2

نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
ــد  ــای جدی ــال تحریم ه ــا اعم ــکا ب ــت: آمری ــس گف مجل
ــران نشــان داد، آمــاده همــکاری نیســت و  علیــه ملــت ای

دنبــال فرسایشــی کــردن مذاکــرات اســت ...

ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم  مع
ــه بخــش  ــوآوری ب ــوری ورود ن جمه
بــار، راهــداری و حمــل و نقــل را 
اگــر  گفــت:  و  دانســت  ضــروری 
ــل و  ــوزه حم ــده ح ــم آین ــاور کنی ب
نقــل، هوشــمند مــی شــود، مقاومــت 
شکســته  ســنتی  بخش هــای 
ــه ســوی حمایــت  می شــود و آنهــا ب
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  از 
ــد. ــوزه روی می آورن ــن ح ــاق ای خ

ــوزش  ــم و آم ــروه عل ــزارش گ ــه گ ب
ایرنــا، ســورنا ســتاری در بازدیــد 
شــبکه  دانش بنیــان  شــرکت  از 
ســامانه  و  شــجران  راننــدگان 
دســتاوردهای هوشــمند در حــوزه 
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــتیک ب لجس
هوشــمندی حمــل و نقــل بیــن 
ــن  ــاختی ای ــول زیرس ــهری و تح ش
حــوزه را شــرکت های دانــش بنیــان 
و خــاق فعــال در ایــن حــوزه رقــم 
می زننــد، افــزود: مهــم تریــن الزمــه 
بــرای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیان و 
خــاق، فرهنــگ ایــن اقتصــاد اســت 
و اگــر فرهنــگ ایــن اقتصــاد ترویــج 
پیــدا کنــد، شــاهد حــل مشــکات و 

ــود. ــم ب ــع خواهی ــع موان رف
بخــش  در  این کــه  بیــان  بــا  وی 
حمــل و نقــل بیــن شــهری بــه ویــژه 
بــار، چالش هــای بســیاری وجــود 
دارد کــه حــل آنهــا نیازمنــد تحــول 
فرهنگــی اســت، ادامــه داد: بــا وجــود 
تاش هــای بســیار بــرای رســوخ 

شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
ــمند  ــل هوش ــل و نق ــوزه حم در ح
و  بــار  پایانه هــای  شــهری،  بیــن 
حــوزه هــای مرتبــط، در ایــن حــوزه 
چنــدان پیشــرفتی نداشــته ایــم کــه 
مهــم تریــن دلیــل آن نقــش دولــت 
بــه عنــوان اجراکننــده و فقــدان 
ــی  ــان یعن ــش بنی ــگ دان ــن فرهن ای
ــی  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ س

ــت. ــرا اس ــوزه اج در ح
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
فنــاوری  حضــور  رییس جمهــور، 
و  )فین تک هــا(  مالــی  هــای 
را  مالــی  هوشــمند  ابزارهــای 
ــه  ــه ای موفــق از میــدان دادن ب نمون
شــرکت هــای دانش بنیــان و خــاق 
ــی و  ــوزه مال ــت: در ح دانســت و گف
ــرکت  ــی ش ــش آفرین ــا نق ــی ب بانک
هــای دانــش بنیــان، ایــن پیشــرفت 
رخ داده اســت چراکــه بانــک مرکــزی 
نقــش نظارتــی را ایفــا کــرد و بانــک 
هــا هــم درک کردنــد کــه بــا همــان 
ســاختار قبلــی نمــی تواننــد، پیــش 
ــه ســوی ســرمایه  ــن ب ــد بنابرای برون
ــی  ــای مال ــاوری ه ــذاری روی فن گ
روی آوردنــد. اکنــون بــه کمــک 
شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
ایــن حــوزه، روزانــه میلیــون هــا 
ــا  ــک خط ــی ی ــدون حت ــش ب تراکن

می گیــرد. صــورت 
ــارت و  ــت را نظ ــش دول ــتاری، نق س
تنظیــم گــری دانســت و خاطرنشــان 

کــرد: در حــوزه حمــل و نقــل بیــن 
شــهری نیــز ایــن گونــه اســت و 
بایــد بخــش خصوصــی بــه ایــن 
کارهــای  و  کســب  برســد  بــاور 
دانــش بنیــان و خاقــی کــه در 
یــک فضــای محــدود کار مــی کننــد، 
ارزش  کــه  دارنــد  نوآوری هایــی 
ــه  ــود ب ــد ب ــودآور خواه ــن و س آفری
ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه روی 
ــی اســت مجــال و  خواهــد آورد. کاف
ــذاری  ــرای ســرمایه گ فضــای الزم ب

ــم. ــا کنی ــی را ایف ــش خصوص بخ
وی ورود نــوآوری بــه حــوزه بــار، 
راهــداری و حمــل و نقــل اشــاره 
کــرد و گفــت: ســازمان راهــداری کــه 

از شــفافیت بارنامه هــا و ســایر مــوارد 
ســود مــی بــرد و اتفاقــات خوبــی در 
یــک ســال اخیــر رخ داده اســت. یکی 
ــه  ــعه، بارنام ــن توس ــای ای از کلیده
محقــق  کــه  اســت  الکترونیکــی 
ــوی  ــه س ــمندی ب ــده و گام ارزش ش
هوشمندســازی بــه حســاب مــی آید. 
ــی نخبــگان ادامــه  ــاد مل رییــس بنی
ــه  ــود ک ــاد ش ــی ایج ــر فضای داد: اگ
ــل و  ــوزه حم ــده ح ــم آین ــاور کنی ب
نقــل، هوشــمند مــی شــود، مقاومــت 
ــی  ــای ســنتی شکســته م بخــش ه
شــود و بــه ســوی حمایت از شــرکت 
ــن  ــاق ای ــان و خ ــش بنی ــای دان ه

ــد. ــی آورن ــوزه روی م ح
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امیرعبداللهیان  در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا :

ایران باید از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد

محمدصالح جوکار :



سیاسی
خبر

مرتضوی: برای ساخت ۶ بیمارستان استان 
تهران ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع الزم است

 معاون اجرایی رییس جمهور درباره ساخت ۶ بیمارستان استان تهران 
گفت: این بیمارستان ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع در گام نخست 
نیاز دارند که امیدوار هستیم تا پایان سال بر اساس پیش بینی های الزم 

اعتبارات تامین شوند.
سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت رسیدگی به طرح 
های بیمارستانی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رئیس 
برای  داشتند  تهران  استان  جمهور در سفرهای متعددی که در سطح 
چند طرح دستورات ویژه ای صادر کردند و امروز عمدتا حول محور طرح 
های بیمارستانی جلسه ای با حضور استاندار تهران و همکاران خود در 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های سطح 

استان داشتیم.
از بیمارستان هایی که  وی اضافه کرد: در مرحله اول در مورد بخشی 
که  گیری شد  تصمیم  برخوردار هستند،  مناسبی  فیزیکی  پیشرفت  از 
از جمله آن بیمارستان امام خمینی )ره( شهریار بود که متاسفانه این 
از عملیات اجرایی آن گذشته به همان  بیمارستان پس از سال ها که 
شکل باقی مانده است و منابع الزم برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان 

پیش بینی شد.
ورامین  پیشوا  بیمارستان  درباره وضعیت  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
گفت: بیمارستان پیشوا بیمارستانی بود که دانشگاه آزاد اسالمی انجام 
آن را آغاز کرده و به دالیلی نتوانسته است آن را تکمیل کند و به وزارت 
بهداشت واگذار شد که رئیس جمهور دستور دادند این بیمارستان در یک 
بازه زمانی دو سال و نیمی تکمیل شود و منابع الزم برای تکمیل و تجهیز 

این بیمارستان نیز پیش بینی شده است.
مرتضوی به بازدید رئیس جمهور از بیمارستان الغدیر بومهن اشاره کرد 
و گفت که خوشبختانه عملیات اجرایی این بیمارستان نیز با ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی توسط خیرین محقق شده بود منابع الزم برای تکمیل 

آن نیز پیش بینی شد.
کرد:  بیان  کلینیک  مهدی  بیمارستان  طرح  وضعیت  با  رابطه  در  وی 
بیمارستان های کشور و  بزرگترین  از  بیمارستان مهدی کلینیک یکی 
استان تهران است که آن هم از ابتدای سال منابع زیادی تزریق اعتبار 
داشت و در شرف تکمیل است و در آینده نزدیک قسمت هایی از آن به 

بهره برداری خواهد رسید.
میلیارد تخصیص  اضافه کرد: حدود ۴۰۰  رییس جمهور  اجرایی  معاون 
منابع برای این بیمارستان در نظر گرفته شد که تقسیم کرده به چه شکل 
تامین شود و امیدوار هستیم با تخصیص و تزریق منابع این بیمارستان 
هم در تعداد بیمارستان های باشد که در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری 

می رسد.
مرتضوی در رابطه با منابع تأمین اعتبارات الزم برای تکمیل این طرح 
ها و برنامه دولت برای جذب نیروی انسانی در طرح ها خاطرنشان کرد: 
اعتبارات در اسرع وقت تزریق خواهد شد. نمایندگانی از سازمان برنامه 
و بودجه حضور داشتند  و متعهد شدند حسب دستوری که داده شد 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی ادامه داد: در رابطه با منابع انسانی مقرر شد جلسه ای با سازمان امور 
اداری استخدامی تشکیل شود و منابع انسانی و منابع مالی برای جذب 

منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجرایی رییس جمهور در پایان تاکید کرد: چند بیمارستانی که در 
این جلسه بررسی شد بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع در گام نخست 
نیاز دارند و منابعی هم برای تجهیزات نیاز دارند که امیدوار هستیم تا 

پایان سال بر اساس پیشبینی های الزم تامین شوند.

قزاقستان توافق لغو روادید با ایران را به 
اجرا گذاشت

امور داخلی قزاقستان اعالم کرد که طبق   کمیته خدمات مهاجرت وزارت 
توافق انجام شده، شهروندان جمهور ی اسالمی ایران، هند و چین می توانند، 
بدون نیاز با اخذ روادید، به قزاقستان سفر کنند و حداکثر تا ۱۴ روز اقامت 

داشته باشند.
کمیته خدمات  نوشتند  دوشنبه  روز  قزاقستان  های  رسانه  ایرنا،  گزارش  به 
مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان اعالم کرد این کشور طبق 
توافق های قبلی، به طور زمینه یکجانبه سفر بدون روادید )سفر ۱۴ روزه( را 

برای شهروندان ایران، هند و چین فراهم کرده است.
داخلی  امور  وزارت  مهاجرت  خدمات  روادید  بدون  جدید   مقررات  طبق 
جمهوری قزاقستان، شهروندان ایران، هند و چین می توانند از لحظه عبور 
از مرز تا ۱۴ روز تقویمی بدون ویزا وارد قزاقستان شده و در این کشور اقامت 

کنند.
روز  از ۴۲  نباید  روادید  بدون  قزاقستان  در  اقامت  دوره  کل  حال،  عین  در 

تقویمی در هر دوره شش ماهه)۱۸۰ روز( بیشتر شود.   
 این وزارتخانه توضیح داد:این مدت سفر بدون روادید برای مقاصد تجاری، 
شخصی و گردشگری مجاز است و شهروندان کشورهای یادشده برای انجام 
هرگونه فعالیت های دیگر، باید از قبل مجوز کار و ویزای مناسب در قزاقستان 

دریافت کند.
به گزارش ایرنا قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان ماه گذشته 
در سفر به تهران، در دیدار با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران گفت: قزاقستان برای سفرهای ۱۴ روزه اتباع ایرانی امکان ورود 

بدون روادید ایجاد می کند.
وی افزود: ما در حال ایجاد یک وضعیت بدون روادید برای شهروندان ایرانی 
برای مدت ۱۴ روز هستیم. این اقدام با هدف گسترش بیشتر همکاری ها در 
زمینه های مختلف از جمله تماس بین نمایندگان جامعه تجاری و جذب تعداد 

زیادی گردشگر است. تجار ایرانی از این مزیت نهایت استفاده را خواهند برد.

با بیان اینکه ایران   وزیر امور خارجه 
را  خود  طبیعی  سهم  است  عالقه مند 
در بازار انرژی داشته باشد، تاکید کرد: 
ایران باید قادر باشد از برجام نفع کامل 
اقتصادی ببرد و آمریکا باید این واقعیت 
را در حوزه تضمین به خوبی درک کند.

امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین   
خارجه که به منظور گفت وگو و رایزنی 
ایتالیا و واتیکان  با مقامات کشورهای 
با  دوشنبه  روز  است،  شده  رم  وارد 
خارجه  امور  وزیر  دیماریو  لوییجی 

ایتالیا دیدار کرد.
راههای  وزیر  دو  مالقات  این  در 
مناسبات  بیشتر  چه  هر  گسترش 
و  منطقه ای  موضوعات  و  دوجانبه 
تبادل  و  گفت وگو  مورد  را  بین المللی 

نظر قرار دادند.  
سابقه  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
ظرفیت های  و  دوستانه  روابط  دیرینه 
از  گیری  بهره  کشور،  دو  در  موجود 
چه  هر  توسعه  برای  ظرفیت ها  این 
بیشتر همکاری ها به ویژه در زمینه های 
تجاری و اقتصادی میان ایران و ایتالیا 

را مورد تاکید قرار داد.
در این راستا اهمیت توسعه گردشگری 
با توجه به جاذبه های  میان دو کشور 
افزایش  و  ایتالیا  و  ایران  توریستی 
و  توجه  مورد  کشور  دو  میان  پروازها 

تاکید قرار گرفت.
عالقه  ابراز  ضمن  خارجه  امور  وزیر 
مندی به حضور تکنولوژی و کاالهای 
کشور،  دو  بازار  در  ایرانی  و  ایتالیایی 
مناسب  فرصتی  را  فعلی  شرایط 
گسترش  منظور  به  طرف  دو  برای 
پیشنهاد  و  عنوان  تجاری  تبادالت 
کشور  دو  خصوصی  بخش های  کرد 
برای تعمیق همکاری های اقتصادی و 

تجاری فعال شوند.
وی اهمیت بررسی موضوعات کنسولی 
مردمی  تبادالت  و  تردد  در  تسهیل  و 
میان دو کشور در این رابطه را یادآور 

شد.
برجام  خصوص  در  امیرعبداللهیان 
اظهار کرد: می خواهیم که برجام خوب 
کار کند. ما به طور جدی خواستار یک 
توافق خوب و پایدار هستیم؛ معتقدیم 
نفع  برجام  از  باشد  قادر  باید  ایران 
این  باید  آمریکا  ببرد.  اقتصادی  کامل 
واقعیت را در حوزه تضمین به خوبی 
جمهوری  راستا  این  در  کند.  درک 
جدید  ابتکارات  همواره  ایران  اسالمی 
حال  این  با  است؛  کرده  ارائه  را  خود 
عمل  منطقی  و  درست  آمریکایی ها 
نکرده اند. آنها باید درک خود از موضوع 

را واقع بینانه کنند.  
وزیر امور خارجه همچنین افزود: ایران 
عالقه مند است سهم طبیعی خود را در 
بازار انرژی داشته باشد و از این طریق 

به جامعه بین المللی مساعدت کند.
عالقه مندند  اروپا  اتحادیه  و  ایتالیا 

مذاکرات برجام به نتیجه برسد
این  در  نیز  ایتالیا  خارجه  امور  وزیر 
مالقات سفر وزیر امور خارجه در مقطع 
کنونی تحوالت بین المللی را از اهمیت 
باالیی برخوردار دانست و آن را فرصت 
مناسبی برای گسترش روابط دو جانبه 

ارزیابی کرد.  
لوییجی دیماریو ادامه داد: شرکت های 

به  هستند  مند  عالقه  ایتالیایی 
ایران  در  خود  اقتصادی  فعالیت های 

ادامه دهند.  
اروپا  اتحادیه  و  ایتالیا  کرد  تاکید  وی 
خصوص  در  مذاکرات  عالقه مندند 
به  برجام  به  طرف ها  همه  بازگشت 
نتیجه برسد و ایتالیا آماده است در این 

زمینه نقشی مثبت ایفا کند.
دو وزیر در زمینه گسترش همکاری های 
علمی و فرهنگی میان دو کشور اعالم 
آمادگی کردند.وزیر امور خارجه ایتالیا 
از تالش های دولت جمهوری اسالمی 
مبادالت  گسترش  زمینه  در  ایران 
به  علمی و فرهنگی قدردانی و تشکر 
در  امیدواری  ابراز  با  آورد.وی  عمل 
حصول توافق بین ایران و ۵+۱ تاکید 
کرد روابط دو کشور باید فراگیر باشد 
مانند  خاص  بخش  یک  به  منحصر  و 
و  منطقه ای  موضوعات  نشود.  انرژی 
دیگری  بخش  المللی  بین  تحوالت 
خارجه  وزرای  میان  وگوهای  گفت  از 

جمهوری اسالمی ایران و ایتالیا بود.
امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر مخالفت 
به  توسل  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
یا  و  افغانستان  یا  یمن  در  چه  جنگ 
ما  اوکراین  بحران  در  افزود:  اوکراین 
تالش کردیم از طریق تماس های خود 

با مسکو و کی یف دو طرف را به گفتگو 
دعوت کنیم. همچنین در سطح منطقه 
فعالیت های دیپلماتیک خود  ای، در 
تالش می کنیم که مسائل میان ترکیه 
و سوریه از طریق مذاکره و گفتگوهای 
از  و  شود  فصل  و  آمیز حل  مسالمت 
از  بخش  این  در  جدید  جنگ  بروز 

جهان جلوگیری به عمل آید.
همکاری  متنوع  مسائل  دیدار  این  در 
برخی  پیگیری  ضرورت  جمله  واز  ها 
طرفین  توجه  مورد  کنسولی  مباحث 

قرار گرفت.
امیرعبداللهیان  ایرنا،  گزارش  به 
امروز)دوشنبه( به منظور گفت  وگو و 
تبادل نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان 
تحوالت  و  دوجانبه  موضوعات  درباره 
بین المللی و منطقه ای در صدر هیاتی 

تهران را به مقصد رم ترک کرد.
سفر  این  درمورد  خارجه  امور  وزیر 
وزیر  دعوت  به  ایتالیا  به  سفر  گفت: 
می شود،  انجام  کشور  این  خارجه 
مونیخ  و  نیویورک  در  دوبار  ما 
پیگیری  داشتیم.  گفت وگو  و  رایزنی 
و  اقتصادی  سیاسی،  همکاری های 
سفر  این  اصلی  اهداف  از  بازرگانی، 
است و برنامه های متنوعی برای دستور 

کار این اهداف قرار گرفته است.

امیرعبداللهیان  در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا :

ایران باید از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد

خبر

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

تعلل دولت قبل در واردات واکسن دلیل 
موجهی نداشت باید پاسخگو باشند

 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: تعلل دولت قبل در 
زمینه واردات واکسن دلیل موجهی نداشت و در این مدت خسارات 
سنگینی به جان و مال مردم وارد شد؛ بنابراین کسانی که دست اندر 

کار این مساله بودند، باید پاسخگو باشند.
ابتدای کار با وجود  از  اینکه دولت رئیسی  با بیان  حمیدرضا ترقی 
بحران دو ساله کرونا روبه رو بود، گفت: این بحران سالمت، هم به 
جسم مردم آسیب های زیادی رسانده بود، وحشت، نگران و دغدغه و 
عدم آرامش را در همه خانه ها حاکم کرده بود. میلیون ها نفر درگیر 
این بیماری شده بودند و روزانه ۷۰۰ نفر از مردم عزیز ما بر اثر این 

ویروس از دست می رفتند و خانواده ها فراوانی عزادار می شدند.
سال  دو  حدود  مردم  کرد:  اضافه  اسالمی  مؤتلفه  حزب  مقام  قائم 
خانه نشین شده بودند و روابط خانوادگی آنها متوقف شده و دلتنگی و 
حضور مستمر در خانه، اعصاب مردم را به هم ریخته بود. در کنار آن، 
نیروهای پزشکی و بیمارستانی هم ظرف این مدت طوالنی از مداوای 

بیماران خسته شده بودند.
وی با بیان اینکه در کنار همه اینها، تحریم های غرب و آمریکا در 
زمینه دارو، ورود واکسن را به کشور دشوار می کرد، افزود: بهانه های 
گوناگونی نیز از سوی دولت مطرح می شد که به دلیل وجود مشکالت 
مربوط به برجام و عدم پذیرش FATF نمی توانیم واکسن وارد کنیم.

