
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال پنجم                شماره           136چهارشنبه     29     تیر      1401 

صادراتایرانبهروسیهزیادمیشود
صفری:  رئیس جمهور تأکید ویژه بر پیگیری 

دستاورد سفرهای خارجی دارد

2

ضرورت توجه به نقش برجسته ایدرو در 

اصالح حکمرانی صنعتی کشور
3

اسماعیلی: هیچ مساله ای بر حفظ 
و پاسداشت از هویت ملی اولویت 

ندارد
7

دولت انقالبی تست سرد اولیه 

وآزمایشی مترو پرند را استارت زد

دولتتمامقدبرایحذفموانع

رونقاقتصادیکشورمیایستد

2

وحیدیمطرحکرد:ضرورتافزایش

مجددمحدودیتهایکرونا

4

وزارتورزشازابقایاسکوچیچ
حمایتمیکند

6

استان ها 5

رئیسادارهبهزیستیشهرستانبهارستان:
125میلیاردریالتسهیالتدرقالبواماشتغال

بهمددجویانبهزیستیتعلقمیگیرد
فرجعلــی خزایــی رئیــس بهزیســتی شهرســتان بهارســتان در 
چهــل و دومین ســال تاســیس ســازمان بهزیســتی در نشســت 

خبــری بــا اصحــاب رســانه ....... 8 2

ــور خارجــه، کمیســیون های  ــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت ام  مع
مشــترک اقتصــادی را عامــل رشــد و توســعه تجــارت خارجــی دانســت 
و گفــت: رئیــس جمهــور تأکیــد ویــژه بــرای برگــزاری کمیســیون های 

اقتصــادی و پیگیــری دســتاورد ســفرهای خارجــی دارد  ...

ــی شــد:  ــرز مدع ــزاری رویت خبرگ
اعــام  آلمــان  اقتصــاد  وزارت 
کــرده بــا توجــه بــه افزایــش 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــت عموم حمای
ــی واردات  ــا قطــع کامــل احتمال ب
ــن  ــور ممک ــن کش ــیه، ای گاز روس
اســت عمــر ســه نیــروگاه هســته 
ــش  ــده خــود را افزای ــی مان ای باق

ــد. ده
بــه نقــل از رویتــرز، ســه نیــروگاه 
ــود  ــرار ب ــان ق ــته ای در آلم هس
ــوند.  ــل ش ــال تعطی ــان س ــا پای ت
ایــن تصمیــم بعــد از تعهــد آنــگا 
مــرکل صــدر اعظــم پیشــین ایــن 
ــروگاه  ــی نی ــرای تعطیل ــور ب کش

ــد. ــاذ ش ــته ای اتخ ــای هس ه
ای  هســته  نیــروگاه  فروپاشــی 
ســال  در  ژاپــن  فوکوشــیمای 
۲۰۱۱، مــرکل را وادار بــه ایــن 

تصمیــم کــرد.
 ســه نیــروگاه هســته ای در آلمان 
در ســه مــاه نخســت ســال ۲۰۲۲ 
میــادی ۶ درصــد از تولیــد انرژی 

در ایــن کشــور را تشــکیل دادنــد.
ــی  ــزارش، ارزیاب ــن گ ــاس ای براس
هــای اولیــه وزارت اقتصــاد آلمــان 
ای  اشــاره  گذشــته  مــارس  در 
ــروگاه  ــن نی ــر ای ــش عم ــه افزای ب
ــای  ــش ه ــه چال ــت و ب ــا نداش ه
مربــوط بــه بیمــه و مجوزهــای این 
ــارت  ــرورت نظ ــا و ض ــروگاه ه نی

گســترده  و  بــر  هزینــه  هــای 
امنیتــی و نبــود تجهیــزات تامیــن 
ســوخت نیــروگاه هــای هســته ای 

ــت. ــاره داش اش
امــا کاهــش گاز روســیه بــه آلمــان 
از طریــق خــط لولــه نورد اســتریم 
۱ طرفــداران انــرژی هســته ای در 
ایــن کشــور و اروپــا را نگــران 
ــرق در  ــرژی ب ــدید ان ــود ش کمب

ــرده اســت. زمســتان امســال ک
اشــاره  آلمــان  اقتصــاد  وزارت 
کــرده کــه اپراتورهــای شــبکه 
کشــور  ایــن  در  انــرژی  هــای 
ــد  ــری در تمدی ــت بازنگ درخواس
ــرژی هســته  مهلــت اســتفاده از ان

ای را کــرده انــد.
برخــی از اعضــای احــزاب مخالــف 
دولــت آلمــان شــامل اتحادیــه 
دموکــرات مســیحی و اتحادیــه 
سوســیال مســیحی، افــراد بــی 
وزارت  هدایــت  کــه  تجربــه 
اقتصــادی در المــان را برعهــده 
ــت  ــت دول ــئول مقاوم ــد مس دارن
فــدرال دربرابــر ایــن تغییــر رویــه 
ــک  ــط  ی ــد و آن را فق ــی دانن م
مســاله عقیدتــی توصیــف مــی 

ــد. کنن
بر اســاس ســندی از وزارت اقتصاد 
المــان کــه بــه رویــت رویتــرز 
رســیده اســت، در ارزیابــی جدیــد 
دولــت ایــن کشــور، احتمــال تاثیر 

قیمــت هــای بــاالی بنزیــن در 
هزینــه هــای انــرژی بــرق و قطــع 
ــرژی و  دیگــر تامیــن کننــدگان ان
توقــف گــروه هــای انــرژی هســته 
ای در فرانســه لحــاظ خواهد شــد.

ــژه  ــه وی ــا ب ــری ه ــن بازنگ در ای
اوضــاع در جنــوب آلمــان و در 
داخــل ایالــت بایــرن، کــه نیــروگاه 
انــرژی هســته ای ایســار ۲ در 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــرار دارد م آن ق
ــه  ــت ب ــن ایال ــت. ای ــد گرف خواه
ــی  ــرژی گازی متک ــوالت ان محص
ــادی  ــرژی ب ــدات ان ــت و تولی اس

اندکــی دارد.
ــر اقتصــاد  ــر« وزی ــرت ایوانگ »هوب
ایالــت بایــرن روز یکشــنبه از مقــام 

هــای فــدرال خواســت عمــر ایــن 
نیــروگاه هــای انــرژی هســته ای را 

افزایــش دهنــد.
ــا، آلمــان پیشــتر  بــه گــزارش ایرن
دارد  قصــد  بــود  کــرده  اعــام 
ــن  ــال ۲۰۲۲ آخری ــان س ــا پای ت
خــود  هســته ای  نیروگاه هــای 
و  امســلند   ،۲ ایســار  یعنــی 
همچنیــن نکاروســتهایم ۲ را  از 

مــدار خــارج کنــد.  
حــذف تدریجــی انــرژی هســته ای 
ــرای  ــت ب ــل برگش ــی غیرقاب گام
بزرگتریــن اقتصــاد اروپــا بــوده که 
بــا افزایــش قیمــت انــرژی مواجــه 
بــوده و بــه دنبــال تحقــق  اهــداف 
بلندپروازانــه اقلیمــی خــود اســت.
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امیرعبداللهیان: تالش کردیم از مسیر سیاسی 

نگرانی امنیتی ترکیه در سوریه برطرف شود

منازل  به  سوری  آوارگان  بازگشت  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
جمله  از  سوریه  در  امنیت  و  ثبات  و  صلح  به  کمک  خودشان،  شهرهای  و 

موضوعاتی است که در دستورکار این نشست سه جانبه قرار دارد
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در آستانه 
برگزاری نشست سران فرمت آستانه در تهران که  با حضور روسای جمهور 
ترکیه و روسیه و به میزبانی آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شود، گفت: 
نشست در شرایطی برگزار می شود که هدف مهم فرمت آستانه که کاهش 

تنش در مناطق درگیری در سوریه بود را بتوانیم تثبیت کنیم.
وی افزود: در جریان سفری که اخیرا به آنکارا و دمشق داشتم حامل پیام 
رئیس جمهور بودم که بتوانیم بحرانی که اکنون در حوزه امنیتی بین ترکیه 
و سوریه به وجود آمده را مدیریت کنیم. طرف ترک از احتمال وقوع عملیات 
نظامی تا عمق ۳۰ کیلومتری مرز سوریه صحبت می کند و ما تالش کردیم از 

مسیر سیاسی این بحران و نگرانی امنیتی ترکیه برطرف شود.
در  موضوعات  از  یکی  حساس  شرایط  این  در  طبعا  گفت:  امیرعبداللهیان 
دستورکار این است که به جای توسل به جنگ و آوارگی بیشتر موج جدیدی 
از مردم سوریه بتوانیم از مسیر سیاسی به حل و فصل این موضوع هم کمک 

کنیم.
وزیر خارجه بیان کرد: بازگشت آوارگان سوری به منازل و شهرهای خودشان، 
کمک به صلح و ثبات و امنیت در سوریه از جمله موضوعاتی است که در 

دستورکار این نشست سه جانبه قرار دارد.

صفری:  رئیس جمهور تأکید ویژه بر پیگیری 

دستاورد سفرهای خارجی دارد

مشترک  کمیسیون های  خارجه،  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون   
اقتصادی را عامل رشد و توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: رئیس جمهور 
تأکید ویژه برای برگزاری کمیسیون های اقتصادی و پیگیری دستاورد سفرهای 

خارجی دارد.
 جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع »کمیسیون مشترک 
دیپلماسی  معاون  صفری  مهدی  ریاست  به  پاکستان«  و  عمان  اقتصادی 
مدیران  از  مرکب  ستاد  اعضای  حضور  با  و  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی 

دستگاه های ذیربط برگزار شد.
بسیاری  رسیدن  نتیجه  به  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نشست  این  در  صفری 
پیگیر  و  مستمر  برگزاری  ادامه  بر  عمان،  مشترک  کمیسیون  مصوبات  از 
توسعه  و  رشد  عامل  را  آن  و  کرد  تأکید  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های 
برگزاری  برای  ویژه  تأکید  جمهور  رئیس  افزود:  و  دانست  خارجی  تجارت 
کمیسیون های اقتصادی و پیگیری دستاورد سفرهای خارجی دارد. همچنین 
جدیت در برگزاری کمیسیون های اقتصادی و پیگیری مصوبات آن موجب 
روند  این  و  شده  اخیر  ماهه  سه  در  نفتی  غیر  صادرات  درصدی   ۲۲ رشد 
همچنان افزایشی است.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برقراری 
پرواز مستقیم از عمان به رامسر، برپایی خط کشتیرانی مسافربری و کانتینری 
به عمان و حل مسائل انرژی را از دستاوردهای مهم کمیسیون مشترک با 

عمان برشمرد و از حضور هیات عمانی در ایران در هفته آتی خبر داد.
در ادامه این جلسه نیز درخصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با 
پاکستان و سرفصل های مهم قابل طرح در این کمیسیون بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
مساله خط لوله و تجارت در نقاط مرزی از موضوعات مهم قابل بررسی است.  
همچنین صفری درخصوص خبر آغاز صادرات سیب ایرانی به پاکستان اشاره 
و راه تبادل مالی این تجارت را تهاتر با محصوالت کشاورزی پاکستانی عنوان 
کرد. حاضران در این جلسه نیز درخصوص چگونگی همکاری دستگاهها، موانع  
و  نظر  تبادل  و  بحث  فیمابین،  همکاری های  ارتقای  راهکارهای  و  رو  پیش 

محورها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
در این نشست همچنین درخصوص اهمیت صدور خدمات مهندسی، مسائل 
نیز  عراق  با  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  در  کشاورزی  و  گمرکی  مرزی، 

مطالبی طرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

قالیباف کسب مقام نخست المپیاد جهانی 

زیست شناسی را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسالمی طی پیامی کسب مقام نخست المپیاد جهانی 
را  ایران  جمهوری اسالمی  آموزی  دانش  تیم  اعضای  توسط  شناسی  زیست 

تبریک گفت.
مقام  کسب  پیامی  طی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد 
آموزی  دانش  تیم  اعضای  توسط  شناسی  زیست  جهانی  المپیاد  نخست 

جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آموزی  دانش  تیم  اعضای  نخست  رتبه  و  قهرمانی  پرافتخار  مقام  کسب 
جمهوری اسالمی ایران در المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۲۲ موجب 

شادمانی و مباهات گردید.
این موفقیت که با کسب چهار مدال طال از سوی هر چهار عضو تیم به دست 
آمد عیدی جوانان برومندمان در روز خجسته عید غدیر به مردم شریف ایران 
و نویدبخش وجود توانمندی های علمی بی شمار و استعدادهای درخشان در 

میان فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم می باشد.
اینجانب ضمن عرض تبریک و تهنیت این موفقیت به اعضای تیم، کادر علمی، 
و  امیدوارم همواره شاهد سرافرازی  و جامعه دانش آموزی کشور،  سرپرستان 

سربلندی جوانان کشورمان در تمامی عرصه ها باشیم.
محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسالمی

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
همراه  هیات  و  روسیه  رئیس جمهور 
شدن  عملیاتی  ضرورت  بر  تأکید  با 
تفاهم ها و قراردادهای بین دو کشور، 
سیاست های  مقابل  در  هوشیاری 
و  دانستند  الزم  را  غرب  فریبکارانه 
منطقه  از  آمریکایی ها  کردند:  تأکید 
شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده 

شوند.
امروز  عصر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بر  تأکید  با  دیدار  این  در  شنبه  سه 
نشان دهنده  جهانی  حوادث  اینکه 
همکاری های  به  روسیه  و  ایران  نیاز 
افزودند:  است،  متقابل  و  روزافزون 
بین  متعددی  قراردادهای  و  تفاهم ها 
دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز 
در جریان است که باید تا انتها پیگیری 

و عملیاتی شوند.
ایران  اقتصادی  همکاری های  ایشان 
تحریم های  پی  در  بویژه  را  روسیه  و 
غرب، ضروری و به نفع هر دو کشور 
دانستند و در خصوص حوادث اوکراین 
و  خشن  مقوله  یک  جنگ  گفتند: 
از  اسالمی  جمهوری  و  است  سخت 
به  شوند  آن  دچار  عادی  مردم  اینکه 
در  اما  نمی شود  خرسند  وجه  هیچ 
قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل 
را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با 
ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می شد.

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه غربی ها 
با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف 
خطرناک  موجودی  را  ناتو  هستند، 
مقابل  در  راه  اگر  افزودند:  و  خواندند 
ناتو باز باشد حد و مرزی نمی شناسد 
گرفته  اوکراین  در  آن  جلوی  اگر  و 
کریمه،  بهانه  به  بعد  مدتی  نمی شد، 

همین جنگ را به راه می انداختند.
خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
غرب  و  آمریکا  امروز  البته  کردند: 
ضعیف تر از قبل شده و با وجود تالش 
و هزینه زیاد، بُرد سیاستهای آنها در 
عراق،  سوریه،  در  جمله  از  ما  منطقه 
لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.

مهم  بسیار  را  سوریه  مسأله  ایشان 
خواندند و با تأکید بر موضع جمهوری 
حمله  با  مخالفت  بر  مبنی  اسالمی 

نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری 
آن، گفتند: یک مسئله مهم دیگر  از 
مناطق  اشغال  سوریه،  موضوع  در 
فرات  شرق  نفت خیز  و  حاصلخیز 
بوسیله آمریکایی ها است که این قضیه 
باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه 

عالج شود.
تقبیح  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
صهیونیستی  رژیم  دخالتهای 
اخیر  مواضع  منطقه،  قضایای  در 
رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیستها 

را تحسین برانگیز خواندند.
ایشان در ادامه تأکید کردند: جمهوری 
را  برنامه هایی  و  سیاست ها  اسالمی، 
ایران و  به بسته شدن مرز  که منجر 
نخواهد  ارمنستان شود، هرگز تحمل 

کرد.
بلندمدت  همکاری های  انقالب  رهبر 
ً  و عمیقاً  به نفع  ایران و روسیه را جدا
هر دو کشور خواندند و خطاب به آقای 
پوتین گفتند: جنابعالی و رئیس جمهور 
ما هر دو اهل اقدام و پیگیری هستید، 
بنابراین همکاریهای دو کشور در این 

دوره باید به اوج خود برسد.
رئیس جمهور  سخنان  تأیید  با  ایشان 
راه اندازی خط  درباره ضرورت  روسیه 
آهن رشت- آستارا، این کار را موجب 
تکمیل خِط حمل ونقِل شمال- جنوب 

و به نفع هر دو کشور دانستند.
همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را 
ضروری خواندند و گفتند: آمریکایی ها 
هم زورگو هستند و هم حیله گر، و یکی 

از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب 
آمریکا  سیاستهای  مقابل  در  خوردن 
جنابعالی  دوره  در  روسیه  البته  بود، 

استقالل خود را حفظ کرده است
سیاست  تأیید  با  همچنین  ایشان 
روابط  در  ملی  پول های  جایگزینی 
دیگر  ارزهای  از  استفاده  و  کشور  دو 
به  باید  را  دالر  گفتند:  دالر،  جای  به 
تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج 
تدریجی،  صورت  به  کار  این  و  کرد 

ممکن است.
در این دیدار که آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت، 
والدیمیر پوتین درباره حوادث اوکراین 
گفت: هیچ کس طرفدار جنگ نیست 
و جان دادن مردم عادی یک تراژدی 
بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد 
که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته 

باشیم.
برشمردن  با  روسیه  رئیس جمهور 
روسیه  اختالفات  ریشه های  و  عوامل 
و اوکراین، بویژه اقدامات تحریک آمیز 
از  اخیر  سالهای  در  آمریکا  و  غرب 
همچنین  و  اوکراین  در  کودتا  جمله 
سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات 
هرگونه  از  پرهیز  بر  مبنی  آنها  قبلی 
پیشروی به سمت روسیه، گفت: بعضی 
از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف 
عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت 
فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که 
و  حاکمیت  فقدان  نشان دهنده  این 