و  از کسب  بسیاری  تعطیل شدن  و  رفتن  بین  از  داد:  ادامه  ترقی 
کارها، بیکار شدن بسیاری از کارگران فصلی و روزمزد، ضربه خوردن 
سیستم حمل و نقل و امثال اینها، ضربه بسیار سنگینی بود که به 
کشور ما وارد شد. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم اولویت اول خود 
را صیانت از جان مردم قرار داد تا بتواند عوارض اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی ناشی از کرونا را برطرف کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی یادآور شد: دولت بالفاصله 
پس از روی کار آمدن، نسبت به تأمین نیاز واکسن در کشور اقدام 
کرد و توانست ظرف مدت ۶ ماه هم واکسن وارد کشور کرده و هم در 

داخل با حمایت از شرکت های دانش بنیان آن را تولید کند.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بنابراین یک مصونیت عمده و 
عمومی به مردم داده شد تا بتوانند با این اقدام جلوی گسترش و 
مزرها،  دقیق  کنترل  با  و  بگیرد  را  در کشور  ویروس  این  پیشرفت 
جلوی ورود گونه های این ویروس را بگیرد و در نهایت توانست تعداد 

تلفات را از ۷۰۰ نفر در روز، به صفر برساند.
با دستور  وی گفت: در کنار تالش های دولت، حرکت های مردمی 
رهبر انقالب با عنوان رزمایش مواسات در زمینه کمک به نیازمندان 
در  را  ملت  توانست  و  آغاز شد  ویروس  این  از  آسیب دیده  اقشار  و 
از دردها و آالم مردم  این حرکت، بخشی  با  قرار دهد.  کنار دولت 
درمان پیدا کرد. دولت با تخصیص اعتبارات ویژه تبصره ۱۶ بودجه 
که  کرد  خانواده هایی  سرازیر  را  کمک  تومان  میلیاردها  امثالهم،  و 

نیازمند مایحتاج اولیه زندگی خود شده بودند.
ترقی تصریح کرد: این حرکت با حمایت دولت از پزشکان و پرستاران 
در  واکسیناسیون  و  عفونی  برای ضد  نیروهای جهادی  به  و کمک 
این  بر  با غلبه  امکان را فراهم کند که  این  سراسر کشور، توانست 
شدن  عزادار  از  بازگرداند،  خانواده ها  به  را  آرامش  دوباره  ویروس، 
خانواده ها جلوگیری کرده و زمینه ارتباطات اجتماعی و مسافرت ها 

را فراهم کند.
امسال هم شاهد  اضافه کرد: عید  اسالمی  مؤتلفه  مقام حزب  قائم 
از  قدری  توانست  که  بودیم  مسافرت  به  مردم  گسترده  هجوم 
زندگی ها  به  نشاطی  و یک  کرده  رفع  را  مردم  روحی  آزردگی های 
ببخشد. کسب و کارها راه افتاد، بازار رونق پیدا کرد و مردم از انزوای 

اجتماعی خارج شدند.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: دولت هم با فراهم کردن ۱۵۰ 
میلیون دز واکسن توانسته است مردم  را مقابل این ویروس واکسینه 
کند و با کمک به اقشار ضعیف جامعه، خسارت های ناشی از کرونا را 

جبران کرده و به زندگی مردم آرامش و بهبود نسبی ببخشد.
وی با اشاره به ارسال پرونده ترک فعل حسن روحانی در ستاد کرونا 
به قوه قضائیه از سوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
این  شناسایی  در  قبل  دولت  که  داد  نشان  مجلس  گزارش  افزود: 
ویروس، نحوه برخورد و چاره اندیشی در مقابله با این ویروس تعلل 
این زمینه استفاده  افراد نخبه و کارشناس در  از مشورت  داشته و 

نکرده است.
ترقی گفت: تعلل دولت قبل در زمینه واردات واکسن دلیل موجهی 
و کار مردم  و ترک فعل ها، کسب  بی توجهی  این  اثر  و در  نداشت 
تعطیل و از فعالیت های اجتماعی روزمره جلوگیری شد. در صورتی 

که دولت در قبال تامین امنیت جانی مردم مسئولیت داشت.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: در این 
مدت خسارات سنگینی به جان و مال مردم وارد شد که اگر این 
تعلل ها وجود نداشت این خسارات وارد نمی شد. بنابراین کسانی که 

دست اندر کار این مساله بودند، باید پاسخگو باشند.
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 رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
اینترنت ارزان قیمت باید در اختیار مردم 
موضوع  در  دولت  اگر  گفت:  گیرد،  قرار 
به صورت تشویقی  را  اینترنت بسته هایی 
و به شکل یارانه برای مردم در نظر بگیرد 

اقدام مثبت و خوبی است.
محمدصالح جوکار درباره بسته اینترنتی 
چهارماهه و دائمی رایگان به سه دهک 
زیرساخت های  گفت:  جامعه  پایین 
استفاده از اینترنت باید برای همه افراد 
مزایای  از  بتوانند  همه  تا  شود  فراهم 

فضای مجازی استفاده کنند.
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس 
ارزان  اینترنت  اینکه  بیان  با  مجلس 
گیرد،  قرار  مردم  اختیار  در  باید  قیمت 
بیشتر  بخواهند  که  افرادی  البته  افزود: 
هزینه  باید  کنند  استفاده  اینترنت 
بیشتری هم پرداخت کنند.  نکته ای که 
در  دولت  اگر  که  است  این  دارد  وجود 
به صورت  را  بسته هایی  اینترنت  موضوع 
تشویقی و به شکل یارانه برای مردم در 

نظر بگیرد، اقدام مثبت و خوبی است.
جوکار عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم 
بحث  به  نسبت  جدی  انتقادات  هنوز 
باید  دهک ها  این  دارند  یارانه ها  توزیع 
توجیه  یارانه شان  قطع  دالیل  به  نسبت 

برای  همگانی  اینترنت  اینکه  یا  و  شوند 
باالی  دهک  از  غیر  البته  مردم  همه 
جامعه که نیازی به این یارانه ندارند،  در 

نظر گرفته شود.
نسبت  سیزدهم  دولت  توجه  درباره  وی 
به موضوع قطعی برق گفت: البته اینطور 
نداشته  برق  قطعی  امسال  که  نیست 
باشیم بلکه قطعی برق خانگی نداریم اما 
و سیمان  فوالد  مانند  مهم  برای صنایع 
با کمبود  قطعی برق داریم به طوری که 
این  که  شده ایم  مواجه  بازار  در  سیمان 

موضوع به تولید آسیب می رساند.
از قطعی برق  اقدام دولت در جلوگیری 

اقدامی خوب و مثبت است
مجلس  در  اشکذر  و  یزد  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: بهترین اقدام این 
این  یارانه،  اختصاص  با  دولت  که  است 
بخش را پشتیبانی کند و شرکت هایی که 
دارند خودشان  را  برق  بیشترین مصرف 
بتوانند نیروگاه داشته باشند و تولید برق 
و  شوند  خودکفا  جهت  این  از  و  کنند 
برای جلوگیری  بیشتر  دولت  است  بهتر 
از قطعی برق مصارف خانگی، اصناف و 

بخش تجاری اقدام کند.  
از  جلوگیری  در  دولت  اقدام  جوکار، 
مثبت  و  خوب  اقدامی  را  برق  قطعی 
به  توجه  با  امسال  گفت:  و  کرد  ارزیابی 

برق  قطعی  هوا  طافت فرسای  گرمای 
خانگی نداشتیم که این مساله از اقدامات 

خوب و مثبت دولت بود.
دولت  مهم  اقدامات  از  یکی  افزود:  وی 
کشورهای  به  توجه  رئیسی  آیت اهلل 

منطقه و پیمان های منطقه ای است.
مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
ارتباطات  افزود:  اسالمی  شورای 
در  منطقه  کشورهای  با  اقتصادی 
در  است  اثرگذار  تحریم ها  خنثی سازی 
رئیسی  آیت اهلل  دولت  گذشته  ماه های 
زمینه  این  در  را  خوبی  بسیار  اقدامات 
آغاز کرده و ادامه داده است.جوکار اظهار 
و  شانگهای  پیمان  در  عضویت  داشت: 
اقتصادی  روابط  ایجاد  و  بریکس  پیمان 
با کشورهای حوزه خزر از اقدامات مهم 

گسترش  برای  رئیسی  آیت اهلل  دولت 
گسترش  است.  همسایگان  با  روابط 
و  ترانزیتی  تجاری،  اقتصادی،  روابط 
می تواند  بخش  این  در  درآمد  کسب 
میان  در  را  الزم  اقتصادی  گشایش های 
داشته  همراه  به  ایران  ملت  برای  مدت 
باشد. وی گفت: ما می توانیم با توجه به 
شرایط جغرافیایی که در آن قرار داریم 
ترانزیت  محل  از  را  خوبی  درآمدهای 
رئیسی  آیت اهلل  دولت  که  کنیم  کسب 
توجه خوبی را به این بخش داشته است. 
با کشورهای حوزه خزر  روابط  گسترش 
اقتصادی  به طور خاص می تواند ثمرات 
داشته  همراه  به  ما  برای  توجهی  قابل 
از  یکی  ترانزیتی  درآمدهای  که  باشد 

آنهاست.
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آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ایران دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است

ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و 
جدید  تحریم های  اعمال  با  آمریکا 
آماده  داد،  نشان  ایران  ملت  علیه 
فرسایشی  دنبال  و  نیست  همکاری 

کردن مذاکرات است.
به  اشاره  با  مقتدایی   عباس 
ملت  علیه  آمریکا  اخیر  تحریم های 
ایران گفت: تحریم های اخیر آمریکا 
علیه چند شخصیت و چند شرکت 
هم  آن  دارند  همکاری  ایران  با  که 

داد  نشان  برجام  مذاکرات  حین  در 
که آنها نه به دنبال همکاری بلکه به 

دنبال اعمال فشار هستند.
ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
غیرقابل  مساله  این  افزود:  اسالمی 
اعتماد بودن آمریکا را بیش از پیش 
نمایان ساخت و به همگان ثابت کرد 
که آنها به دنبال تحقق اهداف شان از 
طریق اعمال فشار بیشتر علیه ملت 

ایران هستند.

مقتدایی اظهار داشت: مقامات آمریکا 
دریافته اند که ملت ایران قویتر از آن 

هستند که با تحریم ها متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه 
آمریکا  تضعیف  شاهد  بین المللی 
هستیم و این مساله را نیز شاهدیم 
که  تحریم هایی  دوره  ایران  که 
آمریکایی ها آن را تحریم فلج کننده 
می نامیدند، پشت سر گذاشته است و 
اگر اندکی مقاومت کنیم صبح روشن 

عبور از این شرایط نزدیک است.

ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
اسالمی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها 
برای رسیدن به هدفشان مقابل ایران 
همواره به دنبال اعمال فشار هستند 
تحریم  قالب  در  یا  فشار  اعمال  این 
کردن  طوالنی  قالب  در  یا  و  است 
مذاکرات و فرسایشی کردن مذاکرات 
و همواره سعی دارند تا مسائل داخلی 
قرار  الشعاع مذاکرات  را تحت  ایران 

دهند.



اقتصاد
اخبار

استقبال رسمی قائم مقام وزارت تجارت صربستان 

از رییس سازمان توسعه تجارت ایران

رییس سازمان توسعه تجارت که برای دیدار با مقامات صربستانی با هدف 
توسعه تجارت میان دو کشور در راس هیأتی تجاری عازم این کشور شده 
بود، با استقبال رسمی قائم مقام وزیر تجارت، نمایندگان وزارت خارجه و 

اتاق بازرگانی صربستان وارد بلگراد شد.
در سفر »علیرضا پیمان پاک« به بلگراد، مسئوالن دو کشور ضمن اعالم 
آمادگی جهت توسعه همکاری های دوجانبه، بر عزم طرفین به استفاده از 
تمام ظرفیت ها برای استفاده از توانمندی های دو کشور در سایه  اهداف 
عالیه ترسیم شده تو سط روسای جمهور ایران و صربستان تاکید کردند.

پیگیری  دوجانبه،  توسعه همکاری های  با هدف  روزه  پنج  این سفر  در 
برنامه ریزی  و  دوجانبه  مشترک  کمیسیون  در  شده  مطرح  موضوعات 
مناسبات  توسعه  و  ایران  در  کمیسیون  این  اجالس  بعدی  دور  برپایی 

تجاری انجام شد.
بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر است در روز اول این سفر 
همایشی در اتاق بازرگانی صربستان برگزار و  فرصت های تجاری دو کشور 

معرفی و جلسات مذاکرات دوجانبه بین تجار دو کشور برگزار شود.
عالی رتبه  مسئوالن  با  دیدارهایی  پاک،  پیمان  سفر  این  در  همچنین 
صربستان از جمله وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی، وزیر معدن و انرژی، 

قائم مقام وزارت تجارت و وزارت دارایی صربستان خواهد داشت.
در این سفر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق بازرگانی قزوین 
پزشکی،  تجهیزات  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  تجار  از  جمعی  و 
گردشگری، صنایع غذایی محصوالت آرایشی بهداشتی، مواد اولیه پلیمری 
و کامپاند، فرتیالیزر و اوره، پارافین، مبلمان و صنایع چوب، بذر و سم و 
کود، محصوالت کشاورزی، فناوری اطالعات، محصوالت دانش بنیان و ... 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را همراهی می کنند.

حمایت بانک توسعه تعاون از مددجویان مرکز 

توانبخشی امام علی)ع(
 

همزمان با عید سعید قربان بانک توسعه تعاون در راستای عمل به 
مسئولیت اجتماعی کمک هایی را به مرکز خیریه نگهداری دختران 

دارای معلولیت ذهنی امام علی )ع( اهدا کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بانک به عنوان نهاد مالی 
اهدای  به  اقدام  اقشار ضعیف جامعه  یاریگر  در جهت  و  ای  توسعه 

کمک به مرکز توانبخشی امام علی کرد.
امید غالمرضایی، قائم مقام مرکز توانبخشی امام علی با تقدیر از اقدام 
بانک توسعه تعاون گفت: در این مرکز ۲۰۰ دختر دارای معلولیت 
جسمی و ذهنی نگه داری می شوند. وی افزود:مرکز توانبخشی امام 
علی زیر نظر بنیاد خدام الحسین فعالیت می کند و ۱۳۰ نفرنیروی 

انسانی وظیفه خدمت رسانی به معلوالن این مرکز را برعهده دارند.
غالمرضایی ادامه داد: هزینه های جاری این مرکز نیز همراه با تورم 
به  ای  ویژه  نگاه  خیران  است  نیاز  و  داشته  شدید  افزایش  موجود 

مددجویان این مرکز داشته باشند.
گفتنی است بانک توسعه تعاون همزمان با عید سعید قربان نسبت به 
تأمین مالی کمک هزینه جهت اختصاص سبدهای معیشتی بهداشتی 
ریال  میلیون   ۶۵۰ میزان  به  کارآموزان  و  مددجویان  از  نفر   ۲۰۰
اقدام نمود، پیش از این نیز بانک توسعه تعاون در سال های گذشته 
در جهت حرکت در راستای اهداف توسعه ای و عمل به مسولیت 
های اجتماعی در حوادث طبیعی همچون زلزله سرپل ذهاب، سیل 

لرستان کمک های قابل توجهی به شهروندان کرده است

بانک کارآفرین مجوز پرداخت یاری گرفت

بانک مرکزی ، مجوز پرداخت یاری هلدینگ نگاه بانک کارآفرین را 
صادر کرد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، 
فناوری  بازوی  نگاه  فناوری  هلدینگ  عامل  مدیر  اسالمی  حسین 
در  نگاه  فناوری  هلدینگ  گفت:  خبر  این  بیان  با  کارآفرین،  بانک 
حوزه  در  نوین  خدمات  ارائه  و  کار  و  کسب  فضای  توسعه  راستای 
به اخذ مجوز  اقدام  بانک کارآفرین  فناوری  بازوی  به عنوان  پرداخت 
و  تست  شرایط،  احراز  از  پس  و  کرد  مرکزی  بانک  از  پرداخت یاری 
تأیید زیرساخت های فنی مورد نیاز از سوی شاپرک موفق به دریافت 

این مجوز شد.
پرداخت«  »نگاه  شرکت  واسطه  به  این   از  پیش  تا  داد:  ادامه  وی 
فعالیت های توسعه ای هلدینگ نگاه در حوزه های پرداخت و بانکداری 
همراه  به  بانک  برای  نیز  را  دستاوردهای  و  می شد  دنبال  دیجیتال 

داشت.
اسالمی در توضیح این دستاوردها تصریح کرد: کسب رتبه نخست در 
بین بانک های عامل فروش سهام “دارا دوم” در سال ۱۳99 از جمله 

این دستاوردهای قابل توجه است.
مدیرعامل هلدینگ نگاه از مزایای دریافت این مجوز را ایجاد شتاب 
بر  مبتنی  کسب  وکارهای  توسعه  راستای  در  گسترده تر  حرکت  و 

پرداخت و بانکداری دیجیتال خواند.

خود  فعالیت  ابتدای  از  سیزدهم  دولت 
کشاورزی  بخش  ارتقای  برای  تاکنون 
اقدامات  کشور  غذایی  امنیت  تامین  و 
کشت  پیگیری  جمله  از  موثری 
الگوی  و  قراردادی  کشت  فراسرزمینی، 
جدی  طور  به  در  را  کشت  صحیح 
دنبال کرده، به طوری که بخشی از این 
شده  محقق  تحریم ها  وجود  با  اقدامات 

است.
غذایی،  امنیت  تامین  ایرنا،  گزارش  به 
دنیا  در  مهم  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
امنیت ملی  با  برابر  به شمار می رود که 
افزایش  با  شک  بدون  و  کشورهاست 
جمعیت کشور و خشکسالی های پی در 
آبی و  پی و محدودیت جدی در منابع 
برای آن چاره  باید  به طور حتم  خاکی 

ای اندیشید.
خاک  دارای  ما  کشور  اینکه  وجود  با 
مناطق  برخی  در  خاص  حاصلخیزی 
جمله  از  اقداماتی  با  اما  است  کشور 
سریع  فرسایش  به  کشت  تناوب  عدم 
شایانی شده  ارزشمند کمک  این خاک 
عمدتاً  کارشناسان  رو  همین  از  است؛ 
امنیت  تامین  برای  را  زیادی  روش های 
غذایی پیشنهاد می دهند که یکی از آنها 

توسعه کشت فراسرزمینی است.
برخی کشورها که از منابع آب کافی یا 
برخوردار  برای کشاورزی  مناسب  خاک 
نیستند، در اراضی حاصلخیز کشورهای 
کافی  آب  و  مناسب  زمین  از  برخوردار 
محصوالت  تا  می کنند  سرمایه گذاری 
کنند.  تامین  را  نیازشان  مورد  اساسی 
یعنی  سرزمینی  فرا  کشت  اصل  در 
ظرفیت ها  عوامل،  منابع،  از  بهره برداری 
تولید  برای  کشورها  سایر  امکانات  و 
در  موردنیاز  کشاورزی  محصوالت 
ارتقای  و  تولید  منابع  حفظ  راستای 

امنیت غذایی کشور است.
کشت  بحث  که  است  سالی  چند 
شده  مطرح  ما  کشور  در  فراسرزمینی 
خشکسالی  وقوع  به  توجه  با  حاال  و 
محدودیت  استان ها،  از  بسیاری  در 
شدید منابع آبی و تاثیر آن بر وضعیت 
معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان 

شده است.
از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور 
در تولید محصوالت راهبردی کشاورزی 

نهاده های  روغنی،  دانه های  گندم،  مثل 
نیازمند  که  اتفاقی  است،  بوده  دامی 
است  مختلف  استان های  در  آبی  منابع 
پی  در  پی  دلیل خشکسالی های  به  اما 
در  آبی  منابع  کمبود  و  سال ها  این 
بسیاری از استان ها مدت زمانی است که 
محقق نشده و همین موضوع باعث شده 
سرزمینی  فرا  کشت  نام  به  طرحی  از 
از  بیش  که   جایی  آن  از  شود.  یاد 
زیر  کشور  اراضی  از  هکتار  میلیون   ۱۸
و  داد  قرار  کشاورزی  محصوالت  کشت 
کشور  شیرین  آب  از  درصد   ۸۵ حدود 
می شود،  مصرف  کشاورزی  حوزه  در 
میانبری  می تواند  فراسرزمینی  کشت 
برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث 

احیای منابع آبی کشور شود.
به  دنیا  در  سرزمینی  فرا  کشت  قدمت 
۲۵ سال قبل یعنی سال ۱99۷ میالدی 
باز می گردد در کشور ما هم از سال 9۵ 
سرزمینی  فرا  کشت  برای  فعالیت هایی 
شکل  کشاورزی  جهاد  وزارت  طریق  از 
معرفی  با  افرادی  شد  مقرر  و  گرفت 
وزارت کشاورزی و تحت عنوان شرکت 
این  اما  شوند،  معرفی  سبز«  »جهاد 

مسئله محقق نشد.
که  کشورهایی  در  کشت  با  آمریکا 
سعی  داشتند،  ارزان تری  کار  نیروی 
شده  تمام  قیمت  شدن  کمتر  در 
حاال  و  داشت  را  کشاورزی  محصوالت 
بیشترین  که  است  کشورهایی  از  یکی 

دارد. را  سرزمینی  فرا  کشت  میزان 
اکنون  بین المللی  گزارش های  براساس 
سرزمینی  فرا  کشت  پروژه  بزرگ ترین 
در  که  دارد  قرار  چین  اختیار  در  برنج 
موزامبیک آفریقا در حال اجراست. هند 
مشکل  برای  که  است  سالی  چند  هم 
رو  کشورش  در  غالت  تولید  کمبود 
تولید  و  آورده  فراسرزمینی  کشت  به 
محصوالت زراعی و باغی را در چند سال 
گذشته در استرالیا شروع کرده است که 
سال  در چند  کار  این  سود  به  توجه  با 
خرید  به  اقدام  هندی  کشاورزان  اخیر 
زمین های کشاورزی در استرالیا کرده اند.

امارات  از کشور  نباید  این بین  البته در 
هم غافل بود، چون این کشور تقریباً ۱۰ 
سال است که اقدام به سرمایه گذاری در 
صنعت کشاورزی سودان کرده و تاکنون 
توانسته است تقریباً ۲۸۰ هزار هکتار از 
کشت  زیر  به  را  خارطوم  اطراف  اراضی 
تفاهم نامه ای  امضای  با  همچنین  ببرد. 
تاکنون  پاکستان  کشاورزی  وزارت  با 
اراضی  از  هکتار  هزار   ۳۲۵ توانسته 
گندم  و  برنج  زیر کشت  به  را  پاکستان 
با  اخیر  سال های  در  امارات  ببرد، 
دارد  قصد  سرزمینی  فرا  کشت  افزایش 
به تولیدکننده اول محصوالت کشاورزی 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  میان  در 

برسد.
البته طی سالیان گذشته برخی ایرانیان 
اوکراین،  گرجستان،  کشورهای  در 

آفریقایی  کشورهای  و  تاجیکستان 
غالت،  کشت  جمله  از  فعالیت هایی 
با  صیفی  و  سبزی  گلخانه های  ایجاد 
بدون  و  شخصی  سرمایه گذاری های 
استفاده از تسهیالت و منابع ارزی کشور 
را  هدف  کشورهای  در  شرکت  ثبت  یا 
است. نبوده  فراگیر  اما  کرده اند  شروع 

چندی پیش روسیه پیشنهاد در اختیار 
به  زمین  هکتار  هزار   ۱۰۰ قراردادن 
داد؛  را  فراسرزمینی  کشت  برای  ایران 
امسال  خردادماه  اوایل  که  طوری  به 
سفری  در  روسی  تجاری  هیات  یک 
که  کرد  پیشنهاد  داشت،  ایران  به  که 
زمین  هکتار  هزار   ۱۰۰ از  بیش  ایران 
کشاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد 
انجام دهد.  و »کشاورزی فراسرزمینی« 
نوع خود کم سابقه  در  پیشنهاد که  این 
که  تحریمی  شرایط  دلیل  به  و  است 
دارند، شاید  قرار  آن  در  روسیه  و  ایران 
از همیشه قابل اجراتر باشد.با این حال 
بر اساس آمارها، در سال زراعی ۱۳99 
محصوالت  کشت  زیر  سطح   ،۱۴۰۰ تا 
زراعی در ایران حدود ۱۲ میلیون هکتار 
پیشنهاد  واقع،  در  است.  شده  گزارش 
تخصیص ۱۰۰ هزار هکتار زمین زراعی 
 ۰.۸ حدود  معادل  روسیه،  در  ایران  به 
تمام  از  درصد(  یک  از  )کمتر  درصد 
سطح زیر کشت در ایران خواهد بود که 
مقدار بسیار ناچیزی نسبت به سطح زیر 

کشت در کشورمان است.