استقالل آنها است.
را نمونه  پوتین، ترور سردار سلیمانی 

آمریکایی ها  شرارت های  از  دیگری 
برشمرد و در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تحریم های غرب علیه 
ضرر  به  تحریم ها  این  گفت:  روسیه 
از  مشکالتی  آن  نتیجه  و  است  غرب 
بحران  و  نفت  قیمت  افزایش  جمله 

تأمین مواد غذایی است.
به  اشاره  با  روسیه  رئیس جمهور 
برای  دالر  ابزار  از  آمریکا  سوءاستفاده 
این  دیگر،  کشورهای  غارت  و  تحریم 
کار را در نهایت به زیان آنها و موجب 
و  ارز  این  به  جهانی  اعتماد  تضعیف 
حرکت کشورها به استفاده از پول های 
و  روسیه  گفت:  و  دانست  جایگزین 
ایران در حال طراحی روش های جدید 
برای استفاده از پول های ملی در روابط 

دو کشور هستند.
مواضع  تأیید  با  روسیه  رئیس جمهور 
قفقاز،  منطقه  درباره  انقالب  رهبر 
از  سوریه  قضیه  در  کشور  دو  مواضع 
جمله در مخالفت با حمله نظامی به 
با  منطبق  کاماًل  را  کشور  این  شمال 
شرق  منطقه  گفت:  و  خواند  یکدیگر 
نیروهای  کنترل  تحت  باید  فرات 

نظامی سوریه قرار بگیرد.
را  کشور  دو  همکاری های  پوتین 
حال  در  پروژه ها  و  بخش ها  همه  در 
پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه 
با  در سوریه در حال مبارزه مشترک 
نظامی  زمینه  در  و  هستند  تروریسم 
دو  همکاری های  می کنیم  تالش  نیز 
کشور و همچنین همکاری و مانورهای 

سه جانبه با چین را توسعه دهیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه:

آمریکایی ها از منطقه شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده شوند

خبر

دولت تمام قد برای حذف موانع 
رونق اقتصادی کشور می ایستد

سخنگوی دولت گفت: برچیده شدن موانع اقتصاد در کنار تولید 
انبوه مسکن دو اولویت اصلی است و دولت سیزدهم تمام قد برای 
حذف موانع رونق اقتصادی موجود خواهد ایستاد تا مردم به عنوان 

میدان دار اصلی به جایگاه اصلی خود برگردند.
علی بهادری جهرمی  در افتتاحیه »رویداد ملی هجرت اشتغال 
از  یکی  بعنوان  طالیی  امضاهای  حذف  افزود:  قم،  در  آفرینی« 
ایجاد عدالت  با هدف  برخی مدیران دولتی،  ابزارهای غیراصولی 
و برابری در ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل در صدور مجوز 
کسب و کار از اقدامات اساسی دولت سیزدهم در مسیر مردمی 

سازی اقتصاد بوده است.
وی اظهار داشت: نظام علمی کشور از سطح مدارس باید حامی، 
پشتیبان و زمینه ساز شکوفایی و فرهنگ سازی عمومی در حوزه 
دوران  همان  در  آموزان  دانش  و  باشد  کارآفرینی  و  اقتصادمولد 

تحصیلی با مفاهیم اقتصادی بصورت مطلوبی آشنا شوند.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در مسیر اشتغال آفرینی مولد از 
پیشنهادات کارآفرینان و فعاالن اقتصادی استقبال می کند و از آنها 

حمایت و پشتیبانی بعمل خواهد آورد.
بهادر جهرمی بیان داشت: دولت در مسیر حذف رویه ها و موانع 
موجود در مسیر تحقق عدالت عمومی عزم واقعی دارد و از فعاالن 
اجرایی  مختلف  های  برنامه  قالب  در  نیز  تولید  و  اقتصاد  عرصه 

حمایت می کند.
وی با اشاره به قرار داشتن کشور در جنگ اقتصادی همه جانبه 
دشمنان، یادآور شد: با وجود تاکیدات چندین ساله مقام معظم بر 
محورهای اقتصادی در قالب شعارهای سال، هنوز راه های نرفته 
بسیاری وجود دارد و طی سال های گذشته کم توجهی های زیادی 

به این حوزه شده است.
وی افزود: دشمن همه ابزارآالت رسانه های و جنگ روانی خود را 
در مسیر ایجاد موانع در شکوفایی اقتصادی کشور بکار بسته است؛ 

نوسانات نرخ ارز یکی از نمونه های جنگ روانی است.
موفقیت های  در  مردم  نقش حضور  بر  تاکید  با  بهادری جهرمی 
کالن ملی، عنوان کرد: جنگ تحمیلی یک نمونه زنده از حضور 
مردم در خطوط مقدم در ابعاد مختلف است؛ در حوزه اقتصاد نیز 
باید مردم در خط مقدم قرار بگیرند و دستگاه های اجرایی صرفا 

نقش هدایت گری و تنظیم گری را داشته باشند.
وی با تاکید بر تصمیم دولت بر نقش آفرینی مردم در حوزه اقتصاد 
و اشتغال، گفت: اگر دستگاه های اجرایی مانعی در مسیر اشتغال 
حوزه  این  مشکالت  درصد   ۵۰ نکند،  ایجاد  مردمی  گروه های 

برطرف می شود.
سخنگوی دولت گفت: فرهنگ جامعه باید به سمتی هدایت شود 
الگوهای  به  تبدیل  جامعه  در  آفرینان  اشتغال  و  کارآفرینان  که 
ومفیدی  بزرگ  های  انسان  را  آنها  جوان  نسل  و  شوند  محبوب 

ارزیابی کنند.
با اشاره به ضرورت نهادینه شدن آموزش عالی  بهادری جهرمی 
رشته های  کرد:  خاطرنشان  اشتغال  بوم  زیست  بر  مبتنی  کشور 
تحصیلی دانشگاه های کشور باید منطبق با زیست بوم و نیازهای 
های  رشته  از  برخی  تدوین  از  و  باشد  مناطق  همان  جغرافیایی 

غیرمفید خودداری شود.
وی یادآور شد: برای نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مولد هم باید 
محتوا و مفاد آموزشی در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی 
مورد بازنگری قرار بگیرد و هم کارآفرینان به عنوان الگوی موفق 

جامعه شناخته شوند.

اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال 
برای اصالح و احیا زیرساخت های 

بافت تاریخی یزد
معاون اجرایی رییس جمهور اعالم کرد که برای اصالح زیرساخت های 

بافت تاریخی یزد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.
»سید صولت مرتضوی« در حاشیه نخستین جلسه ساماندهی شبکه 
آب و فاضالب و برق و گاز  متناسب با اقتضائات بافت تاریخی یزد به 
خبرنگار ایرنا گفت:  این بحث پیرامون بافت تاریخی یزد است که 
برای احیای آن نیاز به اصالح زیر ساخت هایی مانند آب، فاضالب، 
برق و گاز داشتیم که خوشبختانه در هر سرفصل ها تصمیمات خوبی 

اتخاذ شد.
آب رسانی،  شبکه  بازسازی  و  اصالح  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
برق  و  گاز  شبکه  تقویت  و  ساماندهی  فاضالب،  مدیریت  و  برنامه 
سرفصل های این نشست برشمرد و ادامه داد: مقرر شد با همکاری 
دستگاه های اجرایی  و منابعی که به صورت ملی تخصیص داده شود.

مرتضوی اضافه کرد: باید به گونه ای سخن گفت که در عمل ضمانت 
اجرا داشته باشد.
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رئیسی  سیدابراهیم  دکتر  آیت اهلل 
رئیس جمهور در نشست با جمعی 
اینکه  بیان  با  کشور  شاعران  از 
جزء  کلمه  واقعی  معنای  به  غدیر 
است،  خداوند  بزرگ  نعمت های 
در  که  معتقدیم  جدا  کرد:  تاکید 
غلبه  امکان  علوی،  فرهنگ  پرتوی 
فعلی  و معضالت  تمام مشکالت  بر 

کشور وجود دارد.
رئیسی در شب عید سعید  آیت اهلل 
غدیر، در نشست با جمعی از شعرای 
این  تبریک  ضمن  کشور،  سراسر 
نسل  به  نسل  انتقال  گرانقدر،  عید 
فرهنگ غدیر و تبیین معارف علوی 
را جزء رسالت های شعرا و اهل ادب 
و  شاعران  شما  گفت:  و  دانست 
عاشقان اهل بیت، به دلیل اهتمامی 
آموزه های  تبیین  برای  همواره  که 
در  بزرگی  نقش  دارید،  اسالمی 
و  عصرها  به  غدیر  فرهنگ  انتقال 

نسل های آینده ایفا می کنید.
جزء  را  غدیر  واقعه  جمهور  رئیس 
خواند  اسالم  در  تاریخی  مسلمات 
و ضمن تاکید بر اهمیت باالی این 
شیعی،  فرهنگ  و  باورها  در  واقعه 
بعنوان  غدیر  کرد:  خاطرنشان 
رویدادی که در آن حضرت علی)ع( 
امت  مسلمین  امر  ولی  عنوان  به 
معرفی  پیامبر  جانشین  و  اسالمی 
جزء  کلمه  واقعی  معنای  به  شد، 

نعمت های بزرگ خداوند است.
و  آموزه ها  بسط  رئیسی  دکتر 
ارزش های علوی را از مسئولیت های 
و  دانست  ادب  و  شعر  اهالی  مهم 
پرتوی  در  که  معتقدیم  جدا  افزود: 
بر تمام  فرهنگ علوی، امکان غلبه 
کشور  فعلی  معضالت  و  مشکالت 
وجود دارد و گام اول برای این مهم، 
فرهنگ  شاخصه های  دقیق  تبیین 
و  است  جامعه  و  مردم  به  علوی 
فضال  و  شعرا  شما  زمینه  این  در 
دوش  بر  مهمی  بسیار  مسئولیت 

می کشید.
سخنان  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
والیت  اهمیت  بر  تاکید  با  خود، 
خاطرنشان  اسالمی،  اعتقادات  در 
کرد: در باورهای ما ورود به حصن 

از  صیانت  ضامن  والیت،  حصین 
انسان در برابر ابتالئات روزگار است. 
خدا را شاکریم که امروز والیت فقیه 
در راس نظام ما حاکم است. والیت 
فقیه بزرگترین نعمت خدا به ماست 
و  دینی  آموزه های  با  را  جامعه  که 

نگاه عادالنه هدایت می کند.
دکتر رئیسی نظام جمهوری اسالمی 
را ثمره خون هزاران شهید دانست 
از  و  ایثارگری ها  این  کرد:  تاکید  و 
خودگذشتگی ها مسئولیت بزرگی بر 
نظام  خدمتگزار  عنوان  به  ما  عهده 
و مردم و شما به عنوان هنرمندان 
آئینی کشور برای حفظ و تداوم این 

نظام نهاده است.
دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
درخواست های  به  خود  سخنان  از 

برای  شاعران  سوی  از  شده  مطرح 
منظور  به  حقوقی  جایگاهی  ایجاد 
حمایت از شعر و شاعران گفت: هیچ 
ظرفیت  شعر  همچون  دیگری  هنر 
و  مفاهیم  انتقال  و  تعالی بخشی 
ارزش های اصیل اسالمی را ندارد و 
لذا به سهم خود از ایجاد جایگاهی 
شاعران  و  شعر  از  حمایت  برای 

استقبال و پشتیبانی می کنم.
و  این مراسم وزیر فرهنگ  آغاز  در 
بیان  با  سخنانی  در  اسالمی  ارشاد 
فرهنگی  فضای  داریم  نیاز  اینکه 
کشور را به شکل تعاملی با همکاری 
اظهار  کنیم،  اداره  فرهنگ  اهالی 
فضای  داریم  تالش  امروز  داشت: 
پویایی  و  نشاط  از  کشور  فرهنگی 

مطلوبی برخوردار شود.

رئیس جمهور  در نشست با جمعی از شاعران کشور : در پرتوی 
فرهنگ علوی، امکان غلبه بر تمام مشکالت فعلی کشور وجود دارد
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اقتصاد
اخبار

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد؛

تسهیالت با سود کم ویژه تولیدکنندگان 
صنعتی

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره 
به تسهیالت با سود کم ویژه تولیدکنندگان صنعتی، از تالش این صندوق 
برای جذب حداکثری منابع طرح کمک های فنی و اعتباری به صنایع در 

راستای پیشبرد اهداف صنعتی کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، »محسن 
سراج زاده« جذب حداکثری این منابع را یکی از مهم ترین اهداف صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال ۱۴۰۱ برشمرد.
وی افزود: با تفویض اختیار انجام شده به این صندوق، وزارت صمت تالش 
دارد تا با همکاری همه ارکان اجرایی و جذب حداکثری منابع بتواند گامی 

مهم در راستای پیشبرد اهداف صنعتی کشور بردارد.
کوچک  صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  مدیره  هیات  عضو  این 
تاکید کرد: منابع کمک های فنی و اعتباری در دو بخش یارانه  سود و ارائه  
تسهیالت قابلیت بهره برداری دارند. در بخش یارانه سود همه واحدهای 
صنعتی که با شاخص ها و مالک های ارزیابی این طرح همخوانی دارند، 
می توانند فارغ از محل تامین مالی، یارانه  سودی را تا سقف پنج درصد 

دریافت و از آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش ارائه تسهیالت از محل منابع این طرح نیز با 
توجه به تمرکز اصلی بر ارائه تسهیالت سرمایه  در گردش، با تلفیق منابع 
طرح و منابع بانک  عامل، نرخ سود این تسهیالت به ۱۳ درصد کاهش 

خواهد یافت.
سراج زاده گفت: پروژه های تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری 
از خام فروشی، فعال سازی واحدهای راکد، نوسازی و بازسازی واحدهای 
از  داخل  ساخت  تعمیق  و  واحدها  خالی  ظرفیت  فعال سازی  صنعتی، 

اصلی ترین طرح هایی هستند که مشمول استفاده از این منابع می شوند.
وی درباره چگونگی دریافت این منابع، بیان داشت: متقاضیان دریافت این 
تسهیالت پس از اخذ تاییدیه از اداره کل استانی و دفتر تخصصی ستاد 
وزارتخانه، به بانک عامل معرفی خواهند شد؛ بدیهی است پس از طی 
فرایند اعتبارسنجی طرح در  ارکان اعتباری بانک، در صورت تایید، امکان 

بهره برداری از این تسهیالت فراهم خواهد شد.
بتواند  وتجارت  معدن  صنعت،  وزارت  کرد  امیدواری  ابراز  مسوول  این 
مالی  تامین  امکان  زمان،  کوتاه ترین  در  منابع،  این  با جذب حداکثری 

واحدهای صنعتی مشمول طرح مذکور را فراهم کند.

اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در توانمندسازی آحاد جامعه موثر است

 
این  در  ایران،  مهر  الحسنه  قرض  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازدیدها، پدرام عملکرد شعب را از حیث تجهیز منابع، کنترل نسبت 
مصارف، پیگیری وصول مطالبات و تحقق اهداف ابالغی مورد بررسی 
جهت  مدون  ریزی  برنامه  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  و  داد  قرار 

جذب منابع جدید تقدیر کرد.
و شبانه روزی  با همت مضاعف  تا  تمامی همکاران خواست  از  وی 
اعتالی نام و جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور را سرلوحه کارهای 
قرض  ماهیت  به  اشاره  با  مدیره  هیات  رئیس  دهند.نایب  قرار  خود 
ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  فعالیت  داشت:  بیان  بانک  الحسنه 
در توانمندسازی اقشار ضعیف و نیازمند جامعه بسیار موثر است از 
این رو می توان با جذب منابع حداکثری به رفع مایحتاج ضروری 
افراد بیشتری مبادرت کرد. در ادامه، غالمی نیز با اشاره به اقدامات 
گسترده پرسنلی در بانک قرض الحسنه مهر ایران، توجه به نیروی 
انسانی را از جمله اولویت های اول هر سازمان و حل مشکل کسری 
اداره کل توسعه  اقدامات در دستور کار  از جمله  را  نیرو در استان 

سرمایه انسانی برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی: صادرات ایران 
به روسیه زیاد می شود

بازگشایی  با  روسیه  به  ایران  صادرات  افزایش  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی خبر داد.علی صالح آبادی 
در مراسم گشایش نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی اظهار 
کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای همسایه و دوست 
از اولویت های راهبردی دولت است. گشایش نماد معامالتی روبل و ریال در 
بازار متشکل ارزی از جمله نتایج سفرها و توافقات مقامات ایران با روسیه 
است که در پی آن، صادرکنندگانی که به روسیه صادرات دارند، می توانند 
روبل خود را به نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی عرضه کنند و کسانی که 
در بخش های خدماتی ارز چون ارز دانشجویی به روبل احتیاج دارند، نیاز 

ارزی خود را رفع کنند.
ارزی همانند  بازار متشکل  در  ریال  و  روبل  نماد  معامله  مبنای  افزود:  وی 
سایر ارزها مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود و بازگشایی این نماد موجب 
حجم  همچنین،  شد.  خواهد  ارزی  متشکل  بازار  در  روبل  عرضه  تقویت 
بانک  افزایش می یابد.  رئیس کل  نیز  ارزی  بازار متشکل  معامالت و عمق 
مرکزی ادامه داد: در حال حاضر، ۵۰۰۰ دانشجوی پزشکی در روسیه داریم 
و آن ها می توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار متشکل ارزی تامین کنند.  
صالح آبادی با بیان اینکه با بازگشایی نماد معامالتی روبل و ریال در بازار 
متشکل ارزی صادرات ایران به روسیه تقویت می شود، گفت: بازگشایی نماد 
ایران و  روسیه است  اقتصادی  معامالتی روبل گام مهمی در توسعه روابط 
روابط  سایر  گسترش  به  منجر  بانکی  و  پولی  زیرساخت های  تقویت   زیرا، 
از دالر به  با توجه به شرایط دنیا که استفاده  افزود:  اقتصادی می شود.وی 
عنوان یک ابزار سیاسی شده است با اقدام امروز در جهت استفاده از ارزهای 
ملی بین کشورها می توان ابزار سلطه که تجارت کشورها را تهدید می کند 

را خنثی کنیم.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مراکز 
تجاری، سفارتخانه تجاری می شوند، از 
آغاز مذاکره برای ایجاد تعرفه ترجیحی 
با صربستان  آزاد  تجارت  و  اندونزی  با 

خبر داد.
 علیرضا پیمان پاک در سی وششمین 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ما در  برنامه های  اینکه  بیان  با  تهران، 
دو  به  تجارت  توسعه  بحث  با  رابطه 
بخش تقسیم می شود، اظهار کرد: یک 
بخش مربوط به برنامه های توسعه بازار 
رفع مشکالت  به  مربوط  دوم  و بخش 
که  می شود  تجارت  حوزه  راه  سر  بر 
جمله  از  آن  از  عمده ای  حوزه های  از 
غافل  بین المللی  تجارت  موضوع 

هستیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
حوزه  به  مربوط  مسائل  اگر  افزود: 
 ۹۰ تا   ۸۰ کنیم  تقسیم  را  تجارت 
تحریم ها  خود  به  مسائل  این  درصد 
بر می گردد و ۱۰ تا ۲۰ درصد مربوط 
می شود  بیرون  از  تحریمی  مسائل  به 
که آن مسائل به راحتی قابل مدیریت 
و  عزم ها  بخش  این  در  زیرا  است، 
حل  بنابراین  است،  همسو  نیت ها 
مسائل  به  نسبت  خارجی  مشکالت 

داخلی راحت تر است.
پیمان پاک ادامه داد: تاکنون نقشه راه 
خارجی  تجارت  توسعه  برای  کالنی 
به  توجه  با  اما  نداشت؛  وجود  کشور 
تبلیغات  در  رئیس جمهور  صحبت های 
شدن  برابر  دو  بر  مبنی  انتخاباتی 
به  گذاری ها  هدف  غیرنفتی،  صادرات 
یک  ما  و  شد  داده  سوق  سمت  این 
هدف گذاری حداقلی انجام دادیم تا در 
افق ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد دالر صادرات 

غیرنفتی دست یابیم.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد که 
تعامل با کشورهای همسایه در دستور 
گسترش  سیاست  و  گیرد  قرار  کار 
دیپلماسی  ذیل  تجاری  دیپلماسی 
ما  اولویت  غیرنفتی  اقتصادی صادرات 

باشد.
صادرات  به  اشاره  با  پیمان پاک 
صادرات  گفت:  کشاورزی،  محصوالت 
کم آبی  شرایط  در  آب بر  محصوالت 
نباید  موضوع  این  اما  نیست  خوب 
تبدیل به قاعده ای در بودجه شود که 
کشاورزی  محصوالت  همه  صادرات 
عوارض  یک  مشمول  غذایی  مواد  و 

صادراتی شوند.
نباید  کرد:  تصریح  وزیر صمت  معاون 
محصول صادراتی کسی که در گلخانه 
و  تکنولوژی  بهترین  هیدروپونیک 
فردی  با  دارد  را  آب بری  کمترین 
مانند  محصولی  سنتی  صورت  به  که 
هندوانه را تولید و صادر می کند دارای 
بنابراین  باشند،  صادراتی  عوارض  یک 
بر  صادراتی  عوارض  وضع  اگرچه 
اما  است  خوب  کشاورزی  محصوالت 
مشکالتی  و  نبوده  تخصصی  به صورت 

ایجاد کرده است.
و  مرکزی  بانک  بین  کارگروه  تشکیل 
سازمان توسعه تجارت برای هماهنگی 

سیاست های ارزی و تجاری
لزوم  به  اشاره  با  ادامه  پاک در  پیمان 
هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری، 
بیان کرد: هماهنگی سیاست های ارزی 
ابتدای  از  و  دارد  ضرورت  تجاری  و 
با  شروع دولت سیزدهم کارگروهی را 
بانک مرکزی ایجاد کردیم و توانستیم 
گشایش هایی نیز به وجود آوریم. البته 
عدم  از  ناشی  ما  مشکالت  از  برخی 
خصوصی  بخش  توسط  کار  مدیریت 

بود.
و  کرد  اشاره  دوم  تاالر  ایجاد  به  وی 
با  تا  کردیم  ایجاد  را  دوم  تاالر  گفت: 
نرخ توافقی صادرات کاال صورت بگیرد 
ولی برخی صادرات نماها کار را خراب 

کردند.
تغییر  لزوم  بر  تاکید  با  پاک  پیمان 
ما،  کشور  صادراتی  رویکردهای 
سمت  به  سنتی  صادرات  از  حرکت 
قرار  اشاره  مورد  محور  فناور  صادرات 
داد و اظهار کرد: تاکنون به راه اندازی 

در کشورهای  شبکه های خرده فروشی 
توجهی  صادرکنندگان  توسط  مقصد 
نشده و دولت نیز به آن توجهی نداشته 
است لذا تمرکز ما بر آن است که در 
بحث زنجیره صادراتی بیشترین ارزش 

را به کشور وارد کنیم.
برای  بندی  اولویت  یک  افزود:  وی 
حوزه صادرات انجام داده ایم که اولویت 
از  برخی  و  همسایه  کشورهای  اول 
این  در  بود.  استراتژیک  کشورهای 
فرآیند بر چند محور متمرکز شدیم که 
توسعه  بحث  اصلی  محورهای  از  یکی 
بازار و محور مهم دیگر بحث لجستیک 

بود.
تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
بحث  در  همچنین  داد:  ادامه  ایران 
زیرساخت های ریلی کشور و در حوزه 
و  گرفته  صورت  فعالیت هایی  ترانزیت 
ریلی  گلوگاه های  مسائل  حل  برای 
کارهایی انجام شده است. در خصوص 
اقدامات  هم  گمرکات  مشکالت  رفع 

خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به موافقتنامه های تجاری 
و بین المللی با کشورهای مختلف بیان 
کرد: بحث موافقتنامه تجارت آزاد را با 
از جمله  آغاز کرده ایم که  چند کشور 
صربستان  با  آزاد  تجارت  بحث  آنها 
ترجیحی  تعرفه  بحث  همچنین  است. 

با اندونزی را آغاز کرده ایم.
آزاد  تجارت  بحث  گفت:  پاک  پیمان 
دنبال  جدی  صورت  به  نیز  اوراسیا 
نتایج  به  نشست   ۹ طی  و  می شود 
خوبی رسیده ایم و تا آذرماه امسال در 
مورد کاالها توافق خواهد شد و بعد از 
آن هم مصوبات مجلس در این رابطه 

دنبال می شود.
مسائل  خصوص  در  کرد:  اظهار  وی 
شده  انجام  اقداماتی  نیز  مالی  و  پولی 
شبکه های  کرده ایم  تالش  و  است 
به کمک  را  مدیریت تحریم در کشور 
حوزه تجارت غیرنفتی بیاوریم. پیمان 
بازرگانی  رایزنان  استقرار  افزود:  پاک 
را در برنامه داریم که در همین راستا 
رایزنان بازرگانی ما از ۵ نفر به ۱۲ نفر 
افزایش یافته است. همچنین ۷ مرکز 
این  از  یکی  که  شده  ایجاد  تجاری 
مراکز، مرکز امارات است. تالش ما این 
به سفارتخانه های  این مراکز  است که 
همه  بتوانند  تا  شوند  تبدیل  تجاری 

خدمات را ارائه دهند.
توسعه  گفت:  ادامه  در  پاک  پیمان 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
اولویت های  از  بنیان  محصوالت دانش 
راستا  این  در  و  است  بوده  ما  اصلی 
سعی  و  داده  انجام  مختلفی  اقدامات 
برای  نامه  ضمانت  مساله  ایم  کرده 
را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
حل کنیم.معاون وزیر صمت افزود: در 
بحث حمل و نقل لجستیک صادراتی 
وارد شده و در آستارخان موفق عمل 
کرده ایم و در عمان نیز اولین بار خط 
مستقیم راه افتاده و همین موضوع را 
می کنیم.پیمان  دنبال  نیز  قطر  برای 
پاک با بیان اینکه بحث توسعه تجارت 
روی  و  است  مهم  ما  برای  الکترونیک 
مساله  گفت:  شده ایم،  متمرکز  آن 
شبکه های  ایجاد  با  راحتی  به  تحریم 
بانکی، با ایجاد موارد مختلف قابل حل 
است اما سیستم ما از این موضوع غافل 

بوده است.

تجارت ترجیحی با اندونزی/ مراکز 
تجاری، سفارتخانه تجاری می شوند

گزارش

ضرورت توجه به نقش برجسته ایدرو در 
اصالح حکمرانی صنعتی کشور

نظریه  مبنای  بر  گفت:  صمت  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون   
ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  مطلوب،  و  خوب  حکمرانی 
)ایدرو( می تواند بیشترین اثرگذاری سازنده و فعال را در مسیر اصالح 

حکمرانی صنعتی کشور داشته باشد.
پنجمین  و  پنجاه  گرامیداشت  آیین  در  حاجی حسینی«  »محمدجواد 
داشت:  اظهار  خم،  غدیر  سعید  عید  تبریک  با  ایدرو  تأسیس  سالگرد 
شفافیت،  مشارکت،  مانند  هایی  ویژگی  با  که  خوب  حکمرانی  نظریه 
شود،  می  تعریف  قانون  حاکمیت  و  کارآیی  و  اثربخشی  پاسخگویی، 
بخش  و  دولت  عملی  تعامل  کار  و  ساز  با  پایدار  توسعه  برای  الگویی 

خصوصی است.
توانمندسازی  و  دولت  حداقلی  نقش  دنبال  به  الگو  این  افزود:  وی 
بخش خصوصی است و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و 
تنظیم گر خود را تقویت کرده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل 

روابط بپردازد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بخش هایی از بیانیه 
گام دوم انقالب با محوریت اصالح ساختار حکمرانی برای دستیابی به 
بر  اقتصاد مستقل کشور مبتنی  تقویت  پایدار، خاطرنشان کرد:  توسعه 
اندازه و مناسبات  باکیفیت و توزیع عادالنه و مصرف به  انبوه و  تولید 
مدیریتی خردمندانه در بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
اقتصادی  های  بخش  اصالح ساختار حکمرانی  نوعی  به  و  گرفته  قرار 
را با تکیه بر محورهایی نظیر استفاده از فرصت ها و ظرفیتهای عظیم 
طبیعی و انسانی موجود در کشور، کم اثر و حتی بی اثر کردن تحریم ها 
از طریق اصالح و رفع کردن مشکالت درونی، اجرای کامل سیاست های 
اقتصاد کشور،  زایی  درون  داخل،  به ظرفیت  توجه  مقاومتی،   اقتصاد 
مولد شدن دانش بنیان ها، عدم تصدیگری دولت، تقویت نقش مردم و 
مردمی کردن اقتصاد و  اهتمام ویژه در به کارگیری تیم جوان، دانا، 

مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی مورد توجه قرار داده است.
حاجی حسینی ادامه داد: بسیاری از گزاره های مورد تأکید بیانیه گام 
دوم در حوزه اصالح حکمرانی اقتصادی با تقویت و برجسته کردن نقش 
کلیدی ایدرو و شناخت و بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر آن می 
حکمرانی  ساختار  اصالح  و  اهداف  حصول  مسیر  و  بیفتد  اتفاق  تواند 

صنعتی را هموارتر کند.
وی، خالصه و عصاره برنامه های تحولی وزارت صمت در دولت سیزدهم 
را  اصالح ساختار حکمرانی بخش های صنعتی، معدنی و تجاری دانست 
و افزود: بر مبنای نظریه حکمرانی خوب که نقش اولویت گذاری، تنظیم 
گری، تسهیل گری و نظارت را برای حرکت در مسیر حکمرانی خوب 
در نظر می گیرد و با کاهش تصدی گری دولت، توانمند سازی بخش 
خصوصی را پیشنهاد می دهد، ایدرو نقش سازنده و فعالی را پیدا می 

کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت، پیشینه قدرتمند و تصویر 
مثبت و نیرومند ایدرو در جریان تولید صنعتی کشور را بهترین همراه 
برای اصالح ساختار حکمرانی صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: روند 
مدت  میان  تحولی  های  برنامه  اجرای  با  همراه  که  حکمرانی  اصالح 
آمایش  اسناد  تنظیم  و  تدوین  و همچنین  وزارت صمت  بلند مدت  و 
و  را همگرا  تجارت کشور  و  تولید  های  فعالیت  همراه شده،  سرزمین 
هم افزا می نماید و سند راهبردی ایدرو نیز که برنامه پنجسال آینده 
این سازمان توسعه ای را شامل می شود، مبتنی بر برنامه های تحولی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و تدوین شده است.
حاجی حسینی در پایان با قدردانی از تالش های همکاران و مدیران و 
کارکنان ایدرو، یکی از بهترین پروژه ها و برنامه های تحولی وزیر صمت 
در هنگامه رای اعتماد را پروژه گسترش و تقویت زیست بوم نوآوری و 
فناوری ارزیابی و تصریح کرد: در محدوده این پروژه بازیگران زیست بوم 
نوآوری شامل شرکت های نوآور و دانش بنیان، سازمان های حاکمیتی 
مرتبط و شرکت های بزرگ ملی در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری 
فعال هستند و ایدرو می تواند بیشترین سهم را در تحقق و تکمیل این 

پروژه تحولی ایفا نماید.
 براساس  سند راهبردی  جدید ، چشم انداز ایدرو  توسعه  صنعتی  و 
گسترش پلتفرم  های نوسازی و نوآوری صنعتی در افق ۱۴۰6 خواهد 
نوآورانه،   های  پلتفرم   توسعه   صنایع،  نوسازی  و  سازی  توانمند  بود. 
توسعه هدفمند سرمایه گذاری و توسعه مدیریت و ارتقای شایستگی ها  

چهار راهبرد کالن ایدرو  براساس سند جدید  تعریف شده اند.

نشست مدیرعامل پتروشیمی جم با 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران 

بر  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل  با  نشست  در  جم  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
گسترش تعامل و همکاری ها، تأکید کرد. 

به گزارش ایلنا، مهندس عبدالرحیم قنبریان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این 
مجموعه گفت: »این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید الفین در 
جهان و عمدتاً به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین در 

سال ۱۳۷۹ توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شده است.«
در  را  خود  سهم  توانسته  فعالیت،  سال های  طی  در  جم  »پتروشیمی  افزود:  وی 
بازارهای منطقه و جهان کسب کرده و مورد توجه بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی 

قرار گیرد.«
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم اظهار کرد: »این شرکت و بانک رفاه کارگران هر 
دو عضو یک خانواده بوده و در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول 

خدمت رسانی هستند؛ بنابراین، افزایش همکاری های متقابل به نفع طرفین است.«
مهندس قنبریان تصریح کرد: »پتروشیمی جم، بانک رفاه کارگران را مجموعه ای با 
اهداف مشترک می داند که تالش دارد با برقراری تعامل بیشتر، سود و منفعت حاصل 

از این همکاری ها به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.« 
وی ضمن قدردانی از خدمات بانک رفاه کارگران، با استقبال از پیشنهاد مشارکت 
گسترش  بر  جم،  پتروشیمی  شرکت  پروژه های  و  طرح ها  در  بانک  این  مدیرعامل 

تعامل و همکاری ها، تأکید کرد.
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رییس کمیسیون جهش تولید مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت سیزدهم 
تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش 
تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده 
است و در اجرای این سیاست ها موفق 

بوده است . 
گفت  در  حسینی  الدین  سیدشمس 
مورد  در  پارلمانی  خبرنگار  با  گو  و 
اقدامات دولت سیزدهم در کاهش رشد 
نقدینگی و تورم، گفت: دولت سیزدهم 
تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش 
تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده 
برنامه ها حمایت  این  از  باید  است که 
که  می دهد  نشان  رویه  این  و  شود 
سیاست های اتخاذ شده دولت در این 

خصوص موفق بوده است.
رییس کمیسیون جهش تولید مجلس 
تداوم  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
سیاست کنترل تورم و رشد نقدیندگی 
در بلند مدت افزود: بخش قابل توجهی 
از رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و 
می گیرد،  صورت  سال  پایانی  ماه های 

رود  نحوی پیش  به  مالی  انضباط  اگر 
که رشد نقدینگی و پایه پولی در کل 
سیاست  این  شود،  داده  کاهش  سال 

مناسب و درست خواهد بود.
با  مجلس  در  تنکابن  مردم  نماینده 
اشاره به اینکه دولت در شرایط سختی 
است،  گرفته  تحویل  را  کشور  اقتصاد 
اداره  شرایطی  در  دولت  کرد:  اظهار 
اقتصاد را بر عهده گرفت که از یک سو 
از  و  بوده  منفی  اقتصادی کشور  رشد 
سوی دیگر هم رشد نقدینگی و تورم 
سر سام آور بوده است، تورم نقطه به 
نقطه ۱۰۰ درصد را در بخش تولید در 

سال گذشته تجربه کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
رشد  منفی،  اقتصادی  رشد  داد:  ادامه 
خزانه  و  درصد   ۴۰ باالی  نقدینگی 
سیزدهم  دولت  برای  را  کار  مقروض، 
بسیار سخت کرده بود. البته امیدواریم 
در  دولت  که  اهتمامی  به  توجه  با 
انضباط پولی و مالی دارد، کنترل تورم 
در ماه های پایانی سال هم ادامه داشته 

باشد.
حسینی با ارائه پیشنهاداتی برای تداوم 
و  تورم  کنترل  در  دولت  سیاست های 
مهار رشد پایه پولی گفت: همه دولت ها 
برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم و 
بهبود شرایط اقتصادی اهتمام داشتند.  
ولی دلیل عدم توفیق دولت های قبل، 
کشور  مالی  تامین  نظام  توسعه  عدم 
آن  کار  و  ساز  در  باید  که  است  بوده 

تجدید شود.
نظام  توسعه  در  اگر  شد:  یادآور  وی 
پس  نشود،  نظر  تجدید  مالی  تامین 
از مدتی کنترل پایه پولی و نقدینگی 

امکان پذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به منطق 
اقتصاددان ان دولت یازدهم و دوازدهم  
اضافه کرد: این منطق و سیاست سبب 
شد باالترین نرخ تورم و رشد نقدینگی، 
افزایش  و  اقتصادی  رشد  ترین  پایین 
و  یازدهم  دولت های  در  دولت  بدهی 
دوازدهم را شاهد باشیم. زیرا در دولت 
گذشته، مشکالت اقتصادی کشور  به 

نظام  و  برطرف نشده  صورت ریشه ای 
تامین مالی را ایجاد نکردند.