کشت فراسرزمینی اقدام جدی دولت 
سیزدهم برای تامین امنیت غذایی کشور 

گزارش

همکاری سازمان استاندارد و قوه قضائیه در راستای 

افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه

معاون  و  استاندارد  ملی  سازمان  رییس  مشترک  نشست  در   
با  شد  مقرر  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
تعریف پروژه های معین برای بهره مندی از ظرفیت های طرفین 
در قوه مجریه و قوه قضائیه، اقدامات مشترکی به منظور افزایش 

امنیت جانی، مالی و روانی جامعه انجام شود.
“مهدی  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
اختیارات  و  مسوولیت ها  به  نشست  این  ابتدای  در  اسالم پناه” 
سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: تالش کردیم در دولت 
جدید به موضوعات مهم و اولویت دار جامعه تمرکز کنیم و این 
مهم با تاکید رییس جمهور به عنوان اهتمام بر ایمنی و کیفیت 
با قوت در حال پیگیری  خدمات و کاالها و رعایت حق الناس 

است.
وی ادامه داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد، قانون گذار 
قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تالشیم  با اختیاراتی 
که رئیس جمهور به این سازمان داده است به خوبی آن  قوانین 

را اجرا کنیم.
اسالم پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در حین اجرای 
ماموریت های خود در مقابل نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار 
بیشتر  نیز در مقابل آن  ما  این جهت مسوولیت  از  و  می گیرد 
به  قوانین حاکم  به  توجه  با  باید  زیرا  است؛  و حساس تر شده 

مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: 
پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  همانند  استاندارد  ملی  سازمان 
را  دارد که یک هدف مشترک  قانونمند  از وقوع جرم ساختار 

دنبال می کنند.
“اصغر جهانگیر” افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف 
می کند،  تالش  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  آسیب ها  کاهش 
سازمان ملی استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه 
بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کاالها، صنایع و خدمات 

پیگیری می کند.
تحریم ها  و  اقتصادی  فشارهای  که  شرایطی  در  ادامه داد:  وی 
برای جامعه مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده، انتظار مردم از 
سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید 
کاالی ایرانی و خدمات پرداخت می کنند موجب حل مشکالت 
آنان شود و اگر آن کاال و خدمات نیازشان را به شکل درست 
رفع نکند، اعتماد ملی نسبت به عالمت ملی استاندارد از دست 

می رود که این موضوع خود باعث آسیب  اجتماعی می شود.
تاکید  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب های اجتماعی در 
کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت های دقیق 
و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در 
استفاده از کاال و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه 

نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
معاونت  میان  مشترک  اقدامات  انجام  همچنین  جهانگیر، 
اولویت  که  زمینه هایی  در  استاندارد  ملی  سازمان  و  اجتماعی 
موضوعاتی  در  گفت:  و  شد  خواستار  را  است  جامعه  نخست 
که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای 
با سازمان  ایجاد کرده می توانیم پروژه های مشترکی را  جامعه 
ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیت های طرفین در 
قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش 

امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در پایان این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژه های 
این  نظارتی  نهاد  عنوان  به  ما  گفت:  و  کرد  استقبال  مشترک 
آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه 

قضائیه مشخص می کند پرقدرت وارد شویم .
طرفین  سوی  از  پیشنهادی  اولویت های  شد  مقرر  همچنین 
احصاء تا در جلسات کارشناسی به آن ها پرداخته و زمینه های 

همکاری مشترک نیز فراهم شود.

خاندوزی: نگرانی های مردم در حوزه مالیاتی و 

بانکی برطرف می شود

وزیر امور اقتصاد و امور دارایی بیشترین نارضایتی و شکایت مردم را در 
حوزه مالیاتی ، بانکی و گمرکی عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال کاهش 

این نگرانی است و به زودی این دغدغه ها برطرف می شود.
احسان خاندوزی در نشست با مدیران و مجمع نمایندگان گیالن افزود: 
بخشی از نارضایتی ها به تخلف این دستگاه ها از قانون باز می گردد و 
اداری مربوط می شود که  به مواردی همچون بروکراسی  بخشی دیگر 
وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال تسهیل و اصالحات الزم در این بخش 

است.
وی همچنین بر همراهی بیشتر مدیران استانی در حوزه تسهیل مشکالت 
اداری در بخش سرمایه گذاری و تولید تاکید کرد و گفت: باید مسیر برای 

تقویت اقتصادی هموار شود.
خاندوزی درباره تسهیالت بانکی اظهار داشت: در پرداخت تسهیالت با 
تنگناهایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش 

نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می کند.
وزیر اقتصاد بانک ها را موظف عمل به تعهدات خود در حوزه تسهیالت به 
خصوص در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه ای 
نسبت به عمل و تخلف بانک ها بی توجهی کنند باید مورد برخورد جدی 

قرار گیرند.
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ایجاد  از  کشاورزی  جهاد  وزیر 
و  آلوده  مناطق  حفاظتی  کمربند 
با  زاگرس  جنگل های  در  آلوده  غیر 
روش»BT« خبر داد و گفت: ایجاد 
تحقیقاتی  و  ترویجی  ایستگاه های 
کشور  غرب  استان های  در  زاگرس 
توسط  پاشی  محلول  و  نوری  تله  و 
بسیج وزارت جهاد کشاورزی و بسیج 
مردمی می تواند به احیای جنگل های 

زاگرس کمک کند.
 » سید جواد ساداتی نژاد« در نشست 
هم اندیشی مدیریت آفت جوانه خوار 
با  زاگرس  جنگل های  برگ خوار  و 
به  مبارزه  ترکیبی  روش  به  اشاره 
عنوان روش کوتاه مدت تاکید کرد و 
افزود: برای این منظور باید جلسه ای 
حفظ  سازمان  حضور  با  مشترک 
نباتات کشور، موسسه تحقیقات گیاه 
تحقیقات  موسسه  کشور،  پزشکی 
سازمان  کشور،  مراتع  و  جنگل ها 
کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
و..... برگزار شود و پروتکل آنی برای 
استفاده در روش های ترکیبی مبارزه 

به عنوان سند در آن تصویب شود.
کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  وزیر 
سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار 
شود  انجام  وقت  اسرع  در  زاگرس 
را  آن  ملی  کارگروه  در  بتوانیم  و 

تصویب و به دولت برسانیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه شبکه 
مراقبت، رصد و پایش در این زمینه 
در  شد:  یادآور  شود،  راه اندازی  باید 
این پهنه بندی ها باید مناطق آلوده 
با رصد  تا هرساله  را مشخص کنیم 
و  کاهش  و  رشد  بتوانیم  پایش  و 
توقف آن را مشخص کنیم و در این 
مندان  دغدغه  به  گزارش  خصوص 
ارائه  زاگرس اعم از مردم و نخبگان 

دهیم.
از  همچنین  کشاورزی  جهاد  وزیر 
ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده 
و غیر آلوده با روش»BT« خبر داد و 
یادآور شد: تله نوری و محلول پاشی 
جهاد  وزارت  بسیج  توسط  باید 
با  و  مردمی  بسیج  و  کشاورزی 

استفاده از ظرفیت های حفظ نباتات 
این  در  را  ولد  و  زاد  تا  شود  انجام 

حوزه کاهش دهیم.
را  آفت  این  باید  کرد:  تصریح  وی 
و  داده  قرار  عمومی  آفت  دسته  در 
برای آن مصوبه بگیریم تا بتوانیم هر 
ساله برای مبارزه با آن اعتبار داشته 

باشیم.
سازمان  با  مذاکره  از  ساداتی نژاد 
در  اعتبار  برای  بحران  مدیریت 
خصوص مبارزه با این آفت خبر داد 
از  جنگل  جوان سازی  شد:  یادآور  و 

اهم تصمیمات در این حوزه است.
در  نهال  میلیون  یک  کاشت  از  وی 
کشور خبر داد و گفت: باید در قالب 
تامین مالی کاشت یک میلیون نهال 

توسط معادن و حوزه های فعال چوب 
سمت  به  باید  البته  شود؛  عملیاتی 
مردمی سازی این مهم حرکت کنیم 

و احیا جنگل را به مردم بسپاریم.
ایجاد  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تحقیقاتی  و  ترویجی  ایستگاه های 
کشور  غرب  استان های  در  زاگرس 
این  باید  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را 
استانی  ظرفیت های  با  ایستگاه ها 
ایجاد  از  همچنین  وی  شود.  ایجاد 
مدیریت  سازمان  برای  آفات  اطلس 
باید  گفت:  و  داد  خبر  کشور  بحران 
این اطلس مکتوب برای این سازمان 
چه  با  ما  که  بدانند  تا  شوند  ارسال 
آفات عمومی و چه هزینه هایی روبرو 

هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده و 
غیر آلوده در جنگل های زاگرس
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اجتماعی
خبر

استاندار تهران:  152  طرح هادی 

روستایی استان تهران بازنگری می شود 

 استاندار تهران ضمن تسریع در بازنگری طرح های هادی 
روستایی گفت: ۱۵۲ طرح هادی روستایی در استان تهران 

بازنگری می شود.
هادی  طرح های  بازنگری  جلسه  در  منصوری  محسن   
روستایی استان تهران در مورد وضعیت روستاهای استان 
استان  در  خانوار   ۲۵ باالی  روستای   ۵۳۰ داشت:  اظهار 
تهران داریم که ۱۵۲ طرح هادی در حال بررسی است و 

۱۷۷ طرح نیز باید تا پایان سال بازنگری شود.  
وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: مقرر شد تا برای 
تدوین  در  گرفته شود همچنین  نظر  در  روستاها، حریم 
نیز  باید نظر بخشداران و شورای بخش  طرح های هادی 

دریافت شود.  
هادی  طرح های  بازنگری  ضرورت  به  اشاره  با  منصوری 
خاطرنشان کرد: کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط 
تشکیل و دستورالعمل اصالحی تدوین و سپس مسیر آن 

طی شود زیرا مسئله روستاها مهم است.  
وی تصریح کرد: این جلسات در شهرستان ها برگزار و ظرف 
تعیین  هادی  طرح های  بازنگری  وضعیت  آینده  ماه  سه 

تکلیف و ابالغ شود تا کارها سرعت گیرد.  
بافت  اصالح  و  ساماندهی  شامل  روستایی  هادی  طرح   
مناطق  و  منازل  نیز  آن  گستره  و  است  روستا  موجود 
نیازمندی های یک  و سایر  تجاری، کشاورزی  مسکونی، 

روستا را در آینده فرا می گیرد.
این طرح که ابتدا سال ۶۲ در یکی از روستاهای شهرکرد 
به اجرا گذاشته شد، سال ها بعد توسط بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به طور جدی و با هدف باال بردن راندمان و بهبود 
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  حوزه  در  روستاییان  معیشت 
مناطقی  نیز جلب سرمایه گذاران در چنین  و  اجتماعی 

مورد پیگیری مستمر قرار گرفت. 
یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح هادی، ارایه امکانات 
الزم از جمله تسهیالت مورد نیاز به روستاییان در حوزه 
های اجتماعی، رفاهی و تولیدی به صورت عادالنه بود که 
این مهم به نظر می رسد با توجه به انجام آن طی سه دهه 

گذشته تا حدودی محقق شده است.

بیان  با  تهران  شهرداری  بازرسی  سازمان  رئیس   
سازمان  اصلی   تمرکز  و  استراتژی  رویکرد،  اینکه 
مسیر  این  در  گفت:  است،  آینده  روی  بازرسی 
شناسایی  را  فساد  گلوگاه   ۱۲۰ تقریبا  توانستیم 
این است که  نگاه که هوشمندی در  این  با  کنیم 
آینده را به گونه ای طراحی کنیم که فساد کمتری 

داشته باشیم.
داود  تهران؛  بازرسی شهرداری  سازمان  از  نقل  به 
در  فساد  با  مبارزه  و  شفافیت  پنل  در  گودرزی 
شهرداری تهران که در سالن آمفی تئاتر نمایشگاه 
شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری 
در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهارداشت: پس از 
به  دوم  اولویت  در  بتوانیم  باید  آینده  روی  تمرکز 
گذشته بپردازیم و تخلفاتی که در گذشته صورت 
گرفته است را مورد بررسی قرار دهیم. ما در مبارزه 
با فساد دو مسیر را دنبال کرده ایم؛ هم به گذشته 

پرداختیم و هم آینده را مورد بررسی قرار دادیم.
شناخت  به  گذشته  به  پرداختن  افزود:  گودرزی 
ما کمک کرد که چه اتفاقاتی در شهرداری افتاده 
و منشاء فساد و تخلفات کجاست و فساد در چه 
زمینه هایی بیشتر وجود دارد. بنابراین ما گذشته 
را بررسی کردیم برای اینکه بدانیم برای آینده باید 

چه کار کنیم.
متخلفان  بخورند،  فریب  نظارتی  نهادهای  اگر 

کارشان را پیش می برند
گودرزی افزود: در بحث فساد یک سه ضلعی وجود 
فاسد  لزوما  که  داریم  خصوصی  بخش  یک  دارد؛ 
نیست و می خواهد کار کند، آن چیزی که برای او 
مهم است مساله سود بیشتر و مدیریت زمان است، 
معمول  طور  به  خصوصی  بخش  که  معنا  بدین 
دنبال سود بیشتر در زمان کمتر است و برای این 
بدنه  همان  که  دوم  ضلع  به  است  ممکن  منظور 
و  مراجعه  است  مدیریتی  دستگاه های  و  اجرایی 
پیشنهاداتی را مطرح کند و این مراوده بین بخش 
خصوصی و بخش اجرایی گاها دو طرفه می شود و 

به سایر بخش ها نیز رسوخ می یابد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران خاطرنشان 
کرد: در این سه ضلعی، کار آنجا خطرناک است که 
بدنه نظارتی، امنیتی و قضایی به عنوان ضلع سوم 

بخواهد در این معادله غلط سهم داشته باشد. 
گودرزی تاکید کرد: اگر نهادهای نظارتی که چشم 
و  نبیند  خوب  بخورند،  فریب  هستند  مجموعه 

چشمانشان را ببندند و یا حواسشان را جمع نکنند 
باعث می شود متخلفان کارشان را پیش ببرند.

از  شهرداری  در  که  حوزه هایی  به  ادامه  در  وی 
اشاره  برخوردارند  تخلف  برای  بیشتری  ظرفیت 
کرد و اظهارداشت: یک بخشی از تخلفات در حوزه 
به  مربوط  می تواند  تخلفات  این  است؛  شهرسازی 
دریافت پروانه تخریب و نوسازی یا ساخت پروژه و 

یا در طرح های مشارکتی باشد.
قراردادها،  مالی،  امور  بازرسی،  سازمان  رئیس 
از  دیگر  یکی  را  برون سپاری ها  و  واگذاری ها 
حوزه هایی دانست که امکان زد و بند و تخلف در 
آن وجود دارد و ادامه داد: در حوزه منابع انسانی 
مدیران  گزینش  و  انتخاب  انتصابات،  بحث  نیز 

می تواند با تخلفاتی همراه باشد.
هدف اصلی از بین بردن زمینه های فساد است 

گودرزی با اشاره به ایجاد برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای مبارزه با فساد و تخلف در شهرداری، 
به  را  فساد  می خواهیم  بگوییم  اینکه  کرد:  اضافه 
صفر برسانیم حرف سخت و غیر قابل امکان است 
زمینه  بردن  بین  از  ما  اصلی  هدف  و  رویکرد  اما 
فساد و پیشگیری از فساد است تا امکان وقوع فساد 

را از بین ببریم و برای این کار هم زیرساخت های 
الزم را فراهم کرده ایم.

و  اداری  سالمت  ستاد  به روزرسانی  و  احیا  وی 
مبارزه با فساد را یکی از اقدامات سازمان بازرسی 
در بحث مبارزه با فساد بیان کرد و افزود: اصالح 
و  دستورالعمل ها  و  ساختارها  رویه ها،  فرآیندها، 
همچنین چابک سازی و شفاف سازی این موضوعات 

در این ستاد دنبال می شود. 
به  توجه  تهران  شهرداری  بازرسی  سازمان  رئیس 
معنای درست واژه شفافیت را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: وقتی واژه شفافیت مطرح می شود بالفاصله 
باید به این سوال پاسخ دهیم که چه چیزی را برای 

چه کسی و چگونه می خواهیم شفاف کنیم؟ 
داده های سامانه شفافیت باید متناسب با نیازهای 

هر بخش باشد
گودرزی با تاکید بر اینکه داده های سامانه شفافیت 
با  متناسب  و  شده  دسته بندی  صورت  به  باید 
از  بخشی  اظهارکرد:  باشد،  بخش  هر  نیازهای 
داده هایی که بر روی سایت شفافیت قرار می گیرد، 
اطالعاتی است که مردم به عنوان دریافت کنندگان 

خدمات به آن نیاز دارند.

این  از  دیگری  بخش  یک  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  تا  است  اجرایی  دستگاه های  برای  شفافیت 
هم  بخش  یک  و  باشند  داشته  خبر  یکدیگر 
دستگاه های نظارتی هستند که باید در جریان آن 

قرار گیرند. 
ناظرین  شبکه   شکل گیری  به  ادامه  در  گودرزی 
گفت:  و  کرد  اشاره  بازرسی  سازمان  در  مردمی 
نظارت  باشد  قرار  اگر  که  هستیم  این  به  قائل  ما 
چهار  این  باید  شود  انجام  کشور  در  درستی  به 
نظارت که در دنیا تعریف شده است؛ یعنی نظارت 
حاکمیت بر حاکمیت، حاکمیت بر مردم، مردم بر 
حاکمیت و مردم بر مردم را به درستی پیاده کنیم.

بحث  در  ما  کرد:  تصریح  بازرسی  سازمان  رئیس 
شبکه ناظرین، بخش نظارت مردم بر حاکمیت را 
مورد توجه قرار داده  و بر هوشمندسازی نظارت و 

کاهش نقش انسان تا حد امکان تاکید داشته ایم.
وی بیان کرد: در همین راستا سامانه ۱۳۷ پالس را 
راه اندازی و فضای مجازی آن را هم تقویت کردیم 
تا هر شهروندی به راحتی بتواند پیام خود را انتقال 
دهد و ما آن را در حداقل زمان ممکن و با دقت 

باال پیگیری کنیم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران: 

تمرکز بر آینده رویکرد اصلی بازرسی شهرداری

رئیس قوه قضاییه گفت: همه بخش ها 
دادستان ها،  از  اعم  ذیربط  و مسئوالن 
قضات و ضابطان باید در مقوله حجاب 
و عفاف در چارچوب قانون گام بردارند؛ 
زمینه  این  در  که  داشت  توجه  باید 
زودگذر  و  هیجانی  کار  نمی خواهیم 
انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، 
مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.  
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قوه  عالی  شورای  نشست  در  اژه ای، 
اعیاد  تهنیت  و  تبریک  قضاییه، ضمن 
در  و  ذی الحجه  فضیلت  و  پرخیر  ماه 
به  غدیرخم،  بزرگ  عید  بودن  پیش 
مقام  با  قضایی  مسئوالن  اخیر  دیدار 
معظم رهبری اشاره کرد و افزود: رهبر 
معظم انقالب با رهنمودها و ارشادهایی 
به  را  مضاعفی  انرژی  داشتند  که 
مسئوالن و دست اندرکاران قوه قضاییه 
تزریق کردند و ما امیدواریم بتوانیم با 
راستای  در  بیشتر  تالش  و  مجاهدت 
دستورات  و  منویات  کردن  عملیاتی 
صارده از ناحیه معظم له گام برداریم.  

در  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
عملیاتی سازی  قرارگرفتن  کار  دستور 
اخیر مقام معظم  فرامین  و  فرمایشات 
قوه  مختلف  بخش های  در  رهبری 
دیدار  از  پس  اظهارداشت:  قضاییه 
شنیدن  و  رهبری  معظم  مقام  با 
ایشان،  دستورات  و  فرمایشات 
برای  الزم  اقدامات  و  برنامه ریزی ها 
فرامین  به  پوشاندن  عمل  جامه 
قوه  مختلف  بخش های  در  معظم له 
قرار  کار  دستور  در  بالفاصله  قضاییه 
گرفت؛ بنابراین در جریان جلسه امروز 
شورای عالی قوه قضاییه، هماهنگی و 
در  گرفته  صورت  اقدامات  جمع بندی 
راستای پیاده سازی منسجم فرمایشات 
انجام  مقام معظم رهبری  و دستورات 

خواهد گرفت.  
و  کارکنان  همه  از  عدلیه  رئیس 
مسئوالن دستگاه قضایی که در طول 
عمل  راستای  در  گذشته  سال  یک 
بودند  کوشا  خود  قانونی  وظایف  به 

تقدیر کرد و افزود: قاطبه مسئوالن و 
به  ملتزم  و  مقید  ما  قضایی  همکاران 
اجرای قوانین و مقررات کشور هستند 
بودیم که  و ما در سال گذشته شاهد 
نسبت  قضایی  همکاران  و  مسئوالن 
و  مراجع  مصوبات  دقیق  اجرای  به 
مجلس  از  اعم  قانون گذار  نهادهای 
با  مقابله  ملی  ستاد  اسالمی،  شورای 
کرونا و غیره عنایت و اهتمام داشتند.