طرح  درباره  مجلس  نماینده  این 
اصالح  برای  تولید  جهش  کمیسیون 
نظام تامین مالی کشور، گفت: امیدوارم 
تا  کند  مشارکت  طرح  دراین  دولت 
منابع تولید مشخص شده و روشهایی 
اتخاذ کنیم که منجر به کسری بودجه 
را  بانک ها  به  دولت  بدهی  و  نشود 
افزایش ندهیم و در حقیقت ریشه های 

پایه پولی را مدیریت کنیم.
برخی  تصویب  به  اشاره  با  حسینی 
رشد  سبب  که  مجلس  در  قوانین  از 
می شود،  تورم  کاهش  و  اقتصادی 
تسهیل صدور  قانون  کرد:  خاطرنشان 
که  کار  و  کسب  مجوزهای  از  برخی 
توسط مجلس به تصویب رسیده است، 
به دولت ابالغ شده است. البته دولت به 
اجرای آن اهتمام دارد ولی الزم است 
جدیت دستگاه های زیرمجموعه دولت 
بیشتر  قانون  این  از  تمکین  به  نسبت 

شود.

دولت در اجرای سیاست های مهار نقدینگی و 
تورم موفق بوده است
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اجتماعی
خبر

رئیس کمیته امداد: مهارت آموزی 
باید از دوران دبیرستان آغاز شود

گفت:  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
آغاز شود  از دوران دبیرستان  باید  مهارت آموزی 
تا  کارشناسی  مقاطع  در  تخصصی  موضوعات  و 

دکتری تقویت شود.
آموزش  دانشجویان مرکز  دانش آموختگی  جشن 
علمی کاربردی کمیته امداد با حضور سیدمرتضی 

بختیاری، رئیس کمیته امداد برگزار شد.
رئیس کمیته امداد در این مراسم با بیان اینکه 
۵۲ هزار دانشجو در سراسر کشور تحت حمایت 
کمیته امداد هستند، گفت: حدود ۶ هزار نخبه در 
جامعه هدف کمیته امداد هستند، که موظفیم از 

این استعدادها حمایت کنیم.
به  مهارت آموزی  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
اظهار  تحصیلی،  مختلف  مقاطع  در  دانشجویان 
نظر  از  امداد  کمیته  کاربردی  علمی  مرکز  کرد: 

مهارت آموزی دانشگاه موفقی است.
دوران  از  باید  مهارت آموزی  افزود:  بختیاری 
در  تخصصی  موضوعات  و  شود  آغاز  دبیرستان 
تا  شود  تقویت  دکتری  تا  کارشناسی  مقاطع 
جوانان ما هنگام ورود به بازار کار، صاحب تخصص 

و مهارت باشند.
رئیس کمیته امداد بر اهمیت تلفیق علم و دین 
با تاکید کرد و گفت: اگر علم و دین از یکدیگر 
بدون  علم  می بینند.  خسات  دو  هر  شوند،  جدا 
تقوا آثار مخربی در پی داشته و انتظار ما از همه 
دانشجویان و دانش آموختگان این است که برای 
موضوعات دینی و ارتباط با خداوند جایگاه ویژه ای 

قائل شوند.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و 
تغییر  برای  کشور  وزارت  ابالغ  از  شورا  امور 
شهری  مدیریت  توسعه  برنامه  بندی  زمان 

خبر داد .
 لطف اهلل فروزنده معاون برنامه ریزی، توسعه 
شهرداری  شوراهای  امور  و  انسانی  سرمایه 
تهران در نشست هم اندیشی اداره کل برنامه 
و بودجه با مدیران کل برنامه ریزی و توسعه 
معاونین  و  تخصصی  معاونت های  شهری 
 ۲۲ مناطق  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی 
تالش  با  کرد:  اظهار  تهران،  شهرداری  گانه 
مجموعه معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه 
طی  تهران  شهرداری  شورا  امور  و  انسانی 
و  با موافقت  رایزنی ها و نشست های متعدد، 
برنامه  تدوین  زمانبندی  کشور  وزارت  ابالغ 
چهارم از پنج ساله به چهارساله تغییر خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰ درصد 
اجرا شده  توسعه شهری  سوم  برنامه  احکام 
دوره  هر  است  بهتر  اما  کرد:  تصریح  است، 
مدیریت شهری برنامه توسعه ای خود را ارائه 
شورای  رویکردهای  اساس  بر  هم  که  دهد 
قابلیت  هم  باشد،  جدید  شهرداری  و  شهر 
اجرای بیشتری داشته باشد و هم زمینه برای 
پاسخگویی اجرای برنامه از سوی متولیان و 

برنامه ریزان هر دوره میسرتر خواهد بود.
ساله  پنج  تهران،  شهردار  معاون  گفته  به 
بودن برنامه های توسعه ای باعث می شد نیمی 
نیمی  و  دوره  در یک  برنامه  اجرای  زمان  از 
باشد  شهری  مدیریت  بعدی  دوره  در  دیگر 
برنامه اختالالتی  در روند اجرای  که معموالً 
را به وجود می آورد با چهارساله شدن برنامه 
شهری از این پس هر دوره مدیریت شهری 

برنامه خود را تدوین و اجرا خواهد کرد.
و  برنامه ریزی  معاونین  به  خطاب  فروزنده 
شهرداری  گانه   ۲۲ مناطق  انسانی  سرمایه 
توسعه  و  برنامه ریزی  کل  مدیران  و  تهران 
شهری معاونت های تخصصی گفت: به زودی 
برنامه چهارم توسعه شهرداری  سیاست های 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  سوی  از  تهران 
ابالغ خواهد شد که باید ضمن لحاظ کردن 
هم  با  توسعه  جدید  برنامه  سیاست ها،  این 
شهرداری  واحدهای  بین  موجود  افزایی 
طبق  بودجه  و  برنامه  کل  اداره  محوریت  با 

زمانبندی تعیین شده تدوین شود.
وی دارا بودن هدف، زمانبندی، منابع، متولی 
برنامه  تدوین  مهم  عناصر  از  را  مسئول  و 
افزود:  و  برشمرد  شهری  مدیریت  توسعه ای 
شاخص های  باید  برنامه  تدوین  با  همزمان 

کل  اداره  که  شود  احصا  نیز  ارزیابی  قابل 
پایش و ارزیابی عملکرد متولی کنترل و رصد 
است  تهران  شهرداری  توسعه  چهارم  برنامه 
مؤثر  برنامه،  رصد  در  جدی  طور  به  باید  و 

عمل کند.
انسانی و  برنامه ریزی، توسعه سرمایه  معاون 
ارتباط  برقراری  ضرورت  تاکید  با  شورا  امور 
برنامه ریزی  گفت:  بودجه،  و  برنامه  بین 
باید متناسب با منابع باشد و از سوی دیگر 
انجام  برنامه  اساس  بر  باید  نیز  بودجه ریزی 
با  افزایی  هم  فرصت  از  راستا  این  در  شود. 
مناطق و تفویض اختیار به آنان باید بهترین 
چهارم  برنامه  تا  گیرد  صورت  برداری  بهره 
قابل  و  قوی  جامع،  تهران  شهرداری  توسعه 

دفاع تدوین شود.
سند  تدوین  سازی  یکسان  اهمیت  بر  وی 

و  برنامه  اداره کل  با مدیریت  مناطق  برنامه 
بودجه تاکید کرد و گفت: تمامی نوآوری ها و 
اقدامات ابتکاری و مشارکتی باید لحاظ شود 
مناطق  برنامه  سند  کردن  عملیاتی  برای  و 

باید رقابت صورت گیرد.
فروزنده در بخش دیگر سخنان خود در حوزه 
بهره وری  دستورالعمل  تهیه  انسانی  منابع 
نیرو  مازاد  شهرداری  افزود:  و  کرد  اشاره 
ندارد بلکه تنوع مأموریت دارد و باید ارزیابی 
عملکرد سازمانی به گونه ای صورت گیرد که 
نیروهای پرتالش و مسئولیت پذیر به درستی 
شناسایی شده و شرایط برای ارتقا سازمانی 
آنان فراهم شود و در عین حال نیز نیروهایی 
که نمره پایین تری دریافت می کنند؛ بتوانند 
را طی  توانمندسازی  و  آموزش  رشد،  مسیر 

کنند.

۴ساله شدن برنامه توسعه شهرداری تهران 
با ابالغ وزارت کشور

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
ایران  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
قرار  منطقه ای  دیپلماسی  کانون  در 
ارتباطات  سیزدهم  دولت  دارد،گفت: 
احیا  را  همسایگان  با  ایران  شکننده 

کرد.
اینکه  بیان  با  عنابستانی   اصغر  علی 
منطقه ای  دیپلماسی  کانون  به  ایران 
کنشگری  گفت:  است،  شده  تبدیل 
همسایگان  قبال  در  جمهور  رییس 
شکننده ای  ارتباط  است،  تقدیر  قابل 
وجود  همسایگان  و  ایران  بین  که 
و  احیاء   سیزدهم  دولت  در  داشت، 

بهسازی شد. 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی افزود: روابط جمهوری 
تاجیکستان،  با  ایران  اسالمی 
آذربایجان  جمهوری  و  ترکمنستان 
همراه  تفاهم  سوء  و  تنش  با  سال ها 
بود با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
این تنش ها در حال رفع شدن است و 
آیت اهلل رئیسی دنبال گسترش روابط 
اقتصادی و سیاسی با همه همسایگان 

است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه 
زیست  متعدد  معضالت  با  آسیا  داد: 
محیطی از جمله تغییرات آب و هوایی 
مواجه  زیستی  منابع  آلودگی های  و 

است. از طرفی کاهش امنیت زیستی 
و غذایی، ایجاد آلودگی ها، برداشت بی 
کاهش  و  تجدیدناپذیر  منابع  از  رویه 
رفاه  کاهش  سبب  زیستی  تنوع 
عمومی شده و تاثیر منفی بر اقتصاد 
و سالمت ساکنان این منطقه داشته 

است.
وی با بیان اینکه برای مقابله پایدار با 
ایجاد یک  زیست محیطی،  معضالت 
زیست  همکاری های  برای  اتحادیه 
محیطی در آسیا ضروری است، اضافه 
نیز  کشورمان  جمهور  رییس  کرد: 
را  سازمانی  چنین  تشکیل  پیشنهاد 
این سازمان موجب  تشکیل  داشتند، 
برای  آسیایی  کشورهای  هماهنگی 

حفاظت از محیط زیست خواهد شد.
دولت های  مجلس،  نماینده  این 
منسجم  دیپلماسی  فاقد  را  گذشته 
برای عزت و منافع  در همه عرصه ها 
کشور دانست و عنوان کرد: عدم این 
ساختار  که  بود  شده  سبب  انسجام 
دیپلماسی محیط زیستی و اقتصادی 
و دیپلماسی سیاست خارجی هر کدام 
راه خود را بروند. در حالی که مجموعه 
دیپلماسی رسمی که مربوط به وزارت 
خارجه است با دیپلماسی عمومی که 
در ارتباطات با مردم است و دیپلماسی 
دستگاه های  برای  که  اختصاصی 

مختلف کشور در نظر گرفته شده نیاز 
به همگن شدن دارد و متولی همه آنها 

دستگاه دیپلماسی کشور است.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی تاکید کرد: اگر در این 
وجود  هماهنگی  دیپلماسی  بخش ها 
تامین  کشور  منافع  باشد،  نداشته 
نمی شود. به عنوان مثال وقتی با کشور 
یا  یا روسیه در حوزه سیاسی  ترکیه 
باید در  هسته ای تعاملی وجود دارد، 
همین تعامل در حوزه محیط زیستی 
گو  و  گفت  و  بحث  هم  اقتصادی  و 
تعامالت  اگر  کرد:  تاکید  وی  شود. 
مورد  کشورهای  با  زیستی  محیط 

نشود،  انجام  دیگر همسایگان  یا  نظر 
سبب خواهد شد در آب های مرزی با 
برخی از کشورهای همسایه به مانند 
افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه 

و ترکمنستان مشکالتی ایجاد شود.
کشورهای  اینکه  بیان  با  عنابستانی 
میلیاردها  فارس  خلیج  حوزه  عربی 
میلیارد از دریا بهره برداری می کنند، 
همین  متاسفانه  اما  کرد:  خاطرنشان 
کشورها پس آب را بدون هیچ مالحظه 
و  می ریزند  دریا  به  محیطی  زیست 
باید در سازمان های آسیایی مرتبط با 
محیط زیست به چنین مسائلی ورود 

کنیم.

دولت سیزدهم ارتباط شکننده  ایران با همسایگان را احیا کرد

انگاری  عادی  گفت:  کشور  وزیر 
عامل  مهم ترین  کرونا  بیماری 
با  باید  است؛  بیماری  افزایش 
بهداشتی  مقررات  رعایت  افزایش 
همچون استفاده از ماسک و تزریق 
دوباره  رشد  اجازه  یادآور،  دوز 

بیماری کرونا را ندهیم.
در  کشور  وزیر  وحیدی  احمد   
قرارگاه  نشست  پنجمین  و  چهل 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی 
دستگاه ها  نمایندگان  حضور  با  که 
در محل وزارت کشور برگزار شد، با 
اشاره به روند افزایشی سویه جدید 
بیماری کرونا در کشور، افزود: باید 
برای استان هایی که با افزایش ابتالء 
شده اند؛  مواجه  کرونا  بیماری  به 
مداخالت مؤثر برای کنترل هر چه 

سریع تر بیماری داشته باشیم.
افزایش  ضرورت  بر  وی 
دورهمی  و  تجمع  محدودیت های 
در شهرهای قرمز کشور اشاره کرد 
بیماری  انگاری  عادی  داد:  ادامه  و 
افزایش  عامل  مهم ترین  کرونا 

باید  همین  برای  و  است  بیماری 
با افزایش رعایت مقررات بهداشتی 
همچون استفاده از ماسک و تزریق 
دوباره  رشد  اجازه  یادآور،  دوز 

بیماری کرونا را در کشور ندهیم.
استماع گزارش  از  وزیر کشور پس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
افزایش حدود  پزشکی در خصوص 
۶ درصدی بستری های کرونایی در 
کشور گفت: اجرای هر چه کامل تر 
همواره  سلیمانی”  شهید  “طرح 
مدیریت  ملی  ستاد  تاکید  مورد 
همین  برای  و  است  کرونا  بیماری 
باید به صورت همگانی در امر مقابله 

با کرونا بسیج شویم.
شدن  تکلیف  تعیین  موضوع 
ساز  واکسن  شرکت های  وضعیت 
مورد  محورهای  دیگر  از  داخلی 
عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  اشاره 
که  بود  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
شده  ارائه  گزارش  اساس  بر  گفت: 
در حال حاضر هفت نوع واکسن در 
کشور در حال تولید است و در این 

بهداشت  وزارت  مسئوالن  خصوص 
فعالیت  ادامه  به  نسبت  بایستی 
حسب  ساز  واکسن  شرکت های 
نیاز  و  علمی  توانمندی  و  تخصص 
داشته  را  الزم  تصمیم گیری  کشور 

باشند.
از  برخی  کرد:  اضافه  وحیدی 
واکسن ساز،  داخلی  شرکت های 
فعالیت گرفته  مجوزهای اضطراری 
بودند و باید این مجوزها به صورت 
به  سپس  و  دائمی  به  مرحله ای، 
جهانی  سازمان  و  بین المللی  تأیید 

بهداشت برسد.
انجام  تالش های  از  قدردانی  با  وی 
با  مقابله  و  مدیریت  برای  شده 
جریان  امروز  شد:  یادآور  کرونا، 
به  برای  تالش  در  دشمن  رسانه ای 
طاقت فرسا  زحمات  بردن  حاشیه 
با  مقابله  امر  فعاالن  روزی  شبانه  و 
کرونا است که باید در این خصوص 
مراقبت های الزم را نسبت به نیات 

شوم دشمن داشته باشیم.
مقابله  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 

امروز  اینکه  به  اشاره  با  کرونا  با 
بیماری  جدید  وضعیت  اساس  بر 
بایستی  آن  افزایش  به  رو  روند  و 
داشته  جدی تری  مراقبت های 
باشیم؛ گفت: خدمات سامانه “ایران 
یادآور  دوز  تزریق  اساس  بر  من” 
خواهد بود و شهروندان عزیز کشور 
را  الزم  اهتمام  امر  این  به  نسبت 

داشته باشند.
و  محدودیت ها  افزود:  وحیدی 
کنترل  هدف  با  سخت گیری ها 

سویه های جدید بیماری است.
بودن  نزدیک  به  پایان  در  وی 
ایام  و  الحرام  محرم  ماه  فرارسیدن 
سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین 
اشاره کرد و گفت: در این خصوص 
اطالع رسانی های مؤثر رسانه ای برای 
دستورالعمل های  حداکثری  رعایت 
مراسم  در  خصوص  به  بهداشتی 
جدی  ضرورتی  اربعین،  بزرگ 
سوی  از  الزم  اقدامات  باید  و  است 
همچون  کشور  رسمی  رسانه های 

صدا و سیما انجام شود.

وحیدی مطرح کرد؛

ضرورت افزایش مجدد 
محدودیت های کرونا

خبر

وزیر آموزش و پرورش: معلمان افسران 

سپاه پیشرفت نظام هستند

 وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمان افسران سپاه 
پیشرفت نظام هستند و با تربیت آینده سازان ایران 

در استقالل کشور نقش آفرینند.
ورزشی  مسابقات  افتتاح  مراسم  در  نوری  یوسف 
تاالر قدس حرم  بانوان ورزشکار سراسر کشور در 
رضوی افزود: معلمان شعار ما می توانیم را تحقق 

بخشیدند. 
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت جمهوری اسالمی 
و  آموزش  و  مردمی  رییس جمهوری  دارای  ایران 

پرورش دوست است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری برنامه ها در 
مکانهای مقدسی چون حرم مطهر انرژی مضاعفی 
مکان  این  معنوی  و  بعد جسمی  و  می کند  ایجاد 
قوت می گیرد و امروز نیز مسابقات فرهنگی ورزشی 
ابراهیم  شهید  بدنی  تربیت  شاخص  شهید  نام  به 
هادی برگزار می شود که شایسته قدردانی است و 
همه ما وامدار این عزیزان هستیم.در پایان سخنرانی 
وزیر آموزش و پرورش معلمان شرکت کننده در این 
مراسم اجرای طرح رتبه بندی معلمان را خواستار 
شدند.این مسابقات با حضور زنان معلم و ورزشکار 
در سه رشته بدمینتون، والیبال و پینگ پنگ و با 
برگزاری مراسم افتتاحیه این مسابقات در جوار حرم 

مطهر امام رضا )ع( برگزار می شود.
مسابقات ورزشی بانوان معلم سراسر کشور بعد از 
۱۶ سال توقف از ۲۸ تیرماه در مشهد آغاز می شود 

و برای مدت پنج روز ادامه خواهد یافت.
در این مسابقات ۹۰۰ نفر از بانوان فرهنگی شامل 
ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و عوامل داوری این 

دوره از مسابقات حضور دارند.
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 رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
تهران  فرسوده  بافت  اینکه  بیان  با 
بافت  گفت:  است،  یافته  افزایش 
هکتار  هزار   ۴ به  اکنون  فرسوده 

رسیده است.
مهدی چمران در جمع خبرنگاران 
با اشاره به امکان ساخت یک واحد 
اضافه در بافت فرسوده، گفت: بافت 
افزوده  گذشته  به  نسبت  فرسوده 
شده و به ۴ هزار هکتار رسیده است.

با  و  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
فرسوده  بافت  برای  قانون  به  توجه 
امکانی وجود داشت که در بستر آن 
افراد می توانستند بصورت تشویقی 
یک طبقه اضافه  بسازند، گفت: این 
کار مشکل داشت زیرا زمین ها ریز 
پارکینگ ها  بود  ممکن  و  بود  دانه 

تأمین نشود.
چمران درباره مخالفت شورای عالی 

طبقه  یک  ساخت  با  شهرسازی 
اگر  فرسوده، گفت:  بافت  در  اضافه 
دبیر شورای عالی شهرسازی اظهار 
باید  کرده که این کار مشکل دارد 
این  زیرا  کند  صحبت  باره  این  در 
موضوع هنوز برای اجرا ابالغ نشده 
با  تهران  رئیس شورای شهر  است. 
پارکینگ  تأمین  مشکل  به  اشاره 
افزود: مشکلی  فرسوده،  بافت  برای 
بپیوندد  وقوع  به  است  ممکن  که 
قطعات  بازسازی  در  ناهماهنگی 
یک  است  ممکن  یعنی  است 
دیگری  اما  شود  ساخته  ساختمان 
موضوع  همین  و  نکند  را  کار  این 
منجر به این می شود که خانه ها در 

اصطالح، دندانی شوند.
و عدم  نشینی  افزود: عقب  چمران 
هماهنگی در ساخت منجر به بروز 
مشکل پارکینگ و عدم سهولت در 

تردد می شود.
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
با  شورا،   جلسه  آغاز  در  هم چنین 
اشاره به عید غدیر اظهارداشت:  عید 
غدیر تعیین کننده نوع حکومت و 
آن  از  بعد  و  اسالم  صدر  سیاست 
امامت  و  والیت  بحث  اصل  و  بوده 

است.
نشان  غدیر  عید  کرد:  عنوان  وی 
به  اسالم  پیامبر  نگاه  عمق  دهنده 
که  است  فرمانی  و  اسالم  مکتب 
که  بود  کرده  صادر  بزرگ  خداوند 
حضرت امیر را به عنوان جانشین و 

ولی مومنین انتخاب کنند .

 رئیس شورای اسالمی شهر تهران : بافت فرسوده تهران افزایش یافته است

فعالیت سه قطب کشوری پژوهش دانش آموزی در شهر تهران
گفت:  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
 ۱۹ پرورش،  و  آموزش  منطقه   ۱۹ تهران  شهر 
پژوهشسرای دانش آموزی و سه قطب کشوری 

پژوهش دانش آموزی دارد.
 پژوهش دانش آموزی همواره جایگاه خاصی نزد 
کارشناسان و مسووالن دارد، زیرا این پژوهش ها 
به  اشتیاق  و  باعث می شود که حس کنجکاوی 
تحصیل دانش آموزان تقویت شود و استعدادهای 
دانش آموزان به درستی در مسیر مناسب شکوفا 

شود.
براین اساس بسط و گسترش فرهنگ پژوهش در 
از  تا  شده  ایجاد  هم  ابتدایی  دانش آموزان  میان 
این طریق حس کنجکاوی دانش آموزان تامین 
معتقد  آموزشی  کارشناسان  راستا  این  در  شود. 
هستند که افراد باید از دوران کودکی و نوجوانی 
اندیشیدن، مشاهده کردن، حدس زدن  منطقی 
انجام  و  فکری  هم  تعاون،  روحیه  همچنین  و 
کار تیمی در قالب پژوهش های دانش آموزی به 

درستی بیاموزند.
بر روند پژوهش های  در راستای ضرورت تمرکز 
گو  و  گفت  در  کریمیان  دانش آموزی،علیرضا 
فعالیت های  درباره  ایرنا  جامعه  گروه  با خبرنگار 
به  ما  نگاه  کرد:  اظهار  دانش آموزان  پژوهشی 
به  و  پژوهشسرا  پژوهشسراها صرف داشتن یک 
تاکید شده که  بلکه  نیست،  نمادین  کار  صورت 
پژوهشسراها باید به سمت انجام کارهای پژوهشی 

و علمی پیش روند.
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اخبار

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهارستان: 

125میلیارد ریال تسهیالت در قالب وام 

اشتغال به مددجویان بهزیستی تعلق می گیرد

گفت:  بهارستان  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
به  اشتغال  وام  قالب  در  تسهیالت  ریال  125میلیارد 

مددجویان بهزیستی تعلق می گیرد.
فرجعلی خزایی رئیس بهزیستی شهرستان بهارستان در 
چهل و دومین سال تاسیس سازمان بهزیستی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 694 زن سرپرست 
قرار  بهزیستی  حمایت  تحت  شهرستان  این  در  خانوار 
دارند که عالوه بر پرداخت هزینه مستمری ماهانه هزینه 

بیمه تامین اجتماعی آنها نیز پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه بهزیستی بهارستان باالترین آمار 
دریافت وام اشتغال استان تهران را دارد گفت: در سال 
گذشته از 270 پرونده متقاضی وام کارآفرینی 150 نفر 
وام دریافت کردند ، در یک سال گذشته 125 میلیارد 
ریال تسهیالت در قالب وام اشتغال به مددجویان تحت 
حمایت بهزیستی تخصیص یافته که مستلزم ارائه مدرک 
فنی و حرفه ای به سازمان برای تایید و معرفی به بانک 

جهت دریافت وام است.
رییس بهزیستی بهارستان تعداد خانواده های دارای فرزند 
چند قلو را حدود 180 خانواده اعالم کرد و گفت: از این 
تعداد 38 خانواده دارای فرزند 3 قلو و یک خانواده دارای 
فرزند 4 قلو و 140 خانواده فرزند دو قلو در شهرستان 

بهارستان تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.
خزایی ادامه داد: در پروژه اجتماعی حدود 170 نفر امداد 
بگیر بهزیستی ماهیانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار 
تومان حقوق دریافت می کنند و یکی از شاخص های 
سازمان بهزیستی در بهارستان این است که حدود 694 
نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش داریم که ماهانه 
را هم  اجتماعی  تامین  بیمه  هزینه  بر مستمری  عالوه 

پرداخت می شود.
وی در ادامه گفت: در شهرستان بهارستان 4 گروه فعال 
همیار وجود دارد که سرمایه کار از سازمان دریافت کرده 

که 35 نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی شده است. 
خزایی مهمترین چالش بهزیستی شهرستان بهارستان را 
کمبود نیروی انسانی برشمرد و بیان کرد: فقط با 26 نفر 
شاغل در بهزیستی باید همه ماموریت های سازمان در 
این شهرستان را به انجام رسانده و خدمات را به اعضای 
جامعه هدف ارائه کنیم که این موضوع باعث تحمل فشار 

فراوان بر همکاران و کاهش راندمان کاری شده است.
خبرنگار : ناهید کریمی

فرماندار جوانرود آبرسانی به شهر و روستاها و 
نیازهای  از  ایجاد زیرساخت های توسعه ای را 

رفع  گفت:  و  دانست  شهرستان  این  اصلی 
حوزه های  در  جوانرود  شهرستان  مشکالت 

مختلف به نگاه ویژه دولت نیاز دارد.
آبی  منابع  نبود  افزود:  نقشبندی«  »سعدی 
دوروله،  مرز  گشایش  شرب،   آب  کمبود  و 
مهاجرت  باغات،  بر  آن  تاثیر  و  خشکسالی 
بی رویه روستائیان به شهر، بیکاری، بافت های 
آموزشی،  فضای  سرانه  کمبود  فرسوده، 
زیر  مواصالتی،  راه های  نامناسب  وضعیت 
ساخت های شهر صنعتی، کشتارگاه صنعتی 

از عمده مشکالت این شهرستان است.
وی کمبود آب شرب را از مهمترین مشکالت 
شهرستان جوانرود عنوان کرد و اظهار داشت: 
بایستی به صورت کوتاه مدت از طریق روستای 
»نوئل« به فکر تامین آب شرب و پیگیر سد 

نوئل که مطالعات آن انجام شده، باشیم.
تصفیه  تکمیل  به  ادامه  در  جوانرود  فرماندار 
خانه شهر جوانرود اشاره کرد و گفت: احداث 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 که  پروژه  این 
دارد اگر به سرانجام برسد 200 هکتار اراضی 

کشاورزی پایین دست را احیا خواهد کرد.
نقشبندی به کمبود سرانه آموزشی اشاره کرد 
و توضیح داد: اکثر مدارس شهرستان جوانرود 
خیرین  ظرفیت  از  باید  که  است  شیفته   2
فضای  توسعه  برای  آن  کنار  در  نوسازی  و 

آموزشی استفاده کنیم.
آمار  و  مواصالتی  راه های  افزود: وضعیت  وی 
سوانح جاده ای نگران کننده است که تسریع 
در احداث این راه ها از سوی راه و شهرسازی 

یک ضرورت است.
فرماندار جوانرود یادآور شد: خشکسالی هزار 
کشتارگاه  شهری،  پسماند  باغات،  از  هکتار 
صنعتی و گشایش مرز دروله از دیگر مشکالت 
شهرستان جوانرود است که نیاز به توجه ویژه 

دولتمردان دارد.
نفر  هزار   75 از  بیش  با  جوانرود  شهرستان 
غرب  شمال  کیلومتری   86 در  جمعیت 

کرمانشاه واقع شده است.

فرماندار جوانرود: رفع مشکالت شهرستان 
نیازمند نگاه ویژه مسووالن ملی است

اخبار

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان رباط کریم اداره ورزش

با حضور دکتر احمدی  جلسه شورای فرهنگ عمومی 
فرماندار وامام جمعه شهرستان رباط کریم و اعضای این 

شورا در سالن جلسات اداره ورزش برگزار شد.
 دکتر امید احمدی در این جلسه با اشاره به فرا رسیدن 
5مرداد اولین اقامه  نماز جمعه در کشور گفت :نماز جمعه 
است  نظام  بزرگ  برکات  از  انقالب  از  بعد  آن  واحیای 
وخیلی از مردم الگوی هفته را از نماز جمعه می گیرند 

با  وهمراه  مقدس  تریبون  نماز  این  :تریبون  افزود  وی 
باعث  جمعه  های  نماز  به  مردم  واعتماد  است   والیت 

باشکوه تر شدن آن می شود. 
وی ادامه داد :مردم  بیشتر مسائل روز کشور را از این 
نماز  در  اشتیاق  و  شور  با  کنندو  می  دنبال  ها  خطبه 
راستای  در  وسیله ای  را  آن  و  شدند  می  حاضر  جمعه 

کسب آگاهی های سیاسی اجتماعی می دانند. 
گفتنی است در ادامه این جلسه با مشخص شدن اعضای 
کمیته های شورای فرهنگ عمومی احکام آن ها صادر و 

وظایف این کمیته هااعالم شد.
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معاون استاندار کرمانشاه:

مشکالت اجرایی طرح توسعه و 
بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه 

رفع شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از رفع 
مشکالت اجرای عملیات طرح توسعه، بهسازی و احداث 

باند جدید فرودگاه کرمانشاه خبر داد.
»منوچهر فخری«   در پایان عملیات پاکسازی و مین روبی 
از ضلع شمالی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی که با حضور 
فرودگاه شهید  و  ارتش  هوانیروز،  فرماندهان  و  مسوولین 
اشرفی اصفهانی برگزار شد، اظهار داشت: فرودگاه کرمانشاه 
مرکز منطقه غرب کشور است که با اجرای طرح توسعه 
امکان فرود تمامی هواپیماهای پهن پیکر در این فرودگاه 

فراهم می شود.
وی همچنین از توسعه طرح های زیرساختی و زیربنایی به 
ویژه در بخش حمل و نقل برای تحقق اهداف توسعه ای 

در استان خبر داد.
اعالم  استانداری کرمانشاه  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
فرودگاه  توسعه  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   280 کرد: 

کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
فخری افزود: طبق پیگیری های صورت گرفته توسعه باند 
فرودگاه ظرف مدت 10 ماه به بهره برداری خواهد رسید 
توسعه  در  تاثیرگذار  پروازها،  افزایش  مهم ضمن  این  که 

استان نیز خواهد بود.
دیگر  کرمانشاه  فرودگاه  اصلی  باند  داشت:  اظهار  وی 
باند  یک  احداث  و  آن  توسعه  و  نیست  پروازها  جوابگوی 
استاندار  و  است  ناپذیر  اجتناب  باند  این  کنار  در  دیگر 
کرمانشاه نیز طی چند روز گذشته با مدیریت هواپیمایی 

کشور به نتایج مهمی در این زمینه رسیدند.
به گزارش ایرنا، فرودگاه کرمانشاه به عنوان فرودگاه »هاب« 
و مرکز فرودگاه های غرب کشور 120 پرواز هفتگی دارد. 
کرمانشاهی،  مسافران  جایی  جابه  بر  عالوه  فرودگاه  این 
نقش به سزایی در جا به جایی مسافران استان های غربی 

کشور دارد.
این فرودگاه در سال 1350 در زمینی به مساحت 200 
از سطح دریا در  ارتفاع یک هزار و 322 متر  با  هکتار و 
فاصله 9 کیلومتر از میدان اصلی شهر )میدان آزادی( در 

شمال شرقی شهر کرمانشاه احداث شد.
در سال 1374 با خرید قسمتی دیگر از اراضی مورد نیاز، 
مساحت فرودگاه به 237 هکتار افزایش یافت و مطالعات 
الزم برای نیاز منطقه و لزوم افزایش و بهبود عوامل پروازی 
برای استفاده از هواپیماهای بدنه متوسط توسعه و تکمیل 

شده است.
ترین  پیشرفته  از  گیری  بهره  با  اکنون  هم  فرودگاه  این 
تجهیزات ناوبری و دارا بودن سیستم ils )آی ال اس( به 
صورت 24 ساعته آماده سرویس رسانی است، در بخش 
روزترین  به  کرمانشاه  فرودگاه  نیز  نشانی  آتش  و  ایمنی 

تجهیزات دنیا را در اختیار دارد.
اکنون 9 شرکت هواپیمایی ایران ایر، آسمان، کیش ایر، آتا، 
زاگرس، کاسپین، قشم ایر، ایران ایرتور و شرکت پارس ایر 
در فرودگاه کرمانشاه فعالیت می کنند و پروازهای فرودگاه 
کرمانشاه به مقاصد تهران، مشهد مقدس، شیراز، عسلویه، 
بالعکس  و  تبریز  ساری،  شیراز،  بندرعباس،  قشم،  کیش، 

انجام می شود.