وی از رئیس و اعضای ستاد بزرگداشت 
هفته قوه قضاییه و بخش های مختلفی 
که به برگزاری هرچه مطلوب تر مراسم 
رساندند،  یاری  قضاییه  قوه  هفته 

قدردانی کرد.
پیش  در  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
بودن روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، 
با تاکید بر اینکه هر انسان پاک سرشتی 
اعم از مسلمان یا غیرمسلمان از حیا و 
بی حیایی  از  و  می کند  استقبال  عفت 
در  افزود:  است،  گریزان  بی عفتی  و 
بخش ها  همه  عفاف،  و  حجاب  مقوله 
دادستان،  از  اعم  ذیربط  مسئوالن  و 
چارچوب  در  باید  ضابطین  و  قاضی 
قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که 
در این زمینه نمی خواهیم کار هیجانی 
و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما 
با  توأم  و  قانونی  مدبرانه،  متقن،  باید 

آرامش باشد.  

حجاب  مقوله  در  صرفاً  نه  افزود:  وی 
موردی،  و  زمینه  هر  در  بلکه  عفاف  و 
هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، 
افراد  سایر  یا  قضاییه  قوه  مقننه،  نهاد 
نباید  کرد  اشتباه  چنانچه  بخش ها،  و 
اصالح  از  و  ورزد  اصرار  اشتباه  این  بر 
کار  بر  نباید  باشد؛  داشته  اِبا  اشتباه 
اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه 
کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت 
گام  اصالح  راستای  در  باید  گرفت 
برداریم و احیاناً موضوع را اعالم کنیم.

با بیان اینکه مردم  رئیس قوه قضاییه 
خود  دیرباز  از  اسالمی  ایران  متدین 
و  مقید  حجاب  و  عفاف  رعایت  به  را 
تاریخی  سیر  به  می دانستند،  ملتزم 
توطئه های  و  اقدامات  و  موضوع  این 
و  کرد  اشاره  راستا  این  در  دشمنان 
رضاخان  تاریخ،  از  مقطعی  در  گفت: 
بیگانگان تالش داشت  با هدایت  قلدر 
جامعه  از  را  حجاب  و  عفاف  تنها  نه 
و  بی عفتی  بلکه  بزداید  ما  اسالمی 
کند؛  ترویج  جامعه  در  را  بی حیایی 
حال آنکه این اعتقاد و التزام در میان 
مردم ما در همه مقاطع تاریخی وجود 
داشته است که عفاف و حجاب و حیا 
مثابه  به  و  است  ارزشمند  فی نفسه 
و  پلیدی ها  به  نسبت  بازدارنده،  عامل 
می  جامعه  و  انسان  برای  جسارت ها 

باشد.
نیز  امروز  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس 
نظام  قسم خورده  دشمنان  از  برخی 
ما  متدین  مردم  و  اسالمی  جمهوری 
و  بی عفتی  و  ابتذال  ترویج  دنبال  به 
پیگیری  هستند؛  جامعه  در  بی حیایی 
این موضوع نیاز به کار اطالعاتی دارد 
بنابراین دستگاه های مسئول و ذیربط 
به  بیشتری  عنایت  و  مواظبت  باید 
به  نسبت  و  باشند  داشته  مقوله  این 
کشف عوامل و دست های پشت پرده و 
جریانات سازمان یافته ترویج بی حیایی 
داشته  اهتمام  جامعه  در  بی عفتی  و 
باشند.وی تاکید کرد: اینکه چه کسی 
به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ 
یا پررنگ؛ یک  حجابش کم رنگ است 
بحث است و توجه به آن در جای خود 
کشف  و  شناسایی  اما  است؛  ضروری 
ترویج  پشت پرده  دست های  و  عوامل 
بی عفتی و بی حیایی در جامعه، مقوله 
اطالعاتی  کار  به  نیاز  که  است  مهمی 
انسان  کرد:  تصریح  عدلیه  دارد.رئیس 
قرائن  و  می کند  مشاهده  وضوح  به 
که  است  آن  از  حاکی  نیز  شواهد  و 
دست های  با  خورده  گره  دست هایی 
برخی  خاص،  اهدافی  با  و  اجنبی 
در  بی عفتی  راستای  در  را  موضوعات 

جامعه ما دنبال می کنند.

اقدامات در مقوله عفاف و حجاب باید قانونی و 
توأم با آرامش باشد

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
معوقات  پرداخت  زمان  درباره 
بازنشستگان گفت: معوقه فروردین 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  ماه 
با  اجتماعی  تأمین  پوشش  تحت 
با  اردیبهشت  معوقه  و  تیر  حقوق 

حقوق ماه آینده تسویه می شود.
نشست  در  موسوی  میرهاشم   
خبری که به مناسبت هفته تأمین 
سازمان  این  محل  در  اجتماعی  
تأمین  سازمان  افزود:  شد،  برگزار 
سازمان  یک  عنوان  به  اجتماعی 
اجتماعی و اقتصادی امروز با بیش 
از ۱۴۰ هزار نیرو در قالب ۱٨ نوع 
فعالیت  درمان  و  بیمه ای  خدمات 

می کند.  
 ۴۵ جمعیت  به  اشاره  با  وی 
میلیون نفری تحت پوشش تأمین 
اجتماعی تصریح کرد: این سازمان 
عمومی  نهاد  بزرگ ترین  عنوان  به 
درصد   ۷۰ بر  بالغ  خدمت رسانی 
بیمه های  پوشش  تحت  را  جامعه 
این  است.  داده  قرار  اجتماعی 
برابر  اسالمی  انقالب  از  قبل  رقم 
بیش  امروز  و  بوده  درصد   ۲۰ با 
اشتغال  ایام  ریسک  درصد   ۵۰ از 
را  جامعه  آحاد  زندگی  دوران  در 

پشتیبانی می کند.
موسوی اضافه کرد: سازمان تأمین 
اجتماعی با ۳٨٨ مرکز تخصصی و 
فوق تخصصی درمانی نیز با بیش 
خریدار  قرارداد  طرف  هزار   ۵۰ از 

راهبردی سالمت است و در دوران 
خدمات  هزار   ۳۰۰ کرونا،  شیوع 

درمانی ارائه کرده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به سیاست های کلی تامین 
اجتماعی ابالغی مقام معظم رهبری 
ادامه داد: امسال نسبت به سال های 
تامین  کلی  سیاست های  گذشته، 
اجتماعی نیز می تواند فرصتی برای 
غلبه بر تهدیدها بوده و چالش های 
پیش رو و راهکارهای رفع موانع را 
برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  ویژه  به 
کننده  مرتفع  و  کرده  ترسیم  را 

معضالت موجود باشد.
وی افزود: در ٩ ماه گذشته، صندوق 
تأمین اجتماعی وضعیت ناپایدار از 
نظر منابع و کسری نقدینگی داشت 
و با انباشت بدهی مواجه بود و یک 
ابربدهکار به بانک ها معرفی می شد.

موسوی یادآور شد: سازمان تأمین 
 ٨٨ پرداخت  با  امروز  اجتماعی 
بدهی خود  از  تومان  میلیارد  هزار 
از  تهاتر،  طریق  از  رفاه  بانک  به 
فهرست بدهکاران بانکی کشور نیز 
خارج شده و نام ابربدهکار بانکی را 

از این سازمان پاک کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی  
بدهی به مراکز درمانی و معضالت 
تماس  نقطه  در  الکترونیک  نسخ 
این  معضالت  دیگر  از  را  مردم  با 
این  تحویل  به هنگام  سازمان 

افزود:  و  کرد  عنوان  تشکیالت 
رویه های  از  برخی  هزینه های 
با عنوان  تجمیعی در بعد مصارف 
بازنشستگی پیش از موعد، ضریب 
پشتیبانی سازمان را نیز به ۴.۲ )که 
سطح استاندارد برابر با ۶.۵ است( 
از پیشی  امر حاکی  این  و  رسانده 

گرفتن خروجی بر منابع بود. 
وی با اشاره به کاهش دارایی های 
معضالت  دیگر  عنوان  به  صندوق 
سازمان تامین اجتماعی در ماه های 
گذشته،  سال  در  گفت:  گذشته 
از  درصد   ۶ شستا،  شرکت  درآمد 
کل منابع سازمان تأمین اجتماعی 
را شامل می شد که برابر با ۱۷ تا 
۱٨ هزار میلیارد تومان بود. بر این 
اجتماعی  تأمین  سازمان  اساس، 
غلبه  به منظور  تحول  یک  نیازمند 
این  مسائل  حل  و  چالش ها  بر 
با  نیز  این راستا  بود. در  مشکالت 
تعیین هشت راهبرد اصلی از جمله 
توسعه پوشش بیمه همگانی برای 
طرح  قالب  در  که  جامعه  آحاد 
بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه 
به  اجتماعی  تأمین  دانشجویی 

مرحله انجام رسید. 
یک  در  همچنین  افزود:  موسوی 
سال گذشته یک میلیون نفر تحت 
قرار  اجتماعی  بیمه های  پوشش 
نفر  هزار   ۷۰۰ حدود  که  گرفتند 
دولت  به کار  آغاز  با  تعداد  این  از 

مردمی سیزدهم محقق شد.

افزایش یک میلیون نفر بیمه شده 
جدید تا پایان سال ۱۴۰۱

به گفته وی، ۱٨۰ هزار نفر از زنان 
تحت  مدت  این  در  نیز  خانه دار 
تامین  سازمان  حمایت  و  پوشش 
اجتماعی قرار گرفته و هدف گذاری 
نفر  میلیون  یک  افزایش  سازمان 
سال  پایان  تا  جدید  بیمه شده 

۱۴۰۱ است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
با  بیمه ای  بخش  در  داد:  ادامه 
 ۱۲ غیرحضوری،  خدمات  توسعه 
 ۳۰۷۰ طرح  به  جدید  خدمت 
گفت،  می توان  امروز  و  شد  اضافه 
۴۲ خدمت از خدمات این سازمان 
به صورت غیرحضوری به جمعیت 

تحت پوشش ارائه می شود.
افزود: در بخش درمان تأمین  وی 
اجتماعی نیز در سال گذشته، ۱۰ 
طرح افتتاح شده و امسال ۱٩ طرح 
هفته  در  محروم  مناطق  در  هم 
تامین اجتماعی افتتاح خواهد شد 
دست  در  نیز  طرح ها  از  بخشی  و 

احداث است.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین 
درمان  خدمات  پوشش  اجتماعی، 
اساسی  اقدامات  دیگر  از  ناباروری 
این سازمان در دولت مردمی است 
خدمات  این  از  بخشی  امروز  که 
دولتی  بیمارستان های  بر  عالوه  را 
پوشش  نیز  غیردولتی  مراکز  در 

می دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: 

معوقات بازنشستگان 
تیر و مرداد پرداخت 

می شود

خبر

رئیس جمعیت هالل احمر: همکاری 
هالل احمر ایران و عربستان برای انتقال 

زائران ایرانی بیمار

 رئیس جمعیت هالل احمر گفت: رایزنی های الزم 
برای همکاری در ارائه خدمت به زائران و استفاده 
انتقال  از تمام امکانات هالل احمر عربستان برای 
آمبوالنس های  از  استفاده  با  بیمار  ایرانی  زائران 

هالل احمر سعودی انجام شد.
رئیس  با  دیدار  مورد  در  کولیوند  پیرحسین 
هالل احمر عربستان، اظهار داشت: پیش از این با 
دکتر جالل رئیس هالل احمر عربستان سعودی در 
حاشیه اجالس ژنو در خصوص همکاری مشترک 

در حج سال جاری دیدار و مذاکراتی داشتیم.
وی افزود: امروز در منا نیز با دکتر جالل مالقات 
هالل احمر  امکانات  تمام  از  شد  قرار  و  کردیم 
استفاده  ایرانی  زائران  به  کمک  برای  عربستان 
کنیم؛ بنابراین زائرانی که به دلیل بیماری یا سایر 
استفاده  با  برگردند،  ایران  به  زودتر  باید  مشکالت 
از آمبوالنس هالل احمر عربستان به فرودگاه جده 

منتقل می شوند.
که  زائرانی  داد:  ادامه  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
پزشکی  دلیل مشکالت  به  و  بروند  مدینه  به  باید 
نمی توانند، نیز از خدمات آمبوالنس های هالل احمر 

عربستان بهره مند خواهند شد.
کولیوند با تاکید بر اینکه هر امکانات و تجهیزاتی که 
نیاز داشته و در دسترس نداشته باشیم، هالل احمر 
عربستان در اختیار ما می گذارد، افزود: همکاری ها 
به صورت برادرانه و دوستانه تداوم خواهد داشت.

این  در  عربستان  هالل احمر  رئیس  وی،  گفته  به 
دیدار از حضور و خدمات تیم قوی مرکز پزشکی 

هالل احمر ایران در حج قدردانی کرد.
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اخبار

بازدید فرماندار رباط کریم از 
کارخانه بیسکویت گرجی

همراه  به  کریم  رباط  فرماندار  احمدی  امید  دکتر   
دکتر اسماعیلی معاون برنامه ریزی ، مهندس علیخان 
بخشداراز بخش های مختلف شرکت بیسکویت گرجی 

بازدید به عمل آورد
  بنا به این گزارش این بازدید با حضور مهندس غفاری 
کشاورزی،  جهاد  رئیس  عباسی   ، کریم  رباط  شهردار 
زائری رئیس صنعت و معدن ، مهاجرانی رئیس تعزیرات 
 ، کار  اداره  رئیس  ، رحیمی  برق  اداره  رئیس  ، صادقی 
اسداللهی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و شاهسوند 
رئیس اداره مالیات در جهت تسهیل و کمک به این واحد 

تولید مواد غذایی انجام شد
امید احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم از بخش های 
مختلف کارخانه بیسکویت گرجی بازدید به عمل آورد و 
طی جلسه ای با مدیر عامل کارخانه به رفع مشکالت و 

موانع بر سر راه این کارخانه پرداخت
وی به اهمیت توسعه تولید داخلی تاکید کرد و افزود: باید 
به صنعت و تولید داخلی کمک شود تامین نقدینگی از 
طریق وام های بانکی ، تامین برق مورد نیاز و موضوعاتی 
از قبیل خرید مواد اولیه و راه اندازی کامل خط تولید 
در کارخانه ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که 
رفع این موانع و مشکالت کمک بسزایی در رونق تولید 

داخلی دارد
احمدی تصریح کرد:تالش در عرصه خودکفایی ، تولید 
محصول با کیفیت، افزایش بهره وری مدیریت منابع و 

اشتغال زایی بخشی از خدمات این واحد غذایی است 
نماینده عالی دولت در ادامه گفت :مشکالت زیادی بر 
سر راه تولید داخلی از جمله کارخانه بیسکویت گرجی 
وجود دارد که راهکارهای اساسی را می طلبد رفع این 
مشکالت تاثیرات مثبتی در توسعه تولید داخلی و نیز 
به  هم  و  کشور  نفع  به  هم  که  داشت  خواهد  صادرات 

نفع مردم است
برندهای  از  بیسگویت گرجی یکی  گفتی است شرکت 
شناخته شده در کشور است و نزدیک به ۶۰ سال قدمت 
دارد وتولیدات این شرکت نقش مهمی در سبد غذایی 
خانواده ها دارد وهمچنین محصوالت آن به کشورهای 

مختلف اروپایی و آسیایی صادر می شود.
خبر نگار: ناهید کریمی 

 ۵۸ حاضر  حال  در  گفت:  کردستان  استاندار 
آپارتمان،  هتل   هتل،  شامل  اقامتی  مرکز 
ظرفیت  با  بوم گردی  اقامتگاه  و  مهمان پذیر 
اسکان بیش از پنج هزار نفر آماده میزبانی از 

مسافران استان در تعطیالت تابستانی است.
جمع  در  دوشنبه  روز  زارعی کوشا  اسماعیل   
خبرنگاران استان اظهار داشت: عالوه بر این، در 
هر شهر ۲ پارک برای اسکان موقت مسافران و 

گردشگران تعیین و مدارس نیز توسط اداره  کل 
آموزش و پرورش برای افزایش ظرفیت اقامت 
هورامان  و  مریوان  سنندج،  بانه،  شهرهای  در 

پیش  بینی شده است.
وی افزود: تمامی دستگاه های عضو کمیته های 
استان  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  ده گانه 
الزم  زمینه های  و  برنامه ریزی ها  اقدامات، 
و  مسافران  از  پذیرایی  و  استقبال  برای  را 
گردشگران مهیا کرده اند و در این راستا جلسات 
متعددی در سطح استان با حضور فرمانداران 
و کمیته های تخصصی به  منظور برنامه ریزی و 
برگزار  گردشگران  و  مسافران  به  خدمات دهی 

شده است.
ایام اداره   استاندار کردستان ادامه داد: در این 
کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
به   استان  احمر  هالل  همکاری  با  کردستان 
منظور راهنمایی مسافران و گردشگران، اقدام 
مبادی  در  رسانی  اطالع   مراکز  راه اندازی  به 

شهرهای پرتردد کرده اند.
امنیت مسافران  و  بر حفظ جان  تاکید  با  وی 
مواصالتی  محورهای  تمامی  در  روزها  این  در 
استان، اضافه کرد: گشت ویژه ترافیکی توسط 
فرماندهی پلیس راه کردستان نیز مستقر شده 

است.
اقامتی  واحدهای  تمامی  افزود:  زارعی کوشا 
و  مصوب  نرخ های  رعایت  به  گردشگری  و 
همچنین تامین مرغ و گوشت مورد نیاز ملزم 
شده و به  منظور ارائه خدمات مطلوب، کمیته 
تشدید نظارت بر واحدهای اقامتی، پذیرایی و 
ارائه  دهندگان خدمات عمومی توسط اداره  کل 
میراث  فرهنگی، صمت، تعزیرات ، دامپزشکی و 

دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است.
با  وی افزود: کنترل مبادی ورودی بین المللی 
توجه به شیوع بیماری وبا در اقلیم کردستان 
به   استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  عراق، 
صورت جدی در حال انجام است و بروشور و 
کاتالوگ های آموزشی نیز به  منظور جلوگیری از 
شیوع بیماری وبا در سطح هتل و رستوران های 

استان تهیه و توزیع شده است.
استاندار ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری 
کمیته های عضو ستاد، مردم و جامعه رسانه ای 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  بتوانیم  استان 
کشور  سطح  در  نحو  بهترین  به  را  کردستان 
معرفی و اوقات خوش و خاطره انگیزی را برای 
به  ورودی  گردشگران  و  مهمانان  شهروندان، 

استان رقم بزنیم.

استاندار: اماکن اقامتی کردستان آماده 
میزبانی از مسافران در تعطیالت تابستانی است

اخبار

دادستان برای حمایت از کودکان کار 
کرمانشاه دستور فوری صادر کرد

از  قانون حمایت  تصویب  به  اشاره  با  دادستان کرمانشاه   
تحول  در سند  در سال ۱۳۹۹، گفت:  نوجوانان  و  اطفال 
از زباله  قضایی نیز پدیده ضد اجتماعی کودکان کار اعم 
گردی، تکدی گری، ولگردی، دست فروشی، کار در مراکز 
تولیدی و صنعتی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار 

گرفته است.
»شهرام کرمی« روز شنبه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
برای حل این معضل اشاره کرد و افزود: همچنین در شرایط 
فعلی مدیریت کار و فعالیت اطفال و نوجوانان به ویژه در 
امر زباله گردی و تکدی گری به یک مطالبه عمومی تبدیل 

شده است.
دادستان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به وجود این پدیده 
در شهر کرمانشاه و در راستای حقوق عامه، ضروری است 
اقدامات الزم در زمینه شناسایی، پذیرش  به قید فوریت 
سوی  از  کار  کودکان  توانمندسازی  و  نگهداری  ،حمایت، 

دستگاه های ذیربط اجرایی شود.
دستگاه  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  قضایی  مسئول  این 
های ذیربط در این رابطه همکاری الزم را نداشته باشند، 
بهزیستی استان به عنوان دستگاه متولی مراتب را جهت 

پیگرد به دادسرای استان گزارش کند.
اورژانس  قبول  قابل  خدمات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اجتماعی در استان در راستای کاهش برخی مشکالت و 
معضالت اجتماعی، گفت: باتوجه به حجم فعالیت های این 
پایگاه خدمات اجتماعی، بهزیستی باید از ارجاع موارد غیر 
مرتبط همچون متکدیان، بیماران روانی، معتادان، پرونده 
های مربوط به نفقه و حضانت و ارجاع محکومین مالی به 
آن خودداری کرد، چراکه این موارد از اهداف روانشناسی 
مورد  ها   پایگاه  این  در  بخواهند  که  نیستند  اجتماعی 

پیگیری قرار گیرند. 
کرمی خاطرنشان کرد: همچنین اداره کل بهزیستی استان 
کرمانشاه بازدید از مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت را از حیث 
امکانات و تجهیزات مربوطه و نحوه ساماندهی مددجویان 
در دستور کار قرار داده و در صورت تخطی از قوانین مراتب 

را جهت پیگرد قانونی به دادسرا منعکس کند. 
وی در پایان بر لزوم حمایت بهزیستی و سایر دستگاه های 
ذیربط از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، گفت: اداره کل 
و سایر  از ظرفیت های خود  استفاده  با  استان  بهزیستی 
ادارات و نهادهای مربوطه، نقش حمایتی خود از زنان بی 
سرپرست و بد سرپرست را به گونه اعمال کند که عالوه بر 
اقدامات پیشگیرانه، حمایت الزم و کافی از این قشر آسیب 

پذیر صورت گیرد.