 موکب صلواتی غدیر به همت فرمانداری 

رباط کریم  راه اندازی شد

موکب های صلواتی غدیر در قالب توزیع  غذای ویژه  در 
خیابان  مصلی شهر رباط کریم  به همت فرمانداری و با 
مشارکت  ستاد نماز جمعه ، سپاه ، و شهرداری  رباط کریم  
راه اندازی و  به صورت رایگان به مردم غذای گرم ارائه شد.

دکتر امید احمدی ، از تدارک ویژه برنامه های دهه امامت 
و والیت خبر داد و گفت: یکی از این ویژه برنامه ها، راه 

اندازی موکب های صلواتی غدیر است.
وی افزود: در قالب این موکب ها توزیع شربت و شیرینی  و  
غذا  توسط  ارگانهای مختلف و مردم  به صورت خودجوش 

به مردم خدمات ارائه می شود
احمدی  ادامه داد: در شب اول  وروز عید سعید غدیر نیز 
ایستگاهای  صلواتی فعالیت خود را آغاز می کنند و توزیع 

غذای گرم و ساندویچ از خدمات آنها خواهد بود.
نصب   خودرویی،  کاروان  سخنرانی،  کرد:  اضافه  احمدی 
پرچم به سردرب منازل، تواشیح و مولودی خوانی بخش 

دیگری از برنامه های جشن بزرگ غدیر است.
فرماندار رباط کریم در ادامه گفت : امیدوارم بتوانیم پیرو 
امیرالمومنین )ع( باشیم و سیره موال را در زندگیمان عملی 

کنیم.

رئیس  سفر  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار   
گفت:  رسید،  تصویب  به  استان 200 طرح  به  جمهور 
مبلغی هم که برای اجرای این مصوبات تعیین شده 33 
هزار و 242 میلیارد تومان است که می تواند کرمانشاه 

را روی ریل توسعه قرار دهد.
بهمن امیری مقدم در نشستی خبری با خبرگزاری های 
محلی کرمانشاه اظهار داشت: از مبلغ مصوب شده 17 
هزار و 500 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی و 
بالغ بر 15 هزار و 700 میلیارد تومان هم برای تکمیل، 
توسعه و احداث بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی 

و صنعتی و همچنین تسهیالت بانکی خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجموع کل اعتبار درنظر گرفته شده 
10 هزار و 300 میلیارد تومان در حوزه شهرستان های 
استان توزیع خواهد شد و بیش از 7 هزار میلیارد تومان 
هم به پروژه های مشترک استانی که در چند شهرستان 
به صورت همزمان اجرا می شوند، اختصاص پیدا خواهد 

کرد.
امیری مقدم همچنین با اشاره به تصویب 64 پروژه در 
هزار   11 بر  بالغ  اعتباری  تصویب  و  زیرساختی  حوزه 
پروژه   114 برای  گفت:  حوزه،  این  در  تومان  میلیارد 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز 900 میلیارد تومان 

اعتبار درنظر گرفته شده است.
 51 تصویب  به  اشاره  با  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
مصوبه فرهنگی با اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان، 
یادآور شد: در حوزه کشاورزی نیز 24 پروژه در بخش 
آب و خاک با اعتبار سه هزار میلیارد تومان مصوب شده 

است.
وی اعتبار حوزه اجتماعی و رفاهی سفر رئیس جمهور 
برای کرمانشاه را 242 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
تومان  میلیارد   400 هم  انتظامی  و  امنیتی  حوزه  در 

مصوب شد.

یافته در حوزه فرهنگی  اختصاص  اعتبار  امیری مقدم 
- آموزشی را 2 هزار و 100 میلیارد تومان و ورزش را 
232 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: برای اجرای طرح 
تومان  میلیارد  مبلغ 300  روستا  در 127  هادی  های 

مصوب شده است.
مدیر ارشد استان کرمانشاه در ادامه به برخی مصوبات 
و  اشاره  هم  راهداری  حوزه  در  جمهوری  رئیس  سفر 
اظهار کرد: تکمیل پروژه راه آهن کرمانشاه و امتداد آن 
تا مرز خسروی، تکمیل راه کرمانشاه - کامیاران، تکمیل 
راه سنقر  بهسازی  نورآباد،    - - هرسین  بیستون  باند 
وکلیایی - کامیاران، تکمیل کتابخانه مرکزی، آغاز به 
فرودگاه  توسعه  و  بهسازی  کرمانشاه، طرح  مصلی  کار 
کرمانشاه و اجرای طرح های آبرسانی به کرمانشاه، پاوه، 

کرندغرب، صحنه و سنقروکلیایی از جمله آن هاست.
وی ادامه داد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
نیز پروژه های تکمیل دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه، 
تکمیل بیمارستان 81 تختخوابی سرپل ذهاب، تکمیل 
و تجهز بیمارستان های داالهو، ثالث باباجانی و روانسر 
و اورژانس بیمارستان های طالقانی و امام رضا کرمانشاه 
و امام خمینی )ره( اسالم آبادغرب، تکمیل بخش آی 
سی یو بیمارستان فارابی و تکمیل 71 پروژه بهداشتی 
و درمانی در سطح استان از جمله پروژه های مصوب 

بوده است.
امیری مقدم همچنین از تاکید رئیس جمهور برای اتمام 
فاز اول پروژه قطار شهری کرمانشاه خبر داد و گفت: 
انشاهلل حتما با کمک هایی که از سوی دولت و شهرداری 

می شود این پروژه انجام خواهد گرفت.
سفر  مهم  مصوبات  دیگر  از  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
استخر  های  پروژه  تکمیل  به  توان  می  رئیس جمهور 
در  اتومبیلرانی  پیست  و  نفری  هزار  قهرمانی، سالن 6 
چمن  زمین   20 احداث  همچنین  و  المپیک  دهکده 

مصنوعی در مناطق محروم استان اشاره کرد.
مهندسی،   - فنی  دانشگاه  توسعه  و  تجهیز  گفت:  وی 
و  تجهیز  ساخت،  فناوری،  و  علم  پارک  تکمیل 
هوشمندسازی مدارس، تکمیل مراکز فنی و حرفه ای 
و تقویت مراکز بهزیستی از جمله دیگر مصوبات سفر 

رئیس جمهور بود.
امیری مقدم یادآوری کرد: قرار است به زودی مبلغی 
بین 2 تا سه هزار میلیارد تومان از اعتبار مصوب شده 
به استان تخصیص پیدا کند و انشاهلل برنامه های خود را 
با همین میزان اعتبار با اولویت اشتغالزایی آغاز خواهیم 

کرد.
نماینده عالی دولت در کرمانشاه ادامه داد: با اینکه سفر 
رئیس جمهور به کرمانشاه پایان یافت اما هنوز برخی 
زده خصوصا  زلزله  مناطق  کامل  بازسازی  مانند  کارها 
که  باباجانی  ثالث  و  ذهاب  سرپل  های  شهرستان  در 
از  بسیاری  هنوز  و  متحمل شده  را  بیشتری  خسارات 
با جدیت  را  هستند  مستقر  ها  کانکس  در  آن  ادارات 
رقمی در حدود  به  کار  این  البته  دنبال می کنیم که 

1600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه همه پروژه های مطرح شده 
در سفر رئیس جمهور قبال کارشناسی شده بودند و به 
همین دلیل تقریبا همه آن ها به جز چند مورد توسط 
معاون اجرایی رئیس جمهور مورد موافقت و تصویب قرار 
گرفت و انشاهلل با اجرایی شدن آن ها گام بلندی برای 

توسعه و رونق استان برخواهیم داشت.
امیری مقدم همچنین از تشکیل قرارگاه عملیاتی ایجاد 
اشتغال در استان خبر داد و با بیان اینکه ایجاد شغل 
در استان یکی از دغدغه های رئیس جمهور هم بود، 
گفت: ما ایجاد 100 هزار فرصت شغلی را با جدیت و 
روی برنامه سند اشتغال دنبال می کنیم و بسیار هم 

امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
نیاز دارد،  تفریحی  به نشاط و مراکز  استان  این  اینکه 
محموعه  یک  ایجاد  دنبال  به  اساس  برهمین  گفت: 

تفریحی بازی های آبی در کرمانشاه هستیم.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری از دیگر 
به شهرداری  و  دنبال  با جدیت  که  است  هایی  برنامه 
نیز اعالم کرده ایم بحث ایجاد یک شهربازی مجهز و 

استاندارد را دنبال کند.
گسترش  به  کرمانشاه  نیاز  از  همچنین  مقدم  امیری 
تالش  راستا  همین  در  افزود:  و  گفت  خود  ارتباطات 
رابطه   ... و  عراق  اسپانیا،  برخی شهرهای  با  کنیم  می 

خواهرخواندگی ایجاد کنیم.
وضعیت  به  هم  گریزی  همچنین  استان  ارشد  مدیر 
تیم زاگرس اسالم آبادغرب نماینده هندبال استان در 
گفت:  و  کرد  اشاره  جاری  فصل  برتر  لیگ  مسابقات 
با حضور مسئوالن ورزش استان و  روز گذشته جلسه 
مسئوالن این باشگاه برگزار و با توجه به عالقه مندی 
که به ورزش داریم قول دادیم مبلغ 15 میلیارد ریال به 
این باشگاه برای حضور در رقابت های فصل جاری لیگ 

برتر کمک کنیم.
وی تصریح کرد: در حالی قول این مبلغ داده شد که 
مسئوالن ورزش استان و باشگاه زاگرس مطالبه کمک 
مبلغ 15  کردیم  عنوان  اما  داشتند  ریالی  میلیارد   10
میلیارد ریال کمک می کنیم به شرطی که بتوانید یکی 
از مقام های اول تا سوم را کسب کنید. امیری مقدم 
تیم  اینکه  بر  مبنی  هایی  زمزمه  به  اشاره  با  همچنین 
را  برتر  لیگ  امسال  مسابقات  از  انصراف  قصد  زاگرس 
دارد، گفت: فکر نمی کنم چنین موضوعی صحت داشته 
باشد، اما اگر واقعیت باشد با توجه به قول و قرارهایی 
باشگاه  مسئوالن  با  داشتیم  روز گذشته  در جلسه  که 

برخورد خواهیم کرد.

استاندار خبر داد: تصویب بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار 
در سفر رئیس جمهور؛ کرمانشاه روی ریل توسعه قرار می گیرد

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
کرمانشاه از تدوین بسته اشتغالزایی 6 وجهی 
برای طرح در قرارگاه ملی کاهش نرخ بیکاری 
استان کرمانشاه خبر داد و گفت: کاهش نرخ 
بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از ماموریت های 

اصلی مدیران استان است.
 »بهزاد باباخانی« در جلسه هماهنگی تشکیل 
قرارگاه کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه در 
استانداری ، افزود: دستور رئیس جمهور برای 
تشکیل قرارگاه ملی کاهش نرخ بیکاری یکی 
از بهترین مصوبات سفر است و فرصت طالیی 
پیش روی استان قرار داده تا از آن برای طرح 
مشکالت استان در سطح ملی و انجام اقدامات 
اساسی برای کاهش نرخ بیکاری استفاده کنیم. 
است  قرار  که  قرارگاه  این  در  کرد:  اظهار  وی 
بزودی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور 
تشکیل شود برنامه ها و مطالبات بسیار مهمی 

از طرف استان تدوین و طرح خواهد شد.
باباخانی افزود: بسته 6 وجهی شامل "راه اندازی 
پروژه های ضربتی اشتغال زا که موانع در سطح 
ملی دارند، رفع مشکالت و موانع سرمایه گذاری 
خارج از اختیار استان، بسته مشوق های سرمایه 

گذاری، بسته پیشنهادی سرمایه گذاری شرکت 
های وابسته به دولت، بسته مجوزهای اشتغالزا 
مورد نیاز استان و بسته زیرساخت های مورد 
نیاز توسعه اشتغال در استان تهیه و به عنوان 
مطالبه استان در قرارگاه ملی مطرح خواهد شد.

در بیست و هشتمین سفر استانی رییس جمهور 
که روز پنجشنبه 23 تیرماه به استان کرمانشاه 
به  استان  توسعه  برای  طرح   200 شد  انجام 
تصویب رسید که براساس اعالم رییس جمهور 
در نشست خبری پایان سفر 11 طرح مربوط به 

کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است.
استان کرمانشاه بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 
و  دارد  روستا  و 590  هزار  و 2  شهر  در 34 
براساس اعالم رسمی مرکز ملی آمار ایران، نرخ 
بیکاری فصل بهار سال 1401 این استان 15.4 

درصد است.
و حرفه  فنی  آموزش  اعالم مدیرکل  براساس 
ای استان کرمانشاه از جمعیت 2 میلیون نفری 
استان کرمانشاه، 600 هزار نفر در رده سنی 
مربوط به اشتغال قرار دارند و از این تعداد 98 

هزار نفر بیکارند.
نفر  هزار  میان 98  از  افزود:  محمدی«  »یاور 

معادل 40 درصد  نفر  استان، 38 هزار  بیکار 
آنها دانش آموخته دانشگاه هستند که بدلیل 
پیدا  شغل  توانند  نمی  عملی،  مهارت  عدم 

کنند.

بیکاری  نرخ  میانگین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در استان کرمانشاه باالتر از میانگین کشوری 
است، یکی از دالیل اصلی آن را عدم آموزش 

مهارتی و عملی دانش آموختگان عنوان کرد.

بسته اشتغالزایی برای طرح در قرارگاه ملی کاهش نرخ 
بیکاری استان کرمانشاه تدوین شد

چهارشنبه 29  تیر 1401

تشکیل جلسه جمعیت وخانواده 
درفرمانداری رباط کریم برگزار شد

اولین جلسه جمعیت وخانواده به ریاست معاون سیاسی و 
اجتماعی در سالن جلسات فرمانداری رباط کریم برگزارشد

 اولین جلسه جمعیت وخانواده درسالن جلسات فرمانداری 
اجتماعی  و  سیاسی  معاون  عشوری  آقای  ریاست  به 

فرمانداری رباط کریم وبا حضور اعضای آن برگزارشد
در این جلسه مسائل مربوط به خانواده، افزایش جمعیت، 
مطرح  فرزندان  تربیتی  واصول  آموزش  آوری،  فرزند 

وتصمیات الزم گرفته شد

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی در 
فرمانداری رباط کریم برگزار شد

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان رباط کریم 
رباط  شهرستان  فرماندار  احمدی  امید  دکتر  ریاست  به 
کریم وبا حضور اعضای ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری 
برگزار شد.دکتر امید احمدی فرماندار رباط کریم به  برنامه 
ریزی کمیته ها تاکید کرد  و گفت: ستاد متشکل از 24 
کمیته با وظایف مختلف تعین شده است واین کمیته ها 
باید برنامه ریزی های الزم را برای برگزاری باشکوه مراسم 
این  باشند.در  داشته  رو  پیش  سال  در  حسینی  اربعین 
جلسه، اعضای ستاد اربعین به بررسی مسایل  و پیگیری 
موارد مربوطه پرداختند و در ادامه با معرفی کمیته های 

ستاد اربعین تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ گردید



ورزشی
خبر

ژاوی سکان هدایت بارسلونا را 
به برادرش سپرد

 سرمربی تیم فوتبال بارسلونا امروز هم موفق به سفر به 
آمریکا نشد و در دیدار آبی اناری ها مقابل اینترمیامی روی 

نیمکت این تیم نخواهد بود.
با  گذرنامه  به دلیل مشکالت مرتبط   ژاوی هرناندز که 
اردوی  برای  را  بارسلونا  فوتبال  تیم  کاروان  بود  نتوانسته 
پیش فصل در آمریکا، همراهی کند، در آخرین تالش ها، 
اخذ  به  موفق  اداری  مشکالت  برخی  دلیل  به  هم  امروز 

گذرنامه و سفر به آمریکا نشد.
با این حساب، ژاوی نمی تواند در اولین بازی بارسا در تور 
»اسکار  برادرش  و  کند  هدایت  را  تیم  این  فصل،  پیش 
آبی  مربی  نقش  میامی  اینتر  مقابل  بازی  در  هرناندز« 

اناری ها را بازی خواهد کرد.
ژاوی که در دوران حضور در تیم فوتبال السد قطر سه بار 
برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر کرده بود، 
حاال به همان دلیل برای ورود به خاک آمریکا نیاز به کسب 
مجوز ویژه دارد تا بتواند به شاگردانش ملحق شود اما او که 
پیش  از این هم به عنوان بازیکن و هم در کسوت مربی با 
نمایندگان ایران پیکار کرده بود، مشخص نیست چه زمانی 

به آمریکا می رسد.

طلوع کیان: قدرت ایران را به 
همه ثابت کردیم

 مربی تیم ملی والیبال با بیان این که سختی ها را با هدف باال 
بردن پرچم کشورمان تحمل می کنیم، گفت: قدرت والیبال ایران 
را که خیلی ها به آن اعتقاد نداشتند، ثابت کردیم و حاال همه به 
تیم ایران احترام می گذارند. علیرضا طلوع کیان درباره شرایط تیم 
ملی والیبال ایران در مرحله نهایی لیگ ملت های ۲۰۲۲، اظهار 
داشت: سفر سخت و طوالنی داشتیم. برای این دوره از مسابقات 
برنامه طوالنی در نظر گرفته بودیم. حدود ۵۰ روز است که خارج 
از کشور حضور داریم. به هر حال ایرانی ها احساساتی و با عواطف 
باال هستند. دوری از خانواده و وطن سخت است، مخصوصا که 
تیم ایران بازیکنان ۲۰و۲۱ ساله در ترکیب تیم خود دارد. تمام 
این سختی ها، رنج ها و دوری ها فقط یک هدف دارد و آن هم باال 

بردن پرچم کشورمان است.

ارمغانی: تیم ملی بسکتبال هنوز به شرایط کامال 
ایده آل نرسیده است

خبر

دایی: زمان مناسبی برای قبول 
مسوولیت تیم ملی نبود
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 سرمربی اسبق تیم ملی ایران گفت: االن زمان مناسبی 
برای قبول مسوولیت تیم ملی و نبود و اعضای تیم با 
کنار گذاشتن اختالفات بهترین بازی ها را انجام دهند.

در  فوتبالی  جزیره  افتتاحیه  حاشیه  در  دایی  علی 
کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جام جهانی و 
برگزاری جشنواره جزیره فوتبالی فرصت مناسبی است 

که ایران و این جزیره را به جهانیان بشناسانیم.
وی اضافه کرد: ایران همسایه دیوار به دیوار قطر است و 
انتظار می رود بتوانیم این فرصت بزرگ را برای تحقق 
اهداف خودمان غنمیت بشماریم و رسیدن به مساله 

بستگی به کارهایی که انجام می دهیم دارد.
دایی با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات جام 
جهانی گفت: انتظار داریم در این تیم همه اختالفات 
را کنار بگذارند و سعی کنند بهترین بازی ها را انجام 

دهند.
ملی  تیم  مربیگری  اینکه چرا  به سوال  پاسخ  در  وی 
که  است  مربی  هر  آرزوی  داشت:  اظهار  نپذیرفت  را 
مربی تیم ملی کشورش باشد اما معتقدم االن نه زمان 
مناسبی برای تیم ملی و وقت کافی برای کمک کردن 

به آن نبود و فکر می کنم بهترین تصمیم را گرفتم.
چند روز قبل بود که دراگان اسکوچیچ از سوی کمیته 
فنی فدراسیون فوتبال از سمت سرمربیگری تیم ملی 
فوتبال ایران برکنار شد اما خیلی سریع هیات رئیسه 
اسکوچیچ  دراگان  با  از جلسه  فوتبال پس  فدراسیون 

رای صادر شده از سوی کمیته فنی را وتو کرد.
هیات  و  فنی  کمیته  مشترک  جلسه ی  وجود  این  با 
با  انجام رسید و پس از چند ساعِت همراه  رئیسه به 
بحث، اختالف نظر، قهر و ... احسان اصولی، سخنگوی 
فدراسیون فوتبال اعالم کرد دراگان اسکوچیچ همچنان 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی می ماند.
ایران در جام  نقش  ایفای  راستای  در  فوتبالی  جزیره 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به مدت ۶ ماه در این جزیره برگزار 
می شود و  ۲۰ رویداد مختلف ورزشی، جشنواره های 
های  برنامه  ورزشی،  مسابقات  ها،  نمایشگاه  رقابتی، 
این جزیره برگزار خواهد  این مدت در  تلوزیونی طی 

شد.

مدیر فنی تیم ملی جودو گفت: کسب مجوز حضور 
در بازیهای کشورهای اسالمی و حضور نمایندگان 
ایران در قونیه کار بزرگی بود که می تواند شروع 

خوبی برای جودوی کشورمان باشد.
محمدرضا حاج یوسف زاده با بیان مطلب فوق به 
جهانی  فدراسیون  رئیس  نامه  افزود:  مهر  خبرنگار 
ایران در بازی های کشورهای اسالمی  برای حضور 
در واقع نقطه عطفی برای اوضاع این روزهای جودو 
بود. بعد از دو سال دوری از مسابقات معتبر و بین 
پیدا  را  این  ایران فرصت  نمایندگان جودو  المللی، 
رقبای  با  باال  سطح  تورنمنت  یک  در  تا  می کنند 

رقابت ها  این  واقع  در  کنند.  مبارزه  خود  خارجی 
نشان می دهد جودو ایران کجای جغرافیایی جودو 

قرار دارد.
اسالمی  کشورهای  بازی های  معتقدم  افزود:  وی 
جهانی  شبه  تورنمنت  یک  تقریباً  و  آسیا  از  فراتر 
است. حضور کشورهای الجزایر، ترکیه، آذربایجان، 
ازبکستان، مصر و.. با جودوکارانی که سابقه کسب 
دارند،  را  المپیک  و  جهانی  رقابت های  در  مدال 
انتظار جودوکاران  تا میدانی سخت در  باعث شده 
کشورمان باشد و این رقابت ها بدون شک می تواند 

شروعی خوبی برای جودو کشورمان باشد.

مدیرفنی تیم ملی جودو در پاسخ به این سوال که 
در صورت رفع تعلیق امکان کسب سهمیه المپیک 
برای جودو ایران در مدت زمان باقی مانده هست یا 
خیر گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد، فدراسیون 
باید استراتژی جدیدی تعریف کند. در واقع در کنار 
و  جوانان  نوجوانان،  ملی  تیم های  معمول  فعالیت 
بزرگساالن، می بایست نفراتی که پتانسیل پیشرفت 
دارند را گلچین کرده، با حضور در کمپ های بین 
المللی و تورنمنت های معتبر شرایط را برای رشد 
در جودو  این دست جودوکاران  کنید.  فراهم  آنها 
ایران اشباع شده و برای موفقیت بیشتر باید بیشتر 
با جودو روز دنیا ارتباط داشته باشند. در این صورت 

می توان به کسب سهمیه هم امیدوار بود.
حاج یوسف زاده در خصوص شرایط تیم ملی برای 
گفت:  اسالمی هم  بازی های کشورهای  در  حضور 
بنده از اسفندماه این مسئولیت را قبول کردم که 
خدا را شکر تیم ملی با وجود کادر فنی با تجربه و 
اردوهایی داخلی و برون مرزی که پشت سر گذاشته 
رفته به رفته شرایط مطلوبی پیدا می کند. مربیان 
این تیم با تجربه هستند و خود میادین بزرگی را 
برای  شایانی  کمک  می تواند  که  اند  کرده  تجربه 

جوانان باشند.
وی در پایان گفت: با اردوها و تورنمنت هایی که در 
عراق و روسیه پشت سر گذاشتیم و البته اردویی 
چند روزه ای که قبل از شروع مسابقات در ترکیه 
خواهیم داشت، ان شااهلل اعضای تیم ملی بتوانند 
مطلوبی  نتایج  گذاشته  نمایش  به  خوبی  مبارزات 

کسب کنند.

مدیر فنی تیم ملی جودو :  حضور در بازیهای کشورهای 

اسالم شروع خوبی برای جودو ایران خواهد بود

سرمربی تیم ملی بسکتبال با تاکید بر اینکه تیمش 
در مسابقات کاپ آسیا نشان داد حرفی برای گفتن 
ایده آل  کامال  شرایط  به  هنوز  البته  گفت:  دارد، 

نرسیده ایم و فعال به قهرمانی فکر نمی کنیم.
رابطه  در  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  ارمغانی  سعید 
مرحله  دیدار  در سه  بسکتبال  ملی  تیم  عملکرد  با 
ژاپن  و  قزاقستان  برابر سوریه،  آسیا  کاپ  مقدماتی 
توضیح داد و ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بتواند 
چه  اگر  کند  طی  همچنان  را  خودش  خوب  روند 

نباید از نتایج غیر از این شوکه شد.
از  بسکتبال  ملی  تیم  دارد که  تاکید  وی همچنین 
فکر  آسیا  کاپ  در  قهرمانی  تکرار  و  فینال  به  حاال 
نمی کند بلکه تمرکز اصلی روی مرحله یک چهارم 

نهایی است و عبور از این مرحله.
سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: توقع و انتظار این 
بود تیم ملی در چنین تورنمنتی روز به روز پیشرفت 
کرده و عملکردش در حمله و دفاع کامل تر شود که 
خوشبختانه این مهم تا امروز محقق شده است. ما 
نشان دادیم حرفی برای گفتن داریم و باید این روند 
را ادامه دهیم و حرف های بزرگ تر را در دیدارهای 

باقی مانده و مراحل بزرگ تر بزنیم.
برگزار شده در  به روند دیدارهای  اشاره  با  ارمغانی 
قابل  دیدار  از  بعد  تیمش  اینکه  و  مقدماتی  مرحله 
موفق  سوریه  مقابل  نتیجه  لحاظ-  به  بینی-  پیش 
پیش  از  انتقامی  رقابت  یک  در  را  قزاقستان  شد 
در  که  دیداری  با  دیدار  این  تفاوت  به  بردارد،  رو 
اشاره  شد  برگزار  جهانی  جام  انتخابی  سوم  پنجره 
با دیداری که  بازی  این  تفاوت عمده  کرد و گفت: 
نبض  ابتدا  از  اینجا  که  بود  این  داشتیم  آلماتی  در 
بازی در دست ایران بود. این ما بودیم که سناریوی 
جریان بازی برای هر کوارتر می نوشتیم و به حریف 
دیکته می کردیم. در حالی که در آلماتی روند بازی 
بعد از کوارتر اول کاماًل تغییر کرد و جریان آن به 
به  ما  شوت های  که  طوری  به  افتاد  قزاق ها  دست 
به  اعتماد  و  بسته شد  آنها  دفاع  نمی رسید،  نتیجه 
نفسشان هم خیلی باال رفت و این گونه پیروز شدند. 
در کاپ آسیا اما به قزاق ها اجازه خودنمایی و نفس 

کشیدن برای تعیین مدل بازی ندادیم.
بُرد  و  ژاپن  با  دیدار  مورد  در  همچنین  ارمغانی 
این  مقابل  بسکتبال  ملی  تیم  که  کننده ای  تعیین 
تیم به دست آورد تصریح کرد: این رقابت هم فوق 
و  کردند  عمل  منسجم  کاماًل  بازیکنان  بود.  العاده 
به  را  فنی  کادر  تأکید  مورد  حمله ای  تاکتیک های 
به  بازیکنان  عملکرد  کل  در  کردند.  اجرا  خوبی 
گونه ای بود که دست ژاپن به طور کامل بسته شده 
بود چون آنالیز الزم و دقیق را داشتیم و بر اساس 

آن تاکتیک تیم را مشخص کردیم.
ژاپنی ها  قوت  نقطه  داد:  ادامه  رابطه  این  در  وی 
در  خصوص  به  را  بود  سریع  شوت  و  چرخش  که 
این گونه  و  آنها گرفتیم  از  کوارترهای دوم و سوم 
زمین  در  چگونه  ژاپنی ها  که  می کردیم  تعیین  ما 
این  بازی کنند. ملی پوشان در  بازیکنانمان  مقابل 
بازی استثنایی بودند چرا که تمرکز الزم را داشتند 
و می خواستند با تمام وجود بدون نقص بازی کنند.

نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  بسکتبال  ملی  »تیم 
کاپ آسیا و برای صعود به نیمه نهایی باید با برنده 
دیدار اردن -  چین  تایپه رقابت داشته باشد، ارزیابی 
شما از این دیدار چیست؟« ارمغانی در پاسخ به این 
است که دو  تیم خیلی خوبی  اردن  پرسش گفت: 
دارد. یکی  اختیار  لیگ« در  باتجربه »یورو  بازیکن 
از آنها آمریکایی است. در کل اردن در این دوره از 
مسابقات ترکیبی بهتر از همیشه دارد که منسجم 
رقابت  داد. قطعاً  نشان  و قوی در مرحله مقدماتی 

آسانی با این تیم نداریم. 
ارمغانی تأکید کرد: نمی توانم بگویم رقابت با اردن 
تا  بودیم  منتظر  تایپه،  چین  یا  بود  بهتر  برایمان 

دیدارهای  آن  اساس  بر  و  شود  مشخص  حریفمان 
خود را ادامه دهیم. هر تیم ویژگی های خاص خود 
قوت  نقطه  اردنی ها  موارد  از  یکسری  در  دارد.  را 
توجه  قابل  هم  تایپه  چین  بارز  ویژگی  اما  دارند 
است. مسئله مهم اینجاست که در انتخاب حریفمان 
باید  شده  مشخص  که  هم  حاال  و  نداشتیم  دستی 

صرفاً برای مقابله با آن و کسب نتیجه کار کنیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال همچنین به یک موضوع 
در رابطه با نتایج این تیم در دیدارهای پیش روی 
کاپ آسیا اشاره کرد و گفت: ممکن است هر تیمی 
تورنمنتی  وارد  شرایط  ترین  آل  ایده  در  اگر  حتی 
شده باشد در یک مرحله با شکست مواجه شود. این 
یا حداقل  بازی  پایان یک  شکست ممکن است در 
در پایان یک کوارتر برای آن تیم ثبت شود. بنابراین 
اگر واقع بین باشیم باید به این مسئله هم فکر کنیم 
که شاید چنین نتایجی هم در انتظار تیم ملی باشد. 
می خواهم بگویم باید خود را برای شکست احتمالی 
در دیدارهای باقیمانده آماده کنیم اما بیشتر از آن 
صورت  در  که  شویم  آماده  موضوع  این  برای  باید 
به  و  سریع  خیلی  نتیجه ای  چنین  شدن  پذیرفته 

موقع بتوانیم ریکاوری روانی الزم را روی تیم داشته 
بهتر  بازی  به  بازی  که  است  این  ما  تالش  باشیم. 
اما روال  باشیم  شویم و در هر رقابت پیروز میدان 
تورنمنت ها برای تیم ها همیشه روی یک خط ثابت 

نیست.
»برخی مربیان معتقدند عملکرد تیم ملی در کاپ 
زمانی  بازه  از یک  بعد  تیم  این  که  داد  نشان  آسیا 
داشت«.  نیاز  مسابقه  شرایط  در  به حضور  تمرینی 
احتماالً  گفت:  مسئله  این  به  واکنش  در  ارمغانی 
بیشتری  تدارکات  می توانستیم  ما  است.  همین 
نتوانستیم  زمان  کمبود  خاطر  به  اما  باشیم  داشته 
دیدارهای تدارکاتی الزم را انجام بدهیم. به نظرم هر 
تیمی وقتی با سیستمی جدید آغاز به کار می کند 
کامل  طور  به  را  برنامه هایش  تا  دارد  نیاز  زمان  به 
اجرایی کند و در این پروسه زمانی باید دیدارهای 
دارم  اعتقاد  من  هم  امروز  کند.  برگزار  هم  را  الزم 
هماهنگی  درصد  صد  به  هنوز  ایران  بسکتبال  تیم 
الزم و ایده آل بودن نرسیده است. ما می توانیم در 
دفاع و حمله خیلی بهتر از این باشیم اما به زمان 

نیاز داریم.

 وزیر ورزش و جوانان گفت: این 
فدراسیون  تصمیم  از  وزارتخانه 
اسکوچیچ  ابقای  برای  فوتبال 

حمایت می کند.
حاشیه  در  سجادی  حمید  سید 
فوتبالی  جزیره  جشنواره  افتتاح 
داشت:  اظهار  کیش  جزیره  در 
افدراسیون فوتبال یکی از بخش 
و  بوده  ایران  ورزش  مهم  های 
وزارت ورزش و جوانان خالصانه 

و برادرانه در خدمت آنها است.
وی اضافه کرد: عالوه بر حمایت 
برای  فدراسیون  این  تصمیم  از 
تیم  سرمربی  اسکوچیچ  ابقای 
اسالمی،  جمهوری  فوتبال  ملی 
حمایت های مادی و معنوی نیز 
از این فدراسیون در مسیر پیش 

رو خواهیم داشت.
 ۲ تدارک  از  همچنین  سجادی 
راه  های  تیم  با  دوستانه  بازی 
یافته به جام جهانی در شهریور 
ماه امسال خبر داد و افزود: این 
مسابقات همزمان با فیفا دی اول 
قطر   ۲۰۲۲ فوتبال  جهانی  جام 
تیم  تدارکاتی  اردوی  جریان  در 
ملی در کشور اتریش برگزار می 

شود.
روز قبل بود که دراگان اسکوچیچ 
فدراسیون  فنی  کمیته  سوی  از 
سرمربیگری  سمت  از  فوتبال 
برکنار  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
شد اما خیلی سریع هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال پس از جلسه با 
دراگان اسکوچیچ رای صادر شده 

از سوی کمیته فنی را وتو کرد.
مشترک  وجود  جلسه ی  این  با 

به  رئیسه  هیات  و  فنی  کمیته 
انجام رسید و پس از چند ساعِت 
همراه با بحث، اختالف نظر، قهر 
سخنگوی  اصولی،  احسان   ... و 
کرد  اعالم  فوتبال  فدراسیون 
همچنان  اسکوچیچ  دراگان 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 

باقی می ماند.
جزیره فوتبالی در راستای ایفای 
جهانی  جام  در  ایران  نقش 
در  ماه   ۶ مدت  به  قطر   ۲۰۲۲
شود  می  برگزار  جزیره  این 
ورزشی،  مختلف  رویداد   ۲۰ و  
جشنواره های رقابتی، نمایشگاه 
برنامه  ورزشی،  مسابقات  ها، 
مدت  این  طی  تلوزیونی  های 

خواهد  برگزار  جزیره  این  در 
جام  موسیقی  بزرگ  جایزه  شد. 
عکس  و  فیلم  جشنواره  جهانی، 
استیکر،  جشنواره  جام جهانی، 
المان های  کاریکاتور،  کارتون، 
شهری ، نمایشگاه صنایع مرتبط 
با  کلینیک  فوتبال  فوتبال،  با 
کارگاه های  ایفمارک،  همکاری 
حوزه  در  آموزشی  تخصصی 
دستاوردهای  نمایشگاه  فوتبال، 
دهکده  قطر،  و  ایران  اقتصادی 
فوتبال ایرانی از رویدادهای برنامه 
جشنواره  قالب  در  شده  ریزی 

جزیره فوتبال است.
المللی  بین  بازیکن   ۶۵ حضور   
دوره  برپایی  خارجی،  و  ایرانی 

ایران  فوتبال  ستارگان  مسابقات 
و جهان در جام جهانی ۱۹۹۸،  
فوتبال  ویژه  مسابقات  برگزاری 
فوتبال خیابانی، ساحلی،  بانوان، 
این  بزرگان  حضور  با  صابونی 
رشته ها، اکران مسابقات با حضور 
وخارجی،  داخلی  کارشناسان 
مسابقه  فوتبال،  یابی  استعداد 
گزارشگر شو را از دیگر برنامه های 

جشنواره جزیره فوتبالی است.
جاری  سال  تیر  از  برنامه ها 
برخی  های  اختتامیه  و  شروع 
نوروزی  جشنواره  به  رویدادهای 
موج  تا  می شود  متصل  کیش 
فوتبالی کیش تا نوروز سال آینده 

ادامه داشته باشد.