شهردار: کرمانشاه نیازمند سه زون شهری 
جدید است

زون جدید  نیازمند سه  کرمانشاه  گفت: شهر  کرمانشاه   شهردار 
زون  و  بلندمرتبه  زون  اداری،  و  تجاری  شهری  های  زون  شامل 
باغ شهر است.»نادر نوروزی« روز شنبه در دیدار با فعاالن صنعت 
ساختمان، کرمانشاه را نیازمند ایجاد زون های شهری جدید دانست 
جمعیت،  توسعه  با  متناسب  اخیر  سال های  طی  کرد:  عنوان  و 

محالت جدید در کرمانشاه ایجاد نشده است.
... از  الهیه، کیهانشهر و  افزود:  محالتی از جمله ۲۲ بهمن،  وی 
جمله نمونه ایجاد محالت جدید در دهه های گذشته بوده اند که 

موفق بوده و اکنون هم نیازمند چنین محالت جدیدی هستیم.
به ۳۰  نزدیک  کرمانشاه  در  اکنون  اگرچه  کرد:  تصریح  نوروزی   
شهرک ایجاد شده اما ایجاد آنها بر اساس موازین شهری نبوده و 

اکنون برای سرمایه گذاران جذاب نیست.
را  کرمانشاه  در  شهری  جدید  زون های  ایجاد  کرمانشاه  شهردار 
از  تشکیل کنسرسیومی  و  آمدن سرمایه گذاران  کار  پای  نیازمند 
سرمایه گذاران صنعت ساختمان دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه 
می توانیم سرمایه گذارانی را هم از خارج استان بیاوریم اما اولویت 
ما با سرمایه گذاران داخل استان است که آگاهی بهتری نسبت به 

وضعیت کرمانشاه دارند.
و  منظور  این  برای  کرمانشاه  آمادگی شهرداری  از  همچنین  وی 
داد  خبر  عادالنه  قیمت  با  تملک  و  کاربری  تغییر  کارهای  انجام 
مناطق  ترافیکی  بار  کاهش  به  جدید  مناطق  این  ایجاد  افزود:  و 
مرکزی شهر نیز کمک بسزایی خواهد کرد.نوروزی با بیان اینکه 
کرمانشاه نیازمند احداث سه زون جدید است، اظهار کرد: یک زون 
برای خدمات تجاری و اداری ) پردیس تجاری اداری( نیاز داریم، 
زون دیگر باید برای ساختمان های بلند و برج های چند طبقه باشد 
و زون دیگر نیز باغ شهر است برای احداث خانه باغ هایی که اکنون 
تقاضای آنها در شهر وجود دارد اما چون ساماندهی و قانون مند 
)ع( در جاده سنندج  امام حسین  میدان  به حاشیه مسیر  نشده 

کشیده شده است.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: با ایجاد این زون های جدید عالوه بر 
متحول شدن شهر متحول، رونق اقتصادی ایجاد و سرمایه گذاران 
اینکه چه  صنعت ساختمان منتفع می شوند.وی همچنین درباره 
 ۶۲ منطقه  گفت:  است،  مناسب  زون ها  این  احداث  برای  محلی 
سه  به  مناسبی  دسترسی  که  داریم  قره سو  شمال  در  هکتاری 
بزرگراه اصلی شهر دارد و مسیر آن نیز به فرودگاه ، ایستگاه راه 
آهن و ترمینال نزدیک است اما محدودیت های خاص خود مانند 
از صنعت  ادامه  دارد.نوروزی در  نیز  را  فرودگاه  ارتفاع  محدودیت 
ساختمان به عنوان پیشران سایر صنایع یاد کرد و با بیان اینکه 
شهرداری تاکنون نگاه تصدی گری و سنتی به این بخش داشته، 
گفت: اکنون به دنبال این هستیم که رویکرد شهرداری از تصدی 
گری به مشارکت تغییر یابد.شهردار کرمانشاه در ادامه از پیگیری 
برای بازنگری و اصالح برخی مقررات خبر داد و تاکید کرد: اینکه 
کنون با حجم زیاد تخلفات ساختمانی مواجهیم نشان می دهد که 
قوانین ایراداتی دارد.  وی با بیان اینکه در حوزه ساخت و ساز عرضه 
و تقاضا حکومت می کند نه قوانین شهرداری، تاکید کرد: اگر این 

مقررات اصالح شود هر دو طرف منتفع خواهند شد.
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رونق ساخت و ساز در کرمانشاه 
باعث تحول شهر می شود

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   
جدید  رویکرد  با  کرد  امیدواری  ابراز  کرمانشاه 
ساختمان،  صنعت  به  نسبت  کرمانشاه  شهرداری 
شاهد رونق ساخت و ساز در کرمانشاه و به دنبال آن 

تحول در شهر باشیم.
 »کیوان کاشفی« روز شنبه در نشست فعاالن صنعت 
کرمانشاه  مدیران شهرداری  و  با شهردار  ساختمان 
میان  خوبی  تعامل  خوشبختانه  داشت:  اظهار 
شهرداری با فعاالن بخش خصوصی صنعت ساختمان 
در پیش گرفته شده و امیدواریم این تعامل زمینه 

ساز رونق ساخت و ساز در کرمانشاه باشد.
سایر  پیشران  عنوان  به  ساختمان  صنعت  از  وی 
حوزه های اقتصادی و صنایع دیگر یاد کرد و ادامه 
در  سازی  ساختمان  روی  پیش  موانع  اگر  داد: 
کرمانشاه مرتفع شود نه تنها سایر صنایع وابسته به 
ساختمان نیز رونق می گیرد بلکه این موضوع کمک 
شایانی به ایجاد اشتغال در استان خواهد کرد زیرا در 
صنعت ساختمان چند برابر اشتغال مستقیم، شغل 

غیرمستقیم ایجاد می شود.
کاشفی یادآوری کرد: یکی از مهمترین مواردی که 
می تواند به رونق صنعت ساختمان در کرمانشاه کمک 
کند تسهیل گری و کاهش بروکراسی پیش روی این 
بخش و همچنین پرهیز از نگاه های غیرکارشناسی و 

سلیقه ای است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: برای این 
برای  سازی  تصمیم  جلسات  در  است  الزم  منظور 
بیشتر  خصوصی  بخش  نظر  از  ساختمان،  صنعت 

استفاده شود.
شهر  متوازن  توسعه  لزوم  موضوع  به  همچنین  وی 
کرمانشاه با طراحی زون های جدید و البته تخصصی 
شهر  اخیر  سالیان  طی  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
کرمانشاه متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته 
و همین امر باعث ایجاد مشکالتی از جمله حاشیه 

نشینی و ... شده است.
کاشفی تصریح کرد: طراحی زون های جدید شهری 
این معضل کمک  به حل  تواند  برای کرمانشاه می 
و  اقتصادی  نگاه  با  باید  طراحی  این  البته  که  کند 

چشم اندازه بلندمدت باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه بخش خصوصی و 
فعالین صنعت ساختمان کرمانشاه ظرفیت و پتانسیل 
خوبی برای ایجاد چنین زون هایی دارند، یادآور شد: 
البته نیاز داریم که توان مالی و تخصصی فعالین این 
بتوانیم  تا  تجمیع شود  قالب کنسرسیوم  در  عرصه 

نتایج بهتری بگیریم.

کرمانشاه  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
اقدام  دست  در  پروژه های  اجرای  با  گفت: 
شرکت آبفا استان، مشکالت تنش آبی شهر 

کرمانشاه به حداقل خواهد رسید.
و  سی  حاشیه  در  شنبه  روز  داودی«  »رضا 
شرب  آب  عملیاتی  قرارگاه  جلسه  هفتمین 
شهر کرمانشاه افزود: در سال های گذشته شهر 
کرمانشاه با مشکالتی در این زمینه مواجه بود، 
باتوجه به کمبود آب در تاسیسات آبی شهر به 
همان نسبت در برخی از مناطق دچار مشکل 
هستیم البته این مشکالت در برخی از محله ها 

به صورت سنواتی است.
با توجه به این  به گفته وی، در سال جاری 
گاوشان  آبرسانی  از طرح  بخشی  که  موضوع 
انجام شده است و یک مقدار ظرفیت تصفیه 
یک  دیگر  طرف  از  و  یافته  افزایش  خانه 
آبرسانی  طرح  ساختار  در  اصالحات  سری 
به کرمانشاه در حوزه توزیع آب انجام شد و 
ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب بخصوص در 

مناطق جنوبی شهر ارتقاء داده شد به همان 
کاهش  مذکور  مناطق  در  آبی  تنش  نسبت 

یافت.
این مقام مسوول در ادامه خاطرنشان ساخت: 
امیدواریم با توجه به اینکه چند طرح اجرایی 
در  را  مخازن  بین  خطوط  جمله  از  جهادی 
دستور کار داریم، بتوانیم تنش آبی در شهر 

کرمانشاه را به حداقل برسانیم.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
به  توجه  با  امسال  افزود:  پایان  در  کرمانشاه 
شرایط بهره برداری که در شبکه های آبرسانی 
ایجاد شد به نسبت سال گذشته وضعیت تنش 
دچار  مردم  چه  اگر  است،  شده  کنترل  آبی 
سختی هایی هستند اما تالش می کنیم تا در 
روزهای آینده وضعیت را بخصوص در شمال 
شهر که دچار مشکالتی هستیم با وارد مدار 
کردن ۲ حلقه چاه تا ۱۰ روز آینده بهتر کنیم 
مرتفع  تقریبا  را  مناطق  این  در  آبی  تنش  و 

سازیم.

داودی گفت: همچنین چند پروژه دیگر را در 
از  بعد  که  کرد  خواهیم  اجرا  کرمانشاه  شهر 
عملیاتی شدن آنها حتما مشکالت تنش آبی 
این شهر به حداقل ترین میزان خواهد رسید.

کالنشهر کرمانشاه یک میلیون نفر از جمعیت 
داده  جا  خود  در  را  استان  نفری  میلیون   ۲

است.
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.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه:

تنش آبی شهر کرمانشاه به حداقل می رسد

گفت:  کردستان  اجتماعی  تامین  مدیرکل   
تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار   ۲ گذشته  سال 
مدت،  کوتاه  بخش  سه  در  بیمه ای  تعهدات 
مقرری بیمه بیکاری و بلندمدت؛ در کردستان 

پرداخت شده است.
جمع  در  دوشنبه  روز  قریشی  صالح  سید 
خبرنگاران استان کردستان در سنندج اظهار 
داشت: در حال ۲۱۵ هزار و ۶۳۰ بیمه شده 
اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در 
استان هستند که از این تعداد ۴۷ هزار و ۳۳۹ 

نفر مستمری بگیر هستند.
وی تعداد مستمری  بگیران بیمه بیکاری در 
استان را سه هزار و ۱۱۱ نفر ذکر کرد و افزود: 
در مجموع ۶۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر از جمعیت 
کردستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
جمعیت  از  درصد   ۳۸ از  بیش  که  هستند 

استان را شامل می شود.
ماهه  سه  در  همچنین  داد:  ادامه  قریشی 
تومان  میلیارد   ۷۷۰ سال  جاری  نخست 
تعهدات بیمه ای در استان کردستان پرداخت 
به  مربوط  آن  تومان  میلیارد   ۷۵۰ که  شده 
تعهدات بلندمدت و مابقی تعهدات کوتاه مدت 

و بیمه بیکاری بوده است.
فراگیر  بیمه  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
فراگیر  بیمه  طرح  در  کرد:  اضافه  خانوادگی 
و  دختران  زنان،  خانواده ها،  اجتماعی  تامین 
پسران بین ۱۸ تا ۸۰ سال بیکار با پرداخت 
بهره مند  مشاغل  بیمه  مزایای  از  بیمه  حق 

می شوند.

بیان  با  کردستان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اینکه قصد داریم با این طرح تعداد بیمه شدگان 
را در استان افزایش دهیم، افزود: پرداخت حق 
و ۱۸  این طرح ۱۲ درصد، ۱۴ درصد  بیمه 
درصد است و فردی که خود را بیمه می کنند 
بر اساس انتخاب خود ماهانه بین ۳۱۸ تا ۴۷۸ 

هزار تومان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.
استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیرکل 
کردستان هم در این نشست گفت: ۱۹ هزار 
و ۱۰۲ مورد بستری در سه  ماهه بهار امسال 
ثبت شده که نسبت به سه ماهه پارسال ۲۹.۳ 

درصد رشد داشته ایم.

شیرزاد قادرپور اقدم افزود: ضریب اشغال تخت 
مراکز درمان تامین اجتماعی استان در سال 
۹۹ حدود ۴۷ درصد بوده که سال گذشته به 

۶۶ درصد افزایش یافت.
بودجه  تومان  میلیارد   ۶۳۰ شد:  یادآور  وی 
در  آن  تومان  میلیارد  که ۳۶۰  بوده  پارسال 

بخش درمان غیرمستقیم هزینه شد.
قادرپور اقدم با بیان اینکه توسعه بیمارستان 
راه اندازی درمانگاه دیواندره  سقز و تکمیل و 
دغدغه ما است ادامه داد: بیمارستان سقز از 
نیروی  نظر  از  اما  است  کامل  تجهیزات  نظر 
انسانی تکمیل نشده است و بزودی با تکمیل 

نیروی انسانی و کادر تخصصی به بهره برداری 
می رسد و از ۵۲ تخت به ۶۴ تخت هم افزایش 

می یابد.
وی اضافه کرد: با ۱۵ میلیارد تومان هزینه در 
تامین  بیمارستان  آی  آر  ام  شهریور دستگاه 
اجتماعی سنندج که از سال ۹۸ غیرفعال بود 

مجددا راه اندازی می شود.
استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیرکل 
کردستان گفت: ۶۲ نیروی جدید بزودی در 
مجموعه درمان تامین اجتماعی مشغول بکار 
آزمون  در  هم  جدید  نیروی   ۵۸ و  می شوند 

شهریور ماه جذب می شوند.

تامین اجتماعی کردستان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات 
بیمه ای پرداخت کرد
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جوایز شورای کشتی آسیا به 
»محمدی« و »بنا« اهدا شد

 جوایز دالری شورای کشتی آسیا به سرمربی سابق 
کشتی  ملی  تیم  سرمربی  و  آزاد  کشتی  ملی  تیم 

فرنگی اهدا شد.
 در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مسابقات انتخابی 
کشتی آزاد ایران، جوایز شورای کشتی آسیا توسط 
پژمان درستکار سرمربی فعلی تیم ملی کشتی آزاد، 
به غالم محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد 
و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اهدا شد. 
یزدانی  حسن  و  گرایی  محمدرضا  نام  همچنین 
عنوان داران المپیکی نیز از سوی برگزارکنندگان این 
مسابقات اعالم شد که در ادامه رقابت ها به آنان نیز 

جوایزی اهدا خواهد شد.

محمدیان: مسابقات دلچسبی بود؛ 
نبود روس ها در جهانی جذابیت 

کشتی را کاهش می دهد

 صاحب دوبنده تیم ملی کشتی مسابقات جهانی 
۲۰۲۲ صربستان گفت: مسابقات دلچسبی بود و 
باشد.  داشته  تداوم  تماشاگرات  حضور  امیدوارم 
بهترین  در  رو  پیش  در مسابقات  درصدد هستم 
شرایط بدنی خود قرار گرفته و بهترین نتیجه را 

برای کشورم رقم بزنم.
 مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی کشتی  در 
مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد و 
در پایان تکلیف ۶ وزن آزاد و فرنگی برای پوشیدن 
دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی صربستان 

مشخص شد.
محمد  میان  کیلوگرم   ۹۷ وزن  در  نهایی  رقابت 
حسین محمدیان و مجتبی گلیج برگزار شد که 
دوبنده  توانست صاحب  رقابت محمدیان  این  در 

تیم ملی کشور شود. 

امیرعبداللهیان: جام جهانی قطر به لحاظ دیپلماسی 
و افکار عمومی بسیار مهم است

خبر

کافی: خواستم کنار بزرگ ترها 
در فدراسیون فوتبال انجام 

وظیفه کنم
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 مدیرعامل باشگاه مس سونگون درباره ثبت نام در 
انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: من به عنوان یک 
نیروی جوان، خواستم کنار بزرگ ترها انجام وظیفه 

کنم تا کارهای فدراسیون به درستی پیش برود.
 محمدرضا کافی، مدیرعامل باشگاه مس سونگون 
درباره حضورش در ساختمان فدراسیون فوتبال و 
داشت:   اظهار  فدراسیون  این  انتخابات  در  ثبت نام 
من برای عضویت در بخش نماینده باشگاه ها و نایب 
رییس دوم فدراسیون فوتبال ثبت نام کردم. فضای 
فوتبال ما نیاز به یک بازنگری و شور و اشتیاق مجدد 
به فضای  نیز  باتجربه ها  تجربه  و  دارد. نسل جوان 
فوتبال ما می تواند کمک بسیاری کند. من به عنوان 
انجام  بزرگ ترها  کنار  خواستم  جوان،  نیروی  یک 
وظیفه کنم تا کارهای فدراسیون به درستی پیش 

برود.
مجدد  فضای  شاید  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
اشتیاق  و  شور  تا  است  شده  باعث  رای گیری، 
کم تر شود. اگر این شور از ابتدای رای گیری شکل 
می گرفت، اوضاع بهتر می شد اما این اتفاق در یک 
رخ  دارد  محدود  کرسی  یک  برای  محدود  زمان 

می دهد و این مساله تاثیرگذار است.
فدراسیون  مجمع  درباره  سونگون  مس  مدیرعامل 
بشود.  یکدست تر  باید  مجمع  داشت:   بیان  فوتبال 
فضایی برای چند تن از اعضای هیئت رئیسه شکل 
ما هر  آورد.  به وجود  را  گرفت و یک سری مسائل 
چقدر یک دست تر باشیم، می توانیم شرایط بهتری را 

برای فوتبال کشورمان رقم بزنیم.
تا  عزیز محمدی  این سوال که  به  پاسخ  در  کافی 
پایان انتخابات به عنوان نامزد حضور خواهد داشت 
یا خیر، گفت: بله قطعا این اتفاق رقم خواهد خورد. 
نشان  این  و  آمدند  ثبت نام  برای  زود  صبح  ایشان 
آینده  در  قطعا  هم  ما  و  اوست  جهادی  روحیه  از 

برنامه های خود را اعالم خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان ورزش به رویکرد خانواده محوری 
خانواده ها  ستون   زنان  گفت:  و  کرد  اشاره  نهاد  این 
محسوب می شوند و هر سرمایه گذاری فرهنگی روی 

این قشر، کل جامعه را متاثر خواهد کرد.
ورزش  سازمان  مدیرعامل  اوجاقی  حسین  دیدار   
شهرداری تهران و صادق ستاری فرد معاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در حالی در 
دفتر معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
پتانسیل های  و  امکانات  در خصوص  که  شد  برگزار 

موجود شهرداری بررسی قرار گرفت.
قهرمان شهر  رقابت های  برگزاری  داد:  ادامه  اوجاقی 
در نخستین تابستان قرن در ۲ بخش بانوان و مردان 
ایستگاه  برپایی ۷۰۰  انفرادی،  و  تیمی  رشته   ۸ در 
آقایان؛  برای  ایستگاه   ۴۰۰ و  بانوان  ویژه  تندرستی 
ساماندهی فرهنگی این ایستگاه ها و جذب گروه های 
منظور  به  بوستان ها  در  موجود  مردمی  خودجوش 
اجتماعی،  ناهنجاری های  برخی  بروز  از  پیشگیری 

در اختیار داشتن ۲۱۱ مکان ورزشی شامل استخر، 
بانوان، زورخانه، زمین چمن،  مجموعه ورزشی ویژه 
سالن تیراندازی، مجموعه سوارکاری، سالن های توپی 
و چندمنظوره با نگاه عدالت محور، بخشی از مواردی 

بود محوری این مسئول بود.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: ما 
با رویکردی خانواده محور، توجه به ورزش بانوان را 
ستون های  بانوان  داده ایم.  قرار  برنامه ها  اولویت  در 
سرمایه گذاری  هر  نهایت  در  و  هستند  خانواده 
فرهنگی روی این قشر، کل جامعه را متأثر از خود 
توسعه  صدد  در  خود،  رسالت  راستای  در  می کند. 
ورزش شهروندی و دستیابی به پیامدهای نیکوی آن 
یعنی "تحکیم بنیان خانواده" و "حال خوب مردم" 

هستیم.
وی به لزوم تشکیل مثلثی اشاره کرد که یک ضلع 
ضلع  دو  و  تهران  شهرداری  ورزش  سازمان  را  آن 
و  آموزش  و  ورزشی  فدراسیون های  را  دیگرش 

پرورش می سازند تا استعدادیابی به شیوه ای صحیح 
و سیستماتیک انجام شود که ضمن گسترش ورزش 
همگانی نیز پشتوانه سازی محکمی نیز برای ورزش 

قهرمانی به وجود بیاید.
و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش با بیان این که »مدرسه، کانون تربیتی است« 
تصریح کرد: مدارس نباید در تابستان تعطیل باشند. 
در  ایام سال؛  تمام  در  با ورزش شهرداری  همکاری 
طول سال تحصیلی و ایام غیر آموزشی را در دستور 
کار می گذاریم تا این فضاها در اختیار شهروندان قرار 

بگیرند.
 صادق ستاری فرد با بیان اینکه »ورزش ابزار برابر 
ساز اجتماعی است«، گفت: به جرئت می توان اذعان 
داشت که در نظام حکمرانی و در راستای برابر سازی 
کشورمان  اساسی  قانون  صریح  مّر  اجرای  و  ورزش 
برای همه، ۲ دستگاه  بر رایگان بودن ورزش  مبنی 
پرورش  و  آموزش  و  تهران  شهرداری  یعنی  اجرایی 

بسیار خوب عمل کردند.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: رویکردها و عملکردهای هر دو نهاد، نشان 
دارد  وجود  زیادی  مشترک های  فصل  که  می دهد 
نفع مردم و توسعه  به  بر آن ها می توان  با تکیه  که 
سالمت و ورزش در جامعه حرکت کرد و از آن جا 
که تهران، همواره الگو بوده است، تعامالت و اقدامات 
سازنده پیش رو، می تواند سرمشق خوبی برای سایر 

کالنشهرهای کشور باشد.
گام  در  تحولی  برنامه  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  وی 
دوم انقالب برای همه دستگاه ها، تصریح کرد: ما در 
آموزش و پرورش ظرفیت بسیار خوبی در بُعد نیروی 
انسانی داریم و شهرداری نیز زیرساخت های خوبی در 
اختیار دارد که ترکیب این دو با هم می تواند نتایج 

درخشانی را رقم بزند.
مربی  هزار   ۳۳ داشتن  با  ما  داد:  ادامه  فرد  ستاری 
نیروی  جوانان،  و  ورزش  وزارت  برابر   ۶ ورزشی، 
حوزه  در  توانند  می  که  داریم  اختیار  در  متخصص 

استعدادیابی به کمک ورزش قهرمانی بیایند.

سرمایه گذاری ورزش شهرداری خانواده محور است

وزیر امور خارجه در جلسه هماهنگی بازی های 
وزارت  در  قطر   ۲۰۲۲ فوتبال  جهانی  جام 
و  سیاسی  لحاظ  به  را  رویداد  این  خارجه، 
دیپلماسی عمومی و افکار عمومی و نیز برای 
بسیار  ایران  اسالمی  جمهوری  عالی  مقامات 

مهم توصیف کرد.
جلسه  در  شنبه  روز  امیرعبداللهیان   حسین 
هماهنگی بازی های جام جهانی قطر۲۰۲۲ با 
تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و پیشاپیش 
عید سعید غدیر گفت: به حمید سجادی وزیر 
پیگیری های خوب  دلیل  به  جوانان  و  ورزش 
فوتبال  جهانی  جام  بحث  در  او  تالش های  و 
خداقوت می گویم و به سیدرضا صالحی امیری 
نیز خوشآمد می گویم و از زحمات و تالش های 

هر دو بزرگوار قدردانی می کنم.
وزیر امور خارجه افزود: مسابقات جام جهانی 
لحاظ  به  هم  و  سیاسی  لحاظ  به  هم  قطر 
دیپلماسی عمومی برای همه ما که امروز دور 
این میز تجمع  کرده  و حضور یافته ایم و نیز 
عالی  مقامات  و  در کشور  افکار عمومی  برای 

جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم است.
اهلل  آیت  شخص  کرد:  بیان  امیرعبداللهیان 
اکید  توصیه های  موضوع  این  درباره  رئیسی 
دستور  به  تدابیری  قبل  ماه  چند  از  و  دارند 
رئیس  اول  معاون  مدیریت  با  جمهور  رئیس 

جمهور اندیشیده شده است.
امور خارجه تصریح کرد: وزارت نیرو به  وزیر 
جمهوری  مشترک  کمیسیون  مسئول  عنوان 
اسالمی ایران و قطر، مسئولیت کالن موضوع 
را عهده دار است. در سطح وزارت امور خارجه 
موضوع  این  برای  را  ذیربط  بخش های  همه 

بسیج کرده ایم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: مهدی صفری 
تجربه  دارای  که  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
این حوزه هستند و در حوزه های  فراوانی در 
تجارب  از  همواره  ما  و  سیاسی  و  اقتصادی 

امور  او بهره مند بوده و هستیم و در وزارت 
به  را  کار  هماهنگی های  مسئولیت  خارجه 

عهده دار هستند.
حوزه  عهده دار  کنعانی  ناصر  افزود:  وی 
سخنگویی و دیپلماسی عمومی نیز به جهت 
عرصه  در  کار  این  که  مستقیمی  ارتباط 
مسئولیت  ایفای  دارد،  عمومی  دیپلماسی 
می کند. و نیز از ظرفیت عبداهلل سهرابی که 
و  بوده   فعال  عنوان سفیر  به  قطر  در  سال ها 
ارتباطاتی دارند. همچنین از دستیار و مدیرکل 
حوزه خلیج فارس و حمیدرضا دهقانی پوده 
تشریف  دوحه  از  که  کردیم  تقاضا  سفیرمان 
بیاورند. وزیر امور خارجه ادامه داد: در ابتدای 
خوشامد  عزیزان  همه  به  دیگر  یکبار  جلسه 
می گویم. مادامی که از اصحاب رسانه حضور 
فرمایشات  از  حتماً  که  دارم  تمایل  دارند 

سجادی و صالحی امیری برخوردار باشیم و بعد 
جلسه را با گزارشی که صفری و فرحناکیان از 
وزارت نیرو دارند آغاز می کنیم و سپس آماده 
هستم که فرمایشات معاونین وزرا و استانداران 
و یکایک عزیزانی را که به جلسه دعوت شده اند 
را بشنویم تا ببینیم در فرصت باقی مانده چه 
انجام  با دقت و سرعت الزم  باید  را  اقداماتی 

دهیم.
چهارشنبه  روز  شد:  یادآور  امیرعبداللهیان 
از  هیاتی  و  قطر  وزیر خارجه  میزبان  گذشته 
این کشور در تهران بودیم از این فرصت هم 
استفاده کردیم تا آنچه را که به عنوان مطالبات  
مطرح  قطر  خارجه  وزیر  با  می توانستیم  ما 
کردیم و او نسبت به بخشی از درخواست هایی 
و  بگیرند  مجوز  قطر  امیر  از  باید  داشتیم  که 
برگزار  ذیربط  مقامات  با  شد  قرار  را  بخشی 

کننده مسابقات جام جهانی در کشورشان یا 
در هر سطح دیگری که الزم است دنبال کنند.

وی گفت: در وزارت امور خارجه آمادگی داریم 
با همه ظرفیت در خدمت تحقق هرچه بهتر 
این پدیده مهم باشیم. از هم اکنون برای تیم 
ملی فوتبال کشور بهترین ها را آرزو می کنیم. 
و  درخشان  نتیجه  یک  با  هستیم  امیدوار 
شادی بخش برای همه مردم عزیز در جمهوری 
اسالمی ایران و ایرانیان در سراسر جهان این 
مسابقات همراه باشد. وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: البته صرفنظر از هرگونه نتیجه ای در این 
اسالمی  جمهوری  ملی  تیم  برای  مسابقات 
ایران، فرصت های مختلفی وجود دارد که باید 
این فرصت ها را در جلسه امروز مورد احصا قرار 
دهیم و برای تحقق آنها حداکثر تالش خود را 

به عمل بیاوریم.

فوتبال  تیم  پیشکسوت   
بازیکنان  تیم  گفت:   پرسپولیس 
خوبی جذب کرده و با این نفرات 
قهرمان  دوباره  تا  هستیم  منتظر 

شویم.
اقدامات  مورد  در  کاویانپور  حامد 
تقویت  برای  پرسپولیس  باشگاه 
اظهار  رو  پیش  فصل  برای  تیم 
داشت:  تیم به خوبی تقویت شده 
اضافه  تیم  به  خوبی  بازیکنان  و 
منتظر  تنها  دیگر  حاال  شدند. 
هستیم تا قهرمانی را پس بگیریم 
و دوباره پرسپولیس قهرمان قاطع 

فوتبال ایران شود.
وی با اشاره به دالیلی قطع روند 
از  پس  پرسپولیس  قهرمانی های 
بازیکنان  ابتدا  افزود:  سال  پنج 
محمدحسین  مانند  خوبی 
نوراللهی  احمد  کنعانی زادگان، 
رفتند  تیم  از  مغانلو  شهریار  و 
که  بازیکنانی  هم  آن  از  پس  و 
عملکرد  نتوانستند  شدند  اضافه 
آنها  جای  و  باشند  داشته  خوبی 
نهایت هم همین  در  کنند.  پر  را 
مسائل باعث از بین رفتن زنجیره 

قهرمانی شد.
در  سرخپوشان  اسبق  هافبک 
فصل  این  خریدهای  با  رابطه 
از  انتظار  کرد:  تاکید  پرسپولیس 

خوبی  است.  زیاد  بازیکنان  این 
این بازیکنان این است که تجربه 
بزرگ  تیم های  برای  حضور 
ملی پوش  آنها  بیشتر  دارند.  را 
هستند و برای رسیدن به پیراهن 
به جام  تیم ملی در سال منتهی 
تا  می کنند  تالش  هم  جهانی 
بهترین عملکردشان را به نمایش 

بگذارند.
تغییرات  با  رابطه  در  کاویانپور 
پرسپولیس  تیم  فنی  کادر  در 
پرسپولیس  مربیان  گفت:  هم 
باید  و  کشیدند  زیادی  زحمات 

البته یحیی  آنها قدردانی کرد.  از 
او  کادر  باید  و  مانده  گل محمدی 
تقویت شود. به طور حتم با تجربه 
می توانیم  گل محمدی  دانش  و 
در  وی  باشیم.  موفق  همچنان 
قربان  چون  مربیانی  حضور  مورد 
در  ساپینتو  و  مورایس  بردیف، 
سال های  در  گفت:  ایران  فوتبال 
کردند  ثابت  ایرانی  مربیان  اخیر 
ندارند  کم  خارجی ها  از  چیزی 
آمدند  که  مربیانی  حال  این  با 
و  دارند  خوبی  کارنامه  کدام  هر 
شاید این موضوع هم کمک کند 

برود. باالتر  بازی ها  کیفیت  تا 
کاویانپور در رابطه با اضافه شدن 
سید جالل حسینی به کادر فنی 
از  یکی  واقعا  جالل  سید  گفت: 
 ۲۰ در  ایران  فوتبال  بهترین های 
سال اخیر و همیشه در اوج بوده 
است. او همچنان هم می توانست 
بازی کند اما تصمیمش را گرفته 
مربی  او  می کنم  فکر  من  بود. 
باهوشی خواهد شد و حضور او در 
کادر فنی اتفاق خوبی است. باید 
قدر سرمایه هایی مثل او را بدانیم 

و برای او آرزوی موفقیت دارم.

کاویانپور: مربیان ایرانی چیزی از خارجی ها کم ندارند
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ساعی: تالش کمیته ملی المپیک حمایت از همه رشته ها است
بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست  معاون 
ملی  کمیته  تالش  همه  گفت:  اسالمی  کشورهای 
و  رشته ها  همه  از  بتوانیم  که  است  این  المپیک 

همین طور از ورزش بانوان حمایت کنیم.
اقدامات  در خصوص  دوشنبه  روز  ساعی«  »هادی 
در  ایران  ورزشی  کاروان  حضور  برای  شده  انجام 

اظهار  اسالمی  کشورهای  همبستگی  بازی های 
داشت: قبل از جلسه با فدراسیون ها اطالعات فنی را 
در اختیار آنها گذاشتیم. در جلسه با آنها هم تعداد 

ورزشکاران مشخص شد.
بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست  معاون 
ملی  کمیته  سعی  همه  افزود:  اسالمی  کشورهای 

و  رشته ها  همه  از  بتوانیم  که  بود  این  المپیک 
همینطور از بانوان حمایت کنیم.

رشته های  از  ما  دیگر  حمایت  کرد:  تصریح  ساعی 
پایه بود. ترکیه سعی کرد بهترین استفاده از میزبانی 
کند. اما این مسئله نباید تا این حد واضح باشد. ما 

نسبت به این مسائل واکنش نشان دادیم.

میراسماعیلی: دوست دارم مربی ایرانی هدایت تیم ملی فوتبال 
را برعهده بگیرد؛ خبرهای خوبی از جودو در راه است

 رئیس فدراسیون جودو با بیان اینکه به عنوان یک فرد 
عالقه مند به فوتبال، دوست دارم هدایت تیم ملی را 
یک مربی ایرانی برعهده بگیرد، گفت: باید توقعات از 
این تیم در جام جهانی منصفانه باشد چراکه حریفان 
قدرتمندی داریم.آرش میراسماعیلی که برای دیدار با 
»رضا درویش« مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در محل 
فدراسیون فوتبال حاضر شده بود در جمع خبرنگاران، 
با مدیرعامل پرسپولیس داشتم  قراری  اظهار داشت: 
که ایشان اعالم کرد در فدراسیون است. نمیدانستم 

روز پایانی ثبت نام است و مجبور شدم در این محل 
با او دیدار کنم.

وی افزود: امیدوارم فوتبال به سروسامانی برسد چراکه 
همه مردم استرس دارند و ما نیز امیدواریم تیم ملی 
به  انتظارات  باید  بگیرد.  نتیجه خوبی  جام جهانی  در 
جام جهانی  در  قدرتمندی  حریفان  چراکه  باشد  حق 
خوب  نتیجه  ایران  فوتبال  امیدوارم  داریم.  فوتبال 
فوتبال  به  اما  هستم  جودویی  است  درست  بگیرد، 
همه  می شود  که  جام جهانی  نزدیک  و  دارم  عالقه 

دوست داریم تیم ملی را در اوج ببینیم.
رئیس  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میراسماعیلی 
فدراسیون فوتبال بود از مربی خارجی استفاده می کرد 
که  نکنید  را  نفرین  این  وقت  داخلی؟ گفت: هیچ  یا 
رئیس فدراسیون فوتبال شوم )با خنده(. ریاست این 
فدراسیون بسیار سخت است چراکه طرفداران بسیار 
دارد و هر فردی رئیس شود، مسیر دشواری  زیادی 
پیش رو دارد. به عنوان یک فرد عادی که به فوتبال 

عالقه دارم، نظرم استفاده از مربی ایرانی است.



هنری
گزارش

 مردی که نامش با فرهنگ ایران 
گره خورده است

ابوالقاسم اسماعیل پور گفت که نام حسن ذوالفقاری با ادبیات فولکلور 
گره خورده و درخشش ذوالفقاری و آنچه از او، استاد ممتاز و پژوهشگر 

برجسته ای رقم می زند، کار بر روی باورهای عامیانه مردم ایران است.
این استاد دانشگاه و اسطوره شناس در پی درگذشت حسن  ذوالفقاری در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: از درگذشت زودهنگام دکتر ذوالفقاری 
از  ذوالفقاری  بود.  باالیی  بسیار  خدمات  منشأ  او  شدم،  متأثر  خیلی 
او  با  بسیاری   مشترک  خاطرات  و  بود  من  فرهنگی  و  ادبی  دوستان 
بین المللی  مطالعات  دانشگاه  در  تدریس  هنگام  به خصوص  داشتم، 
شانگهای که یک  نیمسال تحصیلی در جوار و همسایگی یکدیگر زندگی 

کردیم و از نزدیک با آثار و اخالق نیکوی او آشنا شدم.
 او افزود: فضیلت اول دکتر ذوالفقاری رأفت و مهربانی اش بود، او همیشه 
با مخاطبانش با مهر و رأفت بسیار برخورد  می کرد و از نظر اخالقی، 
نماد اخالق و فرهنگ جامعه ما بود. از نظر پژوهشی نیز به گمانم ایشان 
و  فولکلور  با  او  نام  دارد.  عامه  فرهنگ  و  ادبیات  در   ممتازی  جایگاه 
فرهنگ سنتی ایران گره خورده است، زیرا عمده کارهای پژوهشی وآثار 
درخشانی که از خود باقی گذاشته، اعم از کتاب ها و مقاالت پژوهشی، 
عمدتا در حول و حوش ادبیات و فرهنگ عامه مردم ایران است. اگرچه 
در حوزه ادبیات فارسی هم که رشته تخصصی اش بود، آثار فاخری دارد 
امثال«  فارسی« و »داستان های  بزرگ ضرب المثل های  مثال »فرهنگ 

که از نخستین کارهای او در حوزه ادب فارسی است.
آنچه  و  ذوالفقاری  یاد   زنده   کرد: درخشش  اسماعیل پور خاطرنشان   
کار  نظرم  به  می زند،  رقم  برجسته ای  پژوهشگر  و  ممتاز  استاد  او،  از 
بر روی باورهای عامیانه مردم ایران است؛ بعد از بزرگانی مثل صادق 
و  بود  ایران  در  عامه  فرهنگ  بنیان گذار  و  فولکلور  پیشتاز  که  هدایت 
ابوالقاسم انجوی شیرازی که به جایگاه بلندی در حوزه ادبیات فولکلور 
رسید، به تدوین و گردآوری و تحلیل ضرب المثل ها، سنت ها، اسطوره ها 
و  افسانه های ایرانی پرداخت. در واقع دکتر ذوالفقاری درعصر جدید، 
بخش تحلیلی را هم به فرهنگ عامه افزود، استادان پیشین بیشتر در 
تالش گردآوری فرهنگ عامه بودند اما کاری که دکتر ذوالفقاری انجام 
داد، گام های بلندی در تحلیل فرهنگ عامه بود و این مهم را در مقاالت 
ادبیات  تازه ای در حوزه  او کارهای  تخصصی خود عرضه کرده است.  
انجام داد مثال کتاب »ادبیات مکتب خانه ای در ایران« کار بسیار نویی 
بود. آخرین کارش »افسانه های پهلوانی ایران: معرفی و تحلیل شصت 
افسانه منظوم و منثور پهلوانی ادب فارسی« بود. داستان های اسطوره ای 
جزو کارهای ذوالفقاری بود. او تمامی داستان های متون فارسی کهن 
مبسوط  فرهنگنامه  شکل  به  بعد  قرن ها  تا  اسالمی  اولیه  قرون  از  را 
جلدی،  چهار  کتاب  این  در  گفت  می شود  بود،  کرده  ارائه  تفضلی  و 
کلیه داستان های پهلوانی ایران و قهرمانان ایرانی را از شاهنامه  منثور و 
منظور تا نسخه های پهلوانی که در اقصی نقاط ایران هم در متون آمده 
و به شکل موردی در استان ها کار شده بود، در یک مجموعه درخشان 

با همکاری دو تن از همکاران، گردآورده بود.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی سپس بیان کرد: در حوزه های باورهای 
نام  به  بود  فصلنامه ای  سردبیری  و  مدیریت  کارش،  مهم ترین  عامیانه 
مجله  درخشان ترین  از  یکی  سال  سالیان  که  عامه  فرهنگ  و  ادبیات 
تخصصی ادبیات محسوب می شود. او تالش بسیار گسترده و مبسوطی 
هم در حوزه های اجرایی داشت؛ در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 
مدیر گروه ادبیات فارسی بود و فعالیت های او در حوزه زبان و ادبیات 
فارسی، زبانزد است. همین طور در مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی،  
مقاالت درخشانی عرضه کرد و جزو مشاوران عالی فرهنگ مردمشناسی 
این مجموعه بود. من قبل از فعالیت و همکاری با دکتر ذوالفقاری در 
انجمن  در   او  با  بین المللی شانگهای، چندین دوره  دانشگاه مطالعات 
نقد ادبی ایران همکاری داشتم. او خود موسس این انجمن در دانشگاه 
نقد  و  اسطوره شناسی  دوره های  تدریس  در  و من  بود،  تربیت مدرس 
اسطوره شناختی با او همکاری داشتم. همچنین این انجمن، همایش ها 
و کنفرانس های تخصصی در حوزه نقد ادبی داشت که یکی از آن ها به 
ایران در  ادبی  نقد  انجمن  اعضای  او و دیگر  با همکاری  و  دبیری من 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و مجموعه مقاالتش هم دو بار چاپ 

شده و در دسترس است.
اسماعیل پور درباره  فعالیت های او در گسترش کرسی های زبان فارسی 
در  او  برای  متعددی  فرصت های  داد:  توضیح  نیز  دیگر  کشورهای  در 
حوزۀ گسترش مراکز زبان و ادب فارسی پیش آمد، از دانشگاه روسیه 
تا دانشگاه های اروپایی اما مشغله های فراوان اجرایی و پژوهشی که هم 
در دانشگاه و هم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نهادهای علمی 
دیگر داشت، مانع آن می شد که برای تدریس به کرسی ها اعزام شود. 
زمانی من که از مرکز زبان فارسی روسیه برگشتم، قرار بود او به جای 
من برود و برای دو سال و در آن جا تدریس کند که بازهم مشغله زیاد 
نگذاشت، برود. در شانگهای هم از طرف وزارت علوم مأمور شد و بخت 
نیکوی من این بود که رفتنم به شانگهای با حضور او همزمان بود. البته 
من از طرف وزارت علوم نرفتم بلکه مستقیما از آن دانشگاه به عنوان 
استاد ویژه دعوت شده بودم تا زبان پهلوی ساسانی را در کرسی زبان 

فارسی تدریس کنم.
 او ادامه داد: ما سفرهای علمی فراوانی با هم داشتیم، دغدغه او همانجا 
که بودیم  فعال کردن مرکز تحقیقات ایرانی و ایران شناسی بود. چندین 
کنفرانس و سخنرانی داشتیم، تقویت کتابخانه دانشگاه از دغدغه های 
او بود. بعد از مشکالت تحریم که کرسی های زبان فارسی چندان دوام 
تقویت مراکز  برای  بودجه الزم  یا  و  بود  نداشتند، حقوق ها قطع شده 
وجود نداشت، او با کمترین شرایط و امکانات حاضر شد، برای گسترش  
زبان فارسی و تقویت کرسی های زبان فارسی گام بردارد. حتی در دورۀ 
کرونا هم بسیار فعال بود. از جمله چندین کنفرانس به صورت مشترک  
و آنالین برگزار کردیم. او برای ترویج فارسی بسیارکوشید و سهم بسیار 
عظیمی در این حوزه دارد. اسماعیل پور همچنین گفت: درگذشت او 
ضایعه اسفناکی بود؛ استادی که می توانست سال های سال همچنان در 
پهنه ادبیات فاخر ایران، مخصوصا تخصص شان در حوزه ادبیات عامه 
داشت.  در دست  کارهای  که  دهد، همچنان  انجام  درخشانی  کارهای 
درگذشت  شدم.  شوکه  ذوالفقاری  استاد  نابهنگام  درگذشت   از  واقعا 
فارسی  ادب  و  فرهنگ  حوزه  دردمندان  و  عاشقان  و  شیفتگان  دل  او 
به درد آورد. این ضایعه را به همسر گرانقدر و  دو فرزندش و به همه 
فارسی سراسر کشور تسلیت می گویم. روانش  ادبیات  و  زبان  استادان 

شاد و مینوی باد.