وزارت ورزش از ابقای اسکوچیچ حمایت می کند

الپورتا: لواندوفسکی با درخواست کاهش حقوق موافقت کرد
با  قرارداد  جزئیات  درباره  بارسلونا  باشگاه  رئیس 
لواندوفسکی سخن به میان آورد. او تاکید کرد که 
دستمزد این بازیکن نسبت به دوران حضورش در 

بایرن مونیخ کمتر شده است.
به نقل از اسپورت، سرانجام روبرت لواندوفسکی بعد 
از کش و قوس های زیاد بایرن مونیخ را ترک کرد 
تا پیراهن بارسلونا را بر تن کند. خوان الپورتا، رئیس 

این  با  قرارداد  بارسلونا درباره جزئیات عقد  باشگاه 
مهاجم لهستانی سخن به میان آورد.

او گفت: رقم این انتقال ۵ + ۴۵ میلیون یورو است. 
باید از لواندوفسکی تشکر کرد که با درخواست ما 
را  بازیکنی  ما  کرد.  موافقت  کاهش دستمزد  برای 
جذب کرده ایم که می تواند کمک زیادی به ما کند. 
لواندوفسکی بازیکنی است که بارسلونا به او نیاز دارد 

و متناسب با خواسته های ماست. او وضعیت باشگاه 
را به خوبی درک کرد و به همین خاطر موافقت خود 

را با درخواست ما برای کاهش دستمزد اعالم کرد.
او  گفت:  دمبله  با  قرارداد  تمدید  درباره  الپورتا 
بازیکنی خاص است و شخصیت خاصی هم دارد. 
او انسانی درون گرا و لطیف است و خوشحالیم که 

تصمیم به ماندن در تیم گرفت.

مهدی: اجازه بازی در ورزشگاه هایی که مشکل دارند را نمی دهیم
فوتبال  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس 
گفت: اگر استادیومی شرایط ایده آل را نداشته 
باشد، اجازه نخواهیم داد در آنجا بازی برگزار 

شود.
در  رادیویی  گفت وگویی  در  مهدی  سهیل 
لیگ  تیم های  استادیوم های  وضعیت  مورد 
برتری اظهار داشت:  گزارش جدیدی دریافت 
ورزشگاه ها،  مسووالن  از  مکاتبه  با  و  نکردیم 
این  در  را  خود  پیشرفت  خواستیم  آن ها  از 
خوبی  اوضاع  کل  در  کنند.  اعالم  خصوص 
کردیم  اعالم  نیز  ما  نداریم.  زیرساخت ها  در 

برگزار  تماشاگران  حضور  با  بازی ها  چون  که 
را  ایده آل  شرایط  استادیومی  اگر  می شود، 
آن  در  داد  نخواهیم  اجازه  باشد،  نداشته 

ورزشگاه بازی برگزار شود.  
گفت:  تیم ها  خارجی  اردوهای  مورد  در  وی 
اجازه دخالت در امور داخلی باشگاه ها را نداریم 
و  برون مرزی  شورای  باید  خصوص  این  در  و 
وزارت ورزش نظر بدهد. سازمان لیگ در این 

موارد دخالت نمی کند. 
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال در 
مورد زمان پایان نیم فصل عنوان کرد: تالش 

می کنیم تا نیم فصل را قبل از جام جهانی به 
پایان برسانیم. منطق این را می گوید که تا قبل 
از شروع جام جهانی، ۱۴ یا ۱۵ هفته را برگزار 

کرده باشیم. 
مهدی در خصوص برگزاری مراسم بهترین های 
فصل گفت: این برنامه در بخش روابط عمومی 
برگزار می شود. در سال های کرونا از این فضا 
باید  برنامه  این  اینکه  به  توجه  با  دور شدیم. 
باشگاه ها  حضور  با  و  عمومی  جلسه  یک  در 
این مورد  باید در  برگزار شود، روابط عمومی 

تصمیم گیری کند.
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شهابحسینی:مسیربازیگریام
باگرفتنمدارجتمامنشده

شهاب حسینی، با بیان اینکه بازیگری وقت آدم را می گیرد، گفت: 
روزی که بانی تاسیس یک دانشگاه کامال تخصصی فقط در رشته 
کار  به آن یک  بازیگری ام  از کارهای  بیش  روز  باشم آن  سینما 

افتخار می کنم.
فیلم  برگزیدگان نخستین جشن  از معرفی  شهاب حسینی پس 
کوتاه اندیشکده مستقل فرهنگ و هنر که به دبیری وی برگزار 
شد در جمع محدودی از خبرنگار حاضر و به سواالت آنها درباره 

این رویداد پاسخ داد.
حسینی در ابتدا و در پاسخ به اینکه آیا ورودش به حوزه فیلم های 
سینما  شرایط  بودن  بسته  و  سانسور  خاطر  به  کوتاه  و  مستقل 
است؟ گفت: مسئله امروز اکران است چرا که دوران کرونا تاثیر 
زیادی بر اکران فیلم ها گذاشت و همین فیلم طالخون که در آن 
بازی کردم و روی پرده است، مربوط به چند سال قبل بوده و االن 
به نمایش رسیده است. هدف من بیشتر کمک کردن به آثاری بود 
که بستر جامعه از آن بی خبر است. البته دوست دارم که این کار 

را سال های آینده با فیلم های مستقل سینمایی هم ادامه دهم.
با احترام به همه همکاران حرفه ای خودم، ورودم به  افزود:  وی 
این مسیر به این دلیل بود که به یک فضا و انرژی تازه نیاز داشتم 

چون فضای آنجا برای من اقناع کننده نبود. 
حسینی تاکید کرد: هدف من از این مسیر چیزی جز ایجاد بستر 
برای مخاطب نبوده است. با این حال فعال گام اول را آنالین پیش 
بردیم ولی بعد از این احتماال به دنبال مکانی ثابت برای نمایش 

فیلم ها خواهیم بود.
با  آیا  اینکه  درباره  همچنین  الی  درباره  سینمایی  فیلم  بازیگر 
توجه به اسم و رسمش، این جشن در رقابت با رویدادهای مشابه 
خواهد بود؟ گفت: من دنبال هیچ نوع رقابتی نیستم و امیدوارم 
به فیلم هایی که از رویدادهای مشابه دیگر جا می مانند، در اینجا 

توجه کنیم.
اضافه  هنر  و  فرهنگ  مستقل  اندیشکده  کوتاه  فیلم  دبیر جشن 
را  آدم  بد،  صاحبخانه ی  می گوید  که  هست  ضرب المثلی  کرد: 
تزریق  برای  قبل  سال  چند  در  خودم  من  می کند.  صاحبخانه 
ارائه  برای  ولی  کردم  تولید  را  فیلم  نگاهی جدید، حدود هشت 
با مشکل مواجه شدم. برای همین، اینکه از سر لطف می گویید 
اسم من وزنی دارد، فقط در کالم است و در عمل نیست و همین 
انگیزه باعث شد که بگویم اینجا، آدرس ماست و اگر هیچ جایی 

فیلمی را نخواستند ما هستیم. 
وی همچنین درباره اینکه استقالل این رویداد را در آینده چطور 
حفظ می کند وقتی مدیران بر سینمای انقالبی و ورود نسل تازه 
از فیلمسازان انقالبی تاکید دارند، بویژه آنکه بخش قابل توجهی 
جوان  سینمای  انجمن  با  مشترک  محصول  شده  نامزد  آثار  از 
برای  و  انجام شد  که  بود  نوع همکاری  یک  این  هستند، گفت: 
من جالب بود که یکسری استاندارد در بعضی فیلم های انجمن 
به  نباشد؛  فیلم های مستقل  در  است  رعایت می شود که ممکن 
همین دلیل در سال اول خواستیم این تلفیق را داشته باشیم که 

سلیقه های مختلف را هم ببینیم و به انجمن معرفی کنیم. 
استقالل در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  و کارگردان سینما  بازیگر  این 
سلیقه را حتما درنظر خواهیم داشت، افزود: این تلفیق در سال 
اول برای من دلگرمی است چون دغدغه اصلی به پخش رساندن 
ندارند و شاید  برای دیده شدن  آثار است که جای دیگری  این 
مستقل  سینمای  پخش  برای  بیشتری  همسویی  مسیر  این  در 

پیش آید.
شهاب حسینی در پاسخ به اینکه آیا پس از چند سال پرحاشیه 
مسیر فعلی اش را با آرامش پیش می برد، با تایید حاشیه دار بودن 
در  ولی  می روند  و  می آیند  حاشیه ها  گفت:  اخیرش،  سال  چند 
می گیرد  را  آدم  وقت  بازیگری  است.  مشخص  سیر  خط  نهایت 
ارائه  آثارم را  و به دغدغه های دیگر کمتر پرداخته می شود. من 
می کنم و اگر مورد اقبال قرار بگیرد مسئولیت بیشتری را برایم 

به دنبال دارد.
وی ادامه داد: مسئله این است که از یک جایی شما باید براساس 
سهم اجتماعی خود کاری کنید و آنچه انجام می دهم طبق نیازی 
است که به نظرم وجود دارد. من احساس نمی کنم که مسیرم را 
با بازیگری شروع کردم و چون به مدارجی هم رسیدم دیگر همین 
کافی است. در حیطه کاری خودم احساس می کنم دوست دارم 
این ها را کنار هم ادامه دهم و روزی که بانی تاسیس یک دانشگاه 
کامال تخصصی فقط در رشته سینما باشم آن روز بیش از کارهای 

بازیگری ام به آن یک کار افتخار می کنم.
فیلم کوتاه  آینده جشن  افق و  ایرنا درباره  به  پاسخ  حسینی در 
اندیشکده مستقل فرهنگ و هنر و احتمال بین المللی شدن آن 
نیز گفت: حتما قصد بین المللی کردن آن را داریم و احتماال از 

سال های آینده این جشن را در جزیره کیش برگزار کنیم.

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
جزو  فارسی  زبان  اینکه  بر  تاکید 
است،  ملی  هویت  جدایی ناپذیر 
زبان  از  سیزدهم  دولت  اهتمام  بر 

فارسی تاکید کرد.
شورای  نشست  چهاردهمین 
هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با 
وزیر  اسماعیلی  حضور محمدمهدی 
غالمعلی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگستان  رئیس  عادل  حداد 
زبان و ادب فارسی، محمود شالویی 
پاسداشت  هماهنگی  شورای  دبیر 
و  نهادها  مسئوالن  و  فارسی  زبان 
سازمان های مختلف حضور داشتند.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم 
اهتمام  فارسی  زبان  پاسداشت  بر 
جدی دارد، گفت: دولت در شورای 
فارسی  زبان  به مساله  عالی همواره 
مقام  و  اسالمی  انقالب  دارد.  تاکید 
احیا  را  مساله  این  رهبری  معظم 
زبان  صورت،  هر  در  اما  کردند، 
هویت  از  جدایی ناپذیر  جزو  فارسی 

ملی ایران است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  گفته  به 
به  فارسی  زبان  بر  تاکید  اسالمی 
نیست،  فرهنگ ها  نفی خرده  معنی 
چراکه فرهنگ های مختلف کنار هم 
رنگین کمانی را تشکیل می دهند که 
گردهم  فارسی  زبان  چتر  زیر  همه 

آمدند.
تعدی  از  مهمی  بخش  افزود:  او 
پوشش  و  لعاب  با  فارسی  زبان  به 
لزوم کار اقتصادی و فرهنگی اتفاق 
می افتد و همین نگاه منفعالنه باعث 
شده است خیلی از واژگان غیرفارسی 

وارد زبان شوند.
به  باید  نهادها  و  سازمان ها  همه 

پاسداشت زبان فارسی توجه کنند
اینکه  بر  تاکید  با  اسماعیلی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه 
را  فارسی  زبان  از  پاسداشت  وظیفه 
مطبوعاتی  معاونت  در  افزود:  دارد، 
دنبال  را  مساله  این  هم  رسانه ای  و 
مایه  اتفاق ها  از  برخی  و  می کنیم 

آینده  تا جلسه  است، حتما  نگرانی 
باید اقدامات خوبی برای حل برخی 
هیات  بدهیم.  انجام  مشکالت  از 
و  پاسداشت  بحث  در  باید  نظارت 
کند.  ورود  فارسی  زبان  بر  نظارت 
همچنین حوزه تبلیغات و رسانه باید 
این کار را انجام بدهد. هیچ اولویتی 
بر حفظ و پاسداشت از هویت ملی 
وجود ندارد، همه سازمان ها و نهادها 

باید به این مساله توجه کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 
داد: از اداره کل تهران می خواهم که 
سازمان  از  و  شهری  تبلیغات  روی 
مسائل  به  می خواهم   ... و  نمایشی 
در  این  کنند.  توجه  فارسی  زبان 
و  صدا  حوزه  در  که  است  حالی 
سیما استفاده از واژگان خارجی جا 
بر  قانونی  به شکل  باید  افتاده است. 
باید  همچنین  کنیم،  نظارت  موارد 
سازوکاری تهیه کنند تا گزارش های 

نظارتی با دقت نوشته شود.
حوزه  در  را  الزم  اهتمام  فعاالن 
پاسداشت زبان فارسی داشته باشند

پاسداشت  هماهنگی  شورای  دبیر 
زبان فارسی نیز با اعالم اینکه برخی 
زبان  پاسداشت  شورای  اعضای  از 
از  اظهار کرد:  تغییر کردند،  فارسی 

اینکه  با  جدید،  دولت  کار  به  آغاز 
کمتر از یک سال می گذرد جلسات 
فارسی  زبان  حوزه  در  متعددی 

برگزار کردیم.
از  برخی  افزود:  شالویی  محمود 
کاالی  که  افرادی  و  تولیدکنندگان 
جلسات  به  می کنند،  وارد  مهمی 
دعوت شدند و خواستیم اهتمام الزم 
فارسی  زبان  پاسداشت  حوزه  در  را 

داشته باشند.
فعالیت سامانه جامع پاسداشت زبان 

فارسی
هنر  و  فرهنگ  توسعه  مرکز  رئیس 
فرهنگ  وزارت  مجازی  فضای  در 
خصوص  در  نیز  اسالمی  ارشاد  و 
فارسی  پاسداشت  جامع  سامانه 
از  بعد  سامانه  این  داد:  توضیح 
تصویب قانون ممنوعیت استفاده از 
واژگان بیگانه، فعال شد. قرار بر این 
اساس شد تا این سامانه  این قانون 

را به اندازه مکفی اجرا کند.
حامد  حجت االسالم  گفته  به 
حاجی مالمیرزایی از جمله اقداماتی 
که در سامانه انجام شد، می توان به 
اشاره کرد.  فارسی  زبان  دامنه  ثبت 
در سایت درباره قوانین اطالع رسانی 
غیربیگانه  و  بیگانه  واژگان  می شود، 

معرفی و قابلیت هایی در این حوزه 
برای کاربران ممکن شده است.

)کارتابل(  کارپوشه  بخش  افزود:  او 
بیرون  و  درون  کاربران  برای 
سازمانی راه اندازی شده تا برای هر 
بخش فراهم و تاییدیه هر واژه اخذ 

شود.
وزیر  مشاور  جنابی  ادامه شهاب  در 
وزارت  وزارتی  حوزه  مدیرکل  و 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
نقل،  حمل  صنایع  محور  سه  در 
در  عمومی  صنایع  تولید  و  اصناف 
وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیر 
برنامه ها در راستای پاسداشت زبان 

فارسی هستیم.
معاون  منطقی  منوچهر  سپس 
صمت  وزارت  نقل  و  حمل  صنایع 
نیز با اشاره به اینکه مهم ترین بحث 
تجارت،  و  معدن  و  صنعت  وزارت 
در  داد:  ادامه  است،  خودروسازی 
برای  فارسی  اسامی  از  اول  دوره 
محصوالتی که مالکیت فکری ایرانی 
دوره  در  و  کردیم  استفاده  داشتند، 
روی  اسامی  فارسی  نوشتار  از  دوم 
اقدامات  این  شد.  استفاده  خودرو 
هم  تجاری  خودروی  حوزه  در  را 

گسترش دادیم.

اسماعیلی:هیچمسالهایبرحفظوپاسداشت
ازهویتملیاولویتندارد

گزارش

رئیسبنیادشهید:زندگیوایثارگری
شهداباابزارهنرمعرفیشود

 معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: 
زندگی و فداکاری و ایثارگری شهدا باید با ابزار هنر به جامعه معرفی 

شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در همایش ملی الله های سپید که 
در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ایران برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای مدافع سالمت و 
تبریک عید غدیر خم گفت