اسالمی،گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جمهوری  در  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
از  است  ساله  هزار  هفت  ایران  اسالمی 
این رو ما هرگز اجازه هیچ گونه دو قطبی 
سازی را در این حوزه به بدخواهان نظام 

و مردم ایران زمین نخواهیم داد.
آئین  در  اسماعیلی  مهدی  محمد   
گشایش یازدهمین جشنواره بین المللی 
مد و لباس فجر که در برج میالد برگزار 
شد با اشاره به اینکه نگاه ما مد و لباس 
ایرانی  ملی  هویت  بر  مبنی  تاریخی 
اسالمی امان است، گفت: مقوله عفاف و 
حجاب در ایران یک مقوله کامال هنری 

است.
در  را  هنر  این  شما  داد:  ادامه  وی 
جشنواره  و  نمایشگاه  یازدهمین 
وسعتی  در  فجر  لباس  و  مد  بین المللی 
آثار  از  منتخبی  عنوان  به  که  محدود 
هنرمندان ایرانی و بانوان فرهیخته است 

مشاهده و بازدید کنید.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در 
ادامه با اشاره به جزئیات برپایی این دوره 
فجر،  لباس  و  مد  جشنواره  و  نمایشگاه 
که  دهد  می  نشان  این  داشت:  اظهار 
فرهنگ  عزیزمان  ایران  در  فرهنگ  این 
دیرپایی است؛ صنعت نساجی و صنعت 
پوشاک در جمهوری اسالمی ایران هفت 
هزار ساله است از این رو ما هرگز اجازه 
این  در  را  سازی  قطبی  دو  گونه  هیچ 
ایران  مردم  و  نظام  بدخواهان  به  حوزه 

زمین نخواهیم داد.
اسماعیلی در ادامه همه بانوان ایرانی را 
هنرمند  پاکدامن،  عفیف،  ویژگی های  با 
و یا یک عالقه خاصی به فرهنگ ایرانی 
اسالمی عنوان کرد و گفت: بدون تردید 
بانوان هنرمند کشورمان با به کاری همه 
و  فاخر  خوب،  آثار  خلق  و  ظرفیت ها 
ارزشمند توان تولید و طراحی بهترین ها 
را دارند که باید مورد حمایت همه جانبه 

قرار گیرند. 
اسماعیلی همچنین به حضور آثار اصحاب 
فرهنگ، هنر در اقصی نقاط جهان اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه امروز تولیدات 
ایرانی آن سوی مرزها  و آثار هنرمندان 
حرف برای گفتن دارد و این مهم باعث 
شده تا خواهان فراوانی را آثار ارزشمند 

هنرمندان ایرانی پیدا کند. 
و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
در  نیز  لباس  و  مد  ساماندهی  مسئول 
این مراسم اهداف برگزاری این جشنواره 
عرضه  افزود:  و  کرد  اشاره  المللی  بین 

ارزشمند  و  چشمگیر  توانمندی های 
پارچه،  طراحان  ایرانی،  هنرمندان 
پوشاک، کیف، کفش، و لباس اجتماعی 

مناسب و عفیف است.
نمایشگاه  این  به  وقتی  اضافه کرد:  وی 
برپا شده توجه کنید، متوجه خواهید شد 
که از نقاط مختلف ایران، از آذربایجان، 
رضوی  خراسان  بلوچستان،  سیستان 
و  فرهنگی  بزرگ  رویداد  این  در  و... 
هنری، نمونه هایی حضور دارند که نشان 
 ، سرزمین  و  پرگوهر  مرز  این  می دهد 
تاریخ پُر افتخار که داریم، همه ایام تحت 
پوشاک  حوزه  در  هنرمندان  پرورش 
درواقع  ایران  اسالمی  جمهوری  و  بوده 
به  تکاملی در همه حوزه ها  فرایند  یک 
ویژه در حوزه فرهنگ و هنر است.رئیس 
شورای هنر کشور در ادامه اضافه کرد: 
اگر امروز رهبری فرزانه انقالب اسالمی، 
باالدستی،  شوراهای  جمهور،  رییس 
فرهنگ نگاه و تأکیدشان بر حفظ این 
بلند  این جایگاه  دلیل  به  است،  میراث 

تاریخی است.« 
ایرانی،  »زنان  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
مردان ایرانی، دختران و پسران ایرانی با 
هر نوع گرایش فکری، با هر نوع سلیقه، 
با هر نوع گویش، با هر نوع قومیت، در 
این حوزه به عنوان یک حوزه مشترک و 
تاریخی برای آن افتخار می کنند، اظهار 
ایران  فرهنگی  هویت  جزو  این  داشت: 
عزیز است و از این رو تالش  می کنیم در 
این نمایشگاه و نمایشگاه هایی که پیش تر 

برگزار کردیم پردامنه ادامه خواهیم داد، 
بزرگ  ظرفیت های  این  کشیدن  رخ  به 

فرهنگی- هنری است.« 
بخش  در  مردمی  دولت  کابینه  عضو 
اینکه،  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری 
را  خود  وظیفه  سیزدهم  دولت  »در 
از  می دانیم  حوزه  این  در  تسهیل گری 
هنرمندان  که  فاخری  کارهای  رو  این 
انجام  کشور  مختلف  تقاط  در  عزیزمان 
و  انبوه  تولیدات  تسهیل،  می دهند، 
و  کرده  تسهیل  را  مخاطبان  مشاهده  
می دهیم،  افزایش  را  مشاهده  فضاهای 
فضاهای نمایشگاهی را گسترش داده و 

فضای فروش را نیز فراهم می کنیم.
وی افزود: در بازدید امروز به آقای امامی 
فرهنگ  حوزه  به  را  مانایی  خدمت  که 
و  اصناف  درکنار  و  کرده  ایران  هنر  و 
هنرمندان در حوزه پوشاک انجام دهند، 
عرض کردم که در همه  این نمایشگاه ها 
قرار  کار  دستور  در  را  فروش  موضوع 

دهند.« 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
قرآن  بین المللی  نمایشگاه  »در  گفت: 
بخش عمده ای از مخاطبان مان با عالقه 
به دنبال خرید پوشاک ایرانی- اسالمی 
بودند از سید مجید امامی دبیر شورای 
یازدهمین  رییس  و  عمومی  فرهنگ 
فجر  ولباس  مد  المللی  بین  جشنواره 
با  کشور  نقاط  همه   در  تا  خواست 
دشتبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انجام دهند.

که  نیازمندیم  کرد:   تاکید  اسماعیلی 
معرض  در  را  گرانقدرمان  ذخایر  این 
دوست  فرهنگ  مردان  و  زنان  انتخاب 
بنابراین  قرار دهیم  ایرانی  و هنردوست 
موضوع  این  برای  دولت  تالش  تمام 

است.« 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه 
روز  در  دولت  هیأت  جلسه  »در  کرد: 
این  آماده سازی  از  گزارشی  چهارشنبه 
و  جمهور  رییس  محضر  را  نمایشگاه 
همکارانم در دولت طرح کردم. همگی، 
به ویژه شخص رییس جمهور استقبال 
ما  و  نموده  تشویق  را  ما  و  کرد  زیادی 
را تحسین کرد.به خصوص به خاطر این 
پوشش  موضوع  در  که  ایجابی  رویکرد 
ایرانی ما به دنبال آن هستیم. اسماعیلی 
ادامه داد: مجددا تأکید می کنم که  نگاه 
فرهنگی دولت، نگاه عامی است که همه  
سالیق را در زیر چتر حمایتی خودش 
قرار می دهد ما هیچ محدودیتی نداریم 
و با همه  وجود، در خدمت همه  اصحاب 
فرهنگ و هنر، به ویژه هنرمندان حوزه 

پوشاک و لباس خواهیم بود.« 
رئیس شورای هنر کشور در ادامه اظهار 
داشت: » این کار مهم را دوستان خوب 
ما حمایت خواهند کرد، از عزیزان مان در 
رسانه ها به ویژه رسانه ملی، مطبوعات، 
و  خبری  سایت های  خبرگزاری ها، 
اجتماعی  صفحات  در  که  کسانی  همه 
خودشان این رویداد را ترویج می کنند، 

تشکر می کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: پوشاک در 
ایران قدمت هفت هزار ساله دارد

گزارش

چین به همکاری با سینمای ایران 
عالقه مند است

سینمای  معرفی  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  در  چین  فرهنگی  رایزن 
می ورزیم  اهتمام  آن  به  ما  که  است  مواردی  از جمله  بازار چین  در  ایران 

و عالقه مندیم با سینماگران ایرانی همکاری های مشترکی داشته باشیم.
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، جو زی هائو رایزن فرهنگی 
ایران  اسالمی  در جمهوری  فرهنگی سفارت چین  وابسته  آنگ  زی  ژائو  و 
رییس  جعفریان  حمیدرضا  با  سوره  سینمایی  سازمان  در  حضور  ضمن 
الهه طه ئی مدیر  سازمان سینمایی سوره، هادی اسماعیلی معاون توزیع و 
گفتگو  و  دیدار  همکاری  زمینه های  ایجاد  درباره  سازمان  بین الملل  مرکز 

کردند.
گفت:  نشست  این  در  سوره  سینمایی  سازمان  رییس  جعفریان  حمیدرضا 
این سازمان به دلیل ظرفیت های بسیاری که در حوزه های مختلف از جمله 
انیمیشن و فیلم کوتاه دارد، می تواند برای تولیدات  تولید سریال، مستند، 
مشترک با کشور چین وارد مذاکره شود چراکه به دلیل قرابت های فرهنگی 
شرقی زیادی که بین دو کشور وجود دارد، به راحتی می توان به مضامین و 

قصه های مشترک دست یافت.
ابراز  با  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  در  چین  فرهنگی  رایزن  هائو  زی  جو 
سوره  سینمایی  سازمان  با  همکاری  و  نشست  این  برگزاری  از  خرسندی 
مختلف  بخش های  در  سازمان  این  فعالیت  کرد:  بیان  نزدیک  آینده ای  در 
جای تبریک دارد و می تواند همکاری ما با یکدیگر را در بخش های مختلف 
گسترش دهد تا برای معرفی هرچه بهتر فرهنگ دو کشور به یکدیگر، آثاری 

را تهیه و تولید کنیم.
وی تاکید کرد: در سه سال اخیر همکاری ایران و چین در زمینه سینمایی 
بسیار زیاد شده است و این اتفاق به دلیل تفاهمنامه ای ست که میان سازمان 
سینمایی ایران و سازمان سینمایی چین برای تولید فیلم سینمایی و مستند 
البته در چارچوب  به امضا رسید و فکرها و پیشنهادات خوبی مطرح شد. 
می تواند  سینمایی  زمینه  در  همکاری  نیز  چین  و  ایران  ساله   ۲۵ قرارداد 

مفید باشد.
رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه در سال های 
فعال  حضور  برای  صحنه ای  به  چین  فیلم  بین المللی  جشنواره های  اخیر 
جشنواره های  در  توانسته اند  سینماگران  و  شده  تبدیل  ایرانی  فیلمسازان 
داشت:  اظهار  کنند،  کسب  را  افتخاراتی  شانگهای  و  پکن  فیلم  بین المللی 
آن  به  ما  که  است  مواردی  جمله  از  چین  بازار  در  ایران  سینمای  معرفی 
اهتمام می ورزیم و عالقه مندیم با سینماگران ایرانی همکاری های مشترکی 

داشته باشیم.
از  باید  که  است  دسترس  در  هم اکنون  بسیاری  فرصت های  افزود:  وی 
تفاهمنامه های کاغذی و سیاستی که از قبل تدوین شده است، خارج و کار 

به گروه سپرده شود تا به نتیجه برسد.
با بیان اینکه ایجاد رابطه  ایران  رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسالمی 
همکاری بین سازمان سینمایی سوره و موسسات مشابه آن در چین وظیفه 
ماست، یادآور شد: بازار چین بسیار بزرگ است و امیدواریم شاهد همکاری 
و  چین  در  مشابه  موسسه های  با  سوره  سینمایی  سازمان  نزدیکتر  های 

دستاوردهای خوب باشیم.
رییس سازمان سینمایی سوره در ادامه با اشاره به اکران انیمیشن لوپتو در 
پاییز امسال بیان کرد: عالوه بر آنکه تولید انیمیشن در ایران مقرون به صرفه 
است، ظرفیت انیمیشن نیز بسیار باالست و اگر فضای حقوق مالکانه آثار و 
بحث کپی رایت رعایت شود، می توان انیمیشن های ایرانی را که قرابت های 
با فرهنگ کشور چین دارد، در پلتفرم های چینی اکران کرد که شاید این 

اتفاق برای لوپتو رخ بدهد.
رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه انیمیشن در 
چین مورد حمایت دولت است و برای آن تسهیالت در نظر می گیرد، یادآور 
شد: به نظر می رسد در این زمینه بتوانیم با سازمان سینمایی سوره که در 
باشیم  نیز فعالیت می کند، همکاری های مشترکی داشته  انیمیشن  ساخت 

که ظرفیت آن در چین نیز بسیار است.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1400/05/19هیات  مورخ     140060301022001486
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال 
کمالی  الدین  شهاب  سید  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی 
فرزند یوسف   به شماره شناسنامه  3882 صادره از رباط کریم 
یک  ششدانگ  از  مشاع  مربع  متر   16149/29 مساحت  به 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 94802 متر مربع قطعه 286 
تفکیکی پالک 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی وراث عباسعی اسماعیلی محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
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 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور 
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

آگهی مفقودی مدارک خودرو
شماره  یخچالدار  هیوندای  کامیونت  ناوگان  هوشمند  کارت 
هوشمند 2833550 شماره پالک: 29 ایران 698 ع 19 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: برخی به اشتباه گمان 
توسعه  مانع  فرهنگی  میراث  کنند  می 
بینانه  کوته  نگاه  این  آنکه  حال  است 
پیشران  فرهنگی  میراث  که  چرا  است 

توسعه است.
ویژه  جشن  در  ضرغامی  اهلل  عزت 
از  تاریخی  بافت  پنجمین سالگرد ثبت 
سوی یونسکو در فهرست جهانی افزود: 
یزد به اتفاق همه آرا  و حتی بدون یک 
ثبت  یونسکو  فهرست  در  مخالف  رای 

شد.
وی اظهار کرد: خانمی پرتغالی از طرف 
بناهای  رشته  متخصص  که  یونسکو 
به  کارشناس  بعنوان  بود  گل  و  خشت 
ثبت  علت  وقتی  بود،  آمده  شهر  این 
جهانی یزد در یونسکو را از او پرسیدند 
شهر،  این  در  مسجد  کنار  در  گفت 
کنیسه و کلسیا وجود دارد و در طول 
تاریخ تا امروز اینکه ادیان در کنار هم در 
صلح و صفا زندگی می کنند و این یک 
زندگی مسالمت آمیز است که این در 
جهان بی نظیر است همین امر موجب 

شد که یزد در یونسکو ثبت شود.
و  انسجام  این  داد:  ادامه  میراث  وزیر 
اتحاد یک الگو و نمونه است، این رفتار 
فرهنگی ناملموس از نظر اولویت بیشتر 

از قنات و بادگیر است. 
وی خاطر نشان کرد: یزد عالوه بر اینکه 
ابنیه شگفت انگیز دارد دارای اعتقادات 
مذهبی و مراسمات آیینی ویژه و مهارت 
خاک  است  طبیعت  با  آمدن  کنار  در 
آن تبدیل به بزرگترین شهر تاریخی و 

خشت گل شده است.

وی ادامه داد: هیچ جا مانند یزد 
ندیده ام که مردم آن حامی بافت 
تاریخی و حافظ آن باشند البته 
آن  شهروندان  استانها  برخی  در 
در زمینه حفاظت در این زمینه 
که  مواجه هستند  مشکالتی  با  

به حق است. 
قدر   ها  یزدی  گفت:  ضرغامی 
۲۰۰ هکتار بافت تاریخی و حریم 
۷۰۰ هکتاری را  می دانند و در 
حفاظت از آن کوتاهی نمی کنند. 
وی گفت: میراث فرهنگی تجربه 
انباشت  و   گذشتگان  تاریخی 
های ما و مدیریت داشته هاست.

وی با اشاره به ویژگی های قنات، 
قنوت و قناعت در یزد افزود: این قناعت 
از  که  شود  می  ترکیب  باهم  قنوت  و 
نشانه  این  آید  می  بیرون  قنات  دلش 

ایمان و ایستادگی یزدی ها است. 
ادای  به  اشاره  با  فرهنگی  میراث  وزیر 
احترام به یزد گفت: یزد ایران و جهانی 
یونسکو  اعتراف  به  و  است  کوچک 
می توان آن را به عنوان الگوی صلح در 

جهان انتخاب کرد.
وی گفت: یزد به عنوان الگویی به جهان 
بشریت از سوی یونسکو  انتخاب شد و 
این شهر متعلق به تمدن بشری  است. 
فرهنگ  امروز  کرد:  اضافه  ضرغامی 
زندگی،  سبک  خودباوری،  و  استقامت 
ایمان و اعتقادی که جزو سابقه تاریخی 
صادر  جهان  همه  به  باید  را  است  ما 

کنیم. 
وی گفت: رسانه ها در این زمینه وظیفه 
بین  همزیستی  دارند  سنگینی  بسیار 

تاریخ  طول  در  فکری  جریان  و  ادیان 
یزد وجود دارد و یک ذخیره ارزشمند 
برای ایران اسالمی است که باید تبلیغ  

و نهادینه شود.
ضرغامی تصریح کرد: باید این به عنوان 
حفظ  اسالمی  ایران  ارزشمند  ظرفیت 
فکری  نسل های  رشد  به  منجر  و  شود 

آینده گردد.
تیر   ۱۸ یونسکو  جهانی  میراث  کمیته 
۱۳۹۶ در چهل و یکمین نشست خود 
اعضا،  اجماع  با  لهستان،  کراکوف  در 
بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در 
با  و  کرد  ثبت  جهانی  میراث  فهرست 
ثبت بافت تاریخی یزد، نخستین پرونده 
فهرست  در  ایران  تاریخی  شهر  یک 

جهانی به ثبت رسید. 
حریم  مساحت  به  یزد  تاریخی  بافت 
پنج هزار هکتار در سال ۱۳۸۴ به ثبت 
ملی رسید و تهیه اسناد و مدارک اولیه 
پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد از 

سال ۱۳۸۹ در دستور کار قرار گرفت و 
ثبت جهانی  برای  های جدی  پیگیری 
به  پرونده  ارسال  با  سال ۱۳۹۴  از  آن 

یونسکو شکل رسمی به خود گرفت.
تاریخی  بافت  محدوده  سال،  این  در 
به یونسکو  برای ثبت جهانی  شهر یزد 
بافت  نخستین  عنوان  به   تا  ارسال شد 
تاریخی زنده یک شهر از سوی جمهوری 

اسالمی ایران به دنیا معرفی شود.
فرد،  به  منحصر  را  یزد  شهر  یونسکو، 
استثنایی و نمایانگر یک سنت فرهنگی 
و تمدنی ارزشمند معرفی کرد که نمونه 
برجسته ای از محل زندگی سنتی انسان 
در قالب یک فرهنگ هماهنگ و همسو 
و تعامل گونه با محیط زیست است که 
تحت تأثیر تغییرات غیرقابل بازگشت و 
آسیب پذیر است و مردمان این دیار به 
خوبی در طول قرن ها همسو با طبیعت، 
زندگی کرده و فرهنگی غنی و پایدار را 

پدید آورده اند.

ضرغامی: میراث فرهنگی پیشران توسعه است
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رئیس سازمان محیط زیست از تامین نیروی 
و  بنیان  دانش  شرکت های  کمک  به  انسانی 

پهپادها خبر داد.
گفت:  اول  صف  برنامه  در  سالجقه  علی   
گذاری  ارزش  باید  طبیعت  و  تاالب ها 
اقتصادی شوند و از نظر ظرفیت های تولیدی 
تمام شده یک  اگر قیمت  قیاس شوند،  باید 
بسیار  میوه  قیمت  شود،  محاسبه  هندوانه 
بسیاری  اکنون  و  بود  خواهد  این  از  گران تر 
از میوه های آب بر با قیمت بسیار ارزانی در 

حال عرضه است.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: مالچ های 
نفتی از نظر محیط زیستی مشکالت بسیاری 
بنیان  دانش  شرکت های  کمک  با  و  دارند 
خاک پوش های محیط زیستی تولید شده و 
می تواند جلوی ریزگردها را بگیرند و در بازه 
۴ تا ۵ سال می تواند کانون های ریزگردها را 
به سایر کشورها  را  پوشش دهد و حتی آن 
صادر خواهیم کرد، اما تنها مشکل این تولید 

داخل قیمت باالی تمام شده آن است.
برویم  سمتی  به  باید  سالجقه  گفته  به 
پسماند  مورد  در  نشود.  تولید  پسماند  که 
از  یکی  امروز  است،  سازی  فرهنگ  به  نیاز 
دغدغه های دولت پسماند استان های شمالی 
این  است  گیالن  سراوان  کوه  مخصوصاً 

مجموعه بیش از ۵۰ سال است که در آنجا 
منابع  و  شده  جمع  خشک  و  تر  صورت  به 
آبی و خاک آن منطقه را نابود کرده است و 
نوع دستگاه ها و نوع وظایف و میزان بودجه 
مشخص شده است و در غالب یک برنامه ۴ 
زیستی حل  باید جهت معضل محیط  ساله 
حمل  قانون  اصالحیه  گفت:  سالجقه  شود. 
سالح به مجلس فرستاده شده است از نظر 
استاندارد جهانی باید به ازای هر هکتار یک 
 ۸ هر  ازای  به  اما  باشیم  داشته  بان  محیط 
هکتار یک محیط بان داریم که این کمبود 
نیروی انسانی یکی از دالیل به خطر افتادن 
سازمان  است.رئیس  ما  بانان  محیط  جان 
استفاده  با  می خواهیم  گفت:  زیست  محیط 
پهپاد  مانند  بنیان  دانش  ظرفیت های  از 
کنیم،  جبران  را  انسانی  نیروی  کمبود  ها 
مانیتورینگ در  اتاق  اندازی  راه  با  می توانیم 
ثبت  با  و  کنیم  رصد  را  منطقه  پاسگاه  هر 
و  خودرو  پالک  شکارچیان،  چهره  تصویر 
وحش  حیات  سرشماری  و  زادآوری  تعداد 

مشکل را برطرف کنیم
به گفته سالجقه، در روزهای اخیر ۲ محیط 
زخمی  مجاز  غیر  شکارچیان  توسط  ما  بان 
شدند، اکنون حال محیط بانان ما خوب است 

و روند آنها رو به بهبودی است.

سالجقه مطرح کرد؛

پهپادها به کمک محیط بان ها می آیند

تاکید  با  ایران  کار  مرکز  رییس   
توسعه  گفت:  دستگاه ها  تعامل  بر 
فرهنگ کار در کشور نیاز به همکاری 

نهادها دارد.
چهارمین  در  سمیعی«  »سعید   
غریق؛  »منجیان  ملی  همایش 
اظهار  جوانمردی«  آیین  مروجان 
داشت: ایمنی و تامین تجهیزات برای 
کارگران و نیروی کار ضروری است تا 

سالمت جامعه حفظ شود.
به  نیاز  ورزشی  مشاغل  افزود:  وی 
تامین تجهیزات و زیرساخت ها دارند 
که باید در این راستا نهادها همکاری 

کنند.
به  اشاره  با  ایران  کار  مرکز  رییس 
همایش  چهارمین  برگزاری  اهداف 
آیین  مروجان  غریق؛  »منجیان  ملی 
همایش  این  گفت:  جوانمردی« 
مشارکت  با  ایران  کار  مرکز  توسط 
در  کشوری  های  سازمان  و  نهادها 

شهر بندر انزلی برگزار شد.
وی بیان داشت: این همایش با هدف 
تکریم از مقام منجیان غریق فداکار 
و زنده یاد روزبه فقیه کیا یکی از این 
سال  تیر  هفدهم  که  جوانمردان 
۱۳۹۲ در ساحل قو بندر انزلی پس 

از شرکت در عملیات نجات سه تن 
در  شنا  هنگام  که  هم میهنانمان  از 
دریا سانحه دیده بودند، به علت فشار 
نجات،  عملیات  سنگینی  از  ناشی 
دچار ایست قلبی شد و جان به جان 

آفرین تسلیم کرد برگزار شد.
دائمی  دبیرخانه  تشکیل  از  سمیعی 
غریق؛  »منجیان  ملی  همایش 
توسط  جوانمردی«  آیین  مروجان 
همایش  این  گفت:  ایران  کار  مرکز 
مختلف  نهادهای  همکاری  با  ساالنه 
در راستای جلوگیری از بی اعتمادی 
به  پرداختن  و  غریقی  نجات  حرفه 

شغل منجیان برگزار خواهد شد.
راستای  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
این همایش و تکریم از شغل غریق 
غریق  منجی  پنج  تندیس  از  نجاتی 
در میدانی به اسم ناجی رونمایی شد.

مدیرکل  حسن زاده«  »اسماعیل 
و  مردمی  مشارکت های  جدید 
قضاییه  قوه  اجتماعی  سرمایه های 
نیز این همایش، برگزاری این رویداد 
مورد  را  منجیان  تکریم  راستای  در 
دستگاه  که  گفت  و  داد  قرار  تاکید 
این رویدادها حمایت  برگزاری  از  ها 

خواهند کرد.

توسعه فرهنگ کار در کشور به 
همکاری نهادها نیاز دارد

خبر

 حکیم: سرنوشت کشورهای منطقه به یکدیگر 
گره خورده است

نوشتار

»سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
جریان حکمت  رهبر  حکیم«،  عمار 
ملی عراق در خطبه های نماز عید 
چالش ها  گفت:  بغداد  در  قربان 
منحصر  منطقه  در  فرصت ها  و 
نمی شود،  کشور  چند  یا  یک  به 
سرنوشتی  منطقه  کشورهای  همه 
هم  به  را  آنها  که  دارند  مشترک 

پیوند می زند.
ای  رسانه  دفتر  از  ایرنا  گزارش  به 
روز  وی  عراق،  ملی  حکمت  جریان 
افزود:  مطلب  این  اعالم  با  یکشنبه 
ثابت  همه  بر  گذشته  تجربه های 
کرد که بحران های سیاسی، امنیتی 
دیگر  کشور،  یک  در  اقتصادی  و 
مشابه  بحرانی  با  نیز  را  کشورها 
مواجه می کند، هر چند شاید حجم 

آسیب ها یک اندازه نباشد.
با  عراق  ملی  حکمت  جریان  رهبر 
دهکده ای  امروز  جهان  اینکه  بیان 
یک  محاصره  که  است  کوچک 
ممکن  آن  محدوده  یک  در  بحران 
تشکیل  همین  برای  افزود:  نیست، 
که  منطقه ای  یکجانبه  پیمان های 
نشود،  رعایت  قدرت  موازنه  آن  در 
از  موجب  و  بود  خواهد  خطرناک 
هم  پاشیدگی بیشتر در منطقه و از 
دست رفتن فرصت های سازنده برای 

آرام کردن آن می شود.
عراق  اینکه  بر  تاکید  با  حکیم 
تقویت  در  محوری  و  مهم  نقشی 
باید  کرد:  تاکید  دارد،  منطقه  ثبات 

و  موجود  های  پشتوانه  به  توجه  با 
فرصت های تاریخی واقعی به سمت 
اجرای نقش مطلوب برویم و عراق را 
به بازیگری محوری در میان برادران 

عرب و مسلمان تبدیل کنیم.
است  الزم  که  گفت  همچنین  وی 
عراق بی طرفی سازنده خود را حفظ 
کند و درگیر نزاع ها و محوربندی ها 

نشود.
در  عراق  ملی  حکمت  جریان  رهبر 
راه حل های  ایجاد  ضرورت  بر  ادامه 
فوری و نهایی درباره پرونده آب های 
به  و  مصب  کشورهای  با  مشترک 
تصریح  و  تأکید  ترکیه  خصوص 
کرد: عراق با بحران جدی در مساله 
بحران  این  اگر  و  است  مواجه  آب 
حل ناشده بماند در آینده پیچیده تر 
همسایه ای  با  ویژه  به  شد  خواهد 
منافع  و  پیوندها  که  ترکیه  مثل 

مشترک بسیاری با آن داریم.
حکیم همچنین درباره بحران روسیه 
بحران  ادامه  گفت:  نیز  اوکراین  و 
بین المللی  جامعه  ناتوانی  و  مزبور 
زنگ  خون بار  جنگ  این  توقف  از 

خطری برای منطقه و جهان است.
تحوالت  با  ما  اینکه  بیان  با  وی 
جهانی  نظم  شکل گیری  در  تازه ای 
و  نظامی  اساس اصل سلطه  بر  تازه 
پیمان های  تشکیل  نیز  و  اقتصادی 
قطب بندی  و  یکجانبه  ای  منطقه 
این  گفت:  مواجهیم،  تازه  جهانی 
و  اقتصادی  چالش های  معنای  به 

نزدیک  آینده  در  بزرگی  امنیتی 
خواهد بود. 

در  ملی  حکمت  جریان  رهبر 
اتحادیه  تاکید کرد که  راستا  همین 
اسالمی  همکاری  سازمان  و  عرب 
جدید  نظم  این  با  مواجهه  به  باید 
منفی  پیامدهای  از  و  بروند  جهانی 
ملت های  امنیت  بر  آن  خطرناک  و 
ثروت  و  نسل ها  آینده  و  منطقه 

کشورها بکاهند.
اجرای  در  تأخیر  درباره  هشدار 

اصالحات در عراق
حکیم  والمسلمین  االسالم  حجت 
در ادامه با اشاره به گذشت ۹ ماه از 
سیاسی  تحرکات  و  انتخابات  اجرای 
انتخابات  گفت:  دولت  تشکیل  برای 
بسیار  های  مالحظه  و  مشکالت  با 
همراه بود و هنوز پشت سر گذاشتن 

پیامدهای سیاسی آن آسان نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید با قاطعیت 
در پی حل مشکالت برآمد و مانع از 
گذاشت  نباید  افزود:  شد،  تکرارشان 
در  مانعی  به  مشکالتی  چنین  که 
فرایند سیاسی کشور تبدیل شوند و 
هر از چندی موجب بن بست سیاسی 
که  خصوص  به  شوند،  کشور  در 
پیش  چالش های  و  متفاوت  شرایط 
شده  خطرناک تر  و  پیچیده تر  رو 

است.
عراق  ملی  حکمت  جریان  رهبر 
که  رسیده  آن  وقت  اینکه  بیان  با 
سیاسی  فرایند  روی  پیش  موانعی 

تصریح  برداریم،  میان  از  را  کشور 
امروز شاهد تحوالت جدی در  کرد: 
و  هستیم  منطقه  سیاسی  وضعیت 
نیست  برکنار  تحوالت  این  از  عراق 
عمق  و  منطقه ای  وزنه  با  بلکه 
تحوالت  این  قلب  در  خود  تاریخی 
از  به حمایت  ادامه  در  است. حکیم 
و  پارلمانی  مؤثر  اپوزیسیون  گزینه 
الزم  گفت:  و  کرد  تاکید  آن  تقویت 
از  را  کشور  پارلمانی  نظام  که  است 
این  و  کنیم  تقویت  پارلمان  درون 
کار با تقویت عملکرد پارلمانی در دو 

مسیر ممکن می شود.
وی ادامه داد، مسیر اول به تشکیل 
آن  مسئولیت  پذیرش  و  دولت 
و مسیر  توسط یک گروه می انجامد 
انگشت  و  ارزیابی  و  نظارت  به  دوم 
نهادن بر نقاط ضعف در قوه مجریه. 
مجریه  و  مقننه  قوای  میان  موازنه 
و  است  پارلمانی  نظام  سنگ بنای 
صورت  در  حاکم  وضعیت  جانشین 
دورن  از  باید  تغییر  یافتن  ضرورت 

پارلمان بیرون بیاید.
تقویت  از  خودداری  داد:  ادامه  وی 
اپوزیسیون درون پارلمان این بهانه را 
ایجاد می کند که بتوان اعتراض ها و 
مالحظات را به بیرون مجلس کشاند 
و نتیجه آن آشفتگی و خشم عمومی 
و بیان آن به روش هایی خواهد بود 
که موجب پیچیده تر شدن اوضاع و 

ناتوانی از مهار آن می شود.
بر  عراق  ملی  حکمت  جریان  رهبر 
تشکیل دولت خدمات محور برخوردار 
از تعادل داخلی تاکید و عنوان کرد: 
از  باید دولت خدمت محور برخوردار 
تعادل داخلی هرچه سریع تر تشکیل 
حجم  با  متناسب  که  دولتی  شود. 
باشد  عراق  روی  پیش  چالش های 
و  اقتصاد  چالش ها  این  مهم ترین  و 
اجتماعی  مسائل  و  زیست  محیط 
فراکسیون  استعفای  حکیم  است. 
از  آنها  خروج  معنای  به  را  صدر 
و  ندانست  کشور  سیاسی  صحنه 
از  بزرگی  بخش  نماینده  آنان  گفت: 
بودیم  امیدوار  و  هستند  عراق  ملت 
که برادر ما »سید مقتدی صدر« در 
بیشتری  درنگ  خود  اخیر  تصمیم 
کند به خصوص که کشور در شرایط 

حساسی به سر می برد.

در  آمریکا  رئیس جمهوری   
واشنگتن  روزنامه  در  مقاله ای 
ادامه  بر  تاکید  ضمن  پست 
دیپلماتیک  فشارهای  اعمال 
جمهوری  علیه  اقتصادی  و 
اقدامات دولت  از  ایران  اسالمی 
مورد  در  کشور  این  پیشین 
انتقاد  ایران  ای  هسته  برنامه 
برجام  که  داشت  اذعان  و  کرد 

بواقع »کارساز« بود.
بایدن که  ایرنا، جو  به گزارش  
ای  منطقه  سفر  در  است  قرار 
سفر  عربستان  به  خاورمیانه 
کند در مقاله خود در واشنگتن 
پست با اعتراف به اینکه برجام 
بوده  ای کارساز  توافق هسته  و 
از  پس  نوشت:  داده،  جواب  و 
پیش  جمهوری  رئیس  انکه 
که  هسته ای  توافق  »از  من  از 
برگرداند،  روی  بود«،  کارساز 
قانونی  اقدام(ایران  این  پی  )در 
را تصویب کرد که به موجب آن 
تسریع برنامه هسته ای خود را 
الزامی می کرد، آنگاه زمانی که 
دولت گذشته )دولت ترامپ( در 
به  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
دنبال محکومیت ایران به دلیل 
متحده  ایاالت  بود،  اقدام  این 
خود را )در این مجمع( منزوی 

و تنها دید.
اقدام  اینکه  بر  تاکید  با  بایدن 
این  دولت پیشین واشنگتن در 
نوشت:  شد،  بحران ساز  زمینه 
ریاست  هفته های  نخستین  در 
و  کارشناسان  جمهوری ام، 
)به  آمریکایی  نظامی   مقامات 
منطقه  که  دادند  هشدار  من( 

تحت  شدت  به  )خاورمیانه( 
این  است،  گرفته  قرار  فشار 
دیپلماسی  یک  نیازمند  امر 
زمینه  این  در  متمرکز  و  فوری 
در  آمریکا  بود.رئیس جمهوری 
ادامه این مقاله خود نوشت: در 
با متحدان و  ایران، ما  خصوص 
و سراسر  اروپا  در  شرکای خود 
این  تا  شده ایم  متحد  جهان 
کنیم  معکوس  را   خود  انزوای 
ایران  این  حال   ، )برگردانیم( 
تا  دارد  قرار  انزوا  در  که  است 
ای  هسته  توافق  به  زمانیکه 
بازگردد. ماه گذشته بیش از ۳۰ 
ملحق  آمریکا  به  جهان  کشور 
عدم  دلیل  به  را  ایران  تا  شدند 
بین المللی  آژانس  با  همکاری 
انرژی اتمی در مورد فعالیت های 
محکوم  گذشته اش  هسته ای 

کنند. دولت من بر افزایش فشار 
اقتصادی  فشار  و  دیپلماتیک 
تهران  زمانیکه  تا  ایران  علیه 
خود را آماده بازگشت و تبعیت 
از توافق هسته ای نماید، ادامه 

می دهد.
مقاله  این  طی  حالی  در  بایدن 
تداوم  برای  دولتش  تالش  از 
دیپلماتیک  فشارهای  اعمال 
سخن  ایران  علیه  اقتصادی  و 
جمهوری  که  آورده  میان  به 
ُحسن نیت  بارها  ایران  اسالمی 
خود را در مورد اجرای تعهداتش 
در قبال برجام نشان داده است 
به طور  بوده که  آمریکا  این  اما 
خارج  توافق  این  از  غیرقانونی 
اروپایی ها  میان  این  در  شده. 
نیز به جای اجرای تعهدات شان 
در قبال توافق هسته ای، مسیر 

و  کرده  دنبال  را  واشنگتن 
خارج  و  بی جا  درخواست های 
از  از چارچوب توافق هسته ای 
تهران مطرح کرده اند. جو بایدن 
آمریکا همچنین  رئیس جمهور 
به  که  کرد  اعالم  مقاله  این  در 
دنبال تقویت همکاری راهبردی 
وی  است.  سعودی  عربستان  با 
خود  آتی  سفر  در  که  نوشت 
او  هدف  سعودی،  عربستان  به 
راهبردی  همکاری  یک  تقویت 
اساس  بر  که  است  آینده  در 
متقابل  مسئولیت های  و  منافع 
تاکید  بایدن  است.  شده  بنا 
امن تر  خاورمیانه  یک  که  کرد 
بسیاری جهات  از  یکپارچه تر  و 
به نفع آمریکایی ها است و افزود 
برای  منطقه  این  آبراه های  که 

تجارت جهانی ضروری است.

 انتقاد بایدن از سیاستهای دولت ترامپ 
در قبال برجام

خبر
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اروپا چه جایگزین هایی برای گاز روسیه دارد خبر

در  انرژی  بحران  بدترین  با  اروپا   
در  و  است  مواجه  اخیر  دهه های 
سوخت  کمبود  از  هراس  بحبوحه 
گاز  و  برق  قیمت های  افزایش  و 
برای  را  خود  توان  همه  طبیعی، 
مواجهه با زمستان به کار بسته است، 
جایگزین  منابع  یافتن  حال،  این  با 
اروپا  گام  دشوارترین  روسیه،  انرژی 

به نظر می رسد.
مقابله  برای  اروپا  ایرنا،  گزارش  به 
با  همزمان  روسیه،  نظامی  حمله  با 
نمایشگاه  به  اوکراین  کردن  تبدیل 
جنگ  متعدد،  و  متنوع  تسلیحات 
دستور  در  مسکو  علیه  را  اقتصادی 
وابستگی  اما  است.  داده  قرار  کار 
روسیه،  انرژی  منابع  به  اروپا  باالی 
قاره  کشورهای  که  است  واقعیتی 
سبز را با چالش جدی مواجه کرده 

است.
جریان گاز روسیه به اروپا از طریق 
به  تاکنون  استریم ۱  نورد  لوله  خط 
یافته  کاهش  ظرفیت،  درصد   ۴۰
منظور  به  دوشنبه  روز  از  و  است 
تعمیر و نگهداری از جمله آزمایش 
سامانه های  و  مکانیکی  قطعات 
صورت  در  شد.  متوقف  اتوماسیون 
تمدید این توقف عرضه، نگرانی هایی 

برای اروپا ایجاد خواهد شد.  
دلیل  به  روسیه  گاز  عرضه  تاکنون 
به  روسیه  روبل  با  پرداخت  عدم 
و  اروپایی قطع شده  چندین کشور 
اوکراین نیز در ماه مه، مسیر ترانزیت 
است.  کرده  مسدود  را  اروپا  به  گاز 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  بنابراین 
مایع  گاز  واردات  افزایش  لطف  به 
و  گاز  ذخایر  به  تکیه  و  آمریکا  از 
خواهند  قادر  احتماال  تقاضا  کاهش 
بود در طول تابستان و در کوتاه مدت 
شکاف  کردن  پر  اما  کنند  مقاومت 
فصل  و  بلندمدت  در  روسیه  انرژی 
زمستان از چالشی جدی برای اروپا 

خبر می دهد.  
موسسه  محقق  شارپلز«  »جک 
در  آکسفورد  انرژی  مطالعات 
کنفیدنسیال  ال  نشریه  با  مصاحبه 
به  روسیه  دولت  اگر  گفت:  اسپانیا 
صادرات  که  دهد  دستور  گازپروم 
قطع  کامل  طور  به  را  اروپا  به  گاز 
کند، شکی نیست که اروپا با مشکل 

بزرگی روبرو خواهد شد.
روسیه حدود ۴۰ درصد گاز طبیعی 
اروپا را به طور عمده از طریق خط 
لوله تامین می کند. کریدور ترانزیتی 
به  بیشتر  را  روسیه  گاز  اوکراین، 
دیگر  و  اسلوواکی  ایتالیا،  اتریش، 
کشورهای اروپای شرقی می فرستد. 
اروپا  به  انتقال  جایگزین  مسیرهای 
که از اوکراین عبور نمی کنند شامل 
از  که  است  یامال-اروپا  لوله  خط 
بالروس و لهستان به آلمان می گذرد 
و نورد استریم ۱ که از دریای بالتیک 

به آلمان می رسد.
خط لوله گاز فراملی یامال- اروپا از 
قلمرو چهار کشور روسیه، بالروس، 
و  می کند  عبور  آلمان  و  لهستان 
ظرفیت آن ۳۲.۹ میلیارد متر مکعب 

گاز در سال است.
گازپروم، غول گازی روسیه  شرکت 
لوله  لهستانی خط  که مالک بخش 
از  بیانیه ای  در  پیشتر  است،  یامال 
طریق  از  اروپا  به  گاز  عرضه  قطع 
خط لوله یامال که از خاک لهستان 
می گذرد و به آلمان متصل می شود، 

خبر داد.
کرملین گفته است که کاهش عرضه 
پیش  از   ۱ استریم  نورد  طریق  از 
برنامه ریزی نشده بود و تحریم های 

غرب، عامل این توقف است.

آلمان، بزرگترین مصرف کننده گاز 
روسیه در اروپا که صدور گواهینامه 
خط لوله جدید گاز نورد استریم ۲ 
از روسیه را به دلیل جنگ اوکراین 
متوقف کرده است، این امکان را دارد 
تا گاز مورد نیاز خود را از انگلیس، 
طریق  از  هلند  و  نروژ  دانمارک، 

خطوط لوله وارد کند.
نروژ، دومین صادرکننده بزرگ اروپا 
پس از روسیه، برای کمک به اتحادیه 
خود  هدف  به  رسیدن  برای  اروپا 
اتکا به سوخت  به  پایان دادن  برای 
های فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷، 

تولید خود را افزایش داده است.
انگلیس به گاز روسیه وابسته نبوده 
و طبق امضای توافقی میان شرکت 
)Centrica( و شرکت  »سنتریکا« 
 ،)Equinor( »اِکینور«  نروژی 
عرضه گاز اضافی از طریق این کشور 
به اروپا در زمستان انجام خواهد شد.

کشورهای جنوب اروپا می توانند گاز 
آذربایجان به ایتالیا را از طریق »خط 
»خط  و  آدریاتیک«  ترانس  لوله 
از  آناتولی«  ترانس  لوله گاز طبیعی 
طریق ترکیه دریافت کنند و  آمریکا 
متر  میلیارد   ۱۵ ارسال  آمادگی  از 
مکعب گاز طبیعی مایع به اتحادیه 
خبر  میالدی  جاری  سال  در  اروپا 

داده است.

از  درصد   ۵۰ حدود  که  لهستان 
روسیه  گاز  با  را  خود  مصرفی  گاز 
است  کرده  اعالم  می کند،  تامین 
که می تواند گاز خود را از طریق دو 

مسیر با آلمان تامین کند.
همچنین در ماه اکتبر، خط لوله ای 
میان لهستان و نروژ با ظرفیت انتقال 
۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال 

افتتاح خواهد شد.
روی  با  توانند  می  کشور  چندین 
طریق  از  برق  واردات  به  آوردن 
تولید  تقویت  با  یا  خود  همسایگان 
هسته ای،  انرژی  محل  از  برق 
نیروگاه های  تجدیدپذیر،  انرژی های 
خال  هرگونه  سنگ،  زغال  یا  آبی 
در تامین انرژی را پر کنند.اروپا در 
تالش است تا با قطع استخراج زغال 
سنگ به اهداف اقلیمی دست یابد، 
اما برخی از کارخانه های زغال سنگ 
از اواسط سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش 

قیمت گاز دوباره فعال شده اند.
به گزارش تارنمای اسپوتنیک موندو، 
تا  تالشند  در  نیجریه  و  مراکش 
لوله گاز ترانس آفریقایی خود  خط 
هفت  اتصال  با  و  کنند  تقویت  را 
از آب هایی که از ۱۳  هزار کیلومتر 
عملیات  می گذرد،  آفریقایی  کشور 
گازرسانی به اروپا در نبود گاز روسیه 

را انجام دهند.

خبر
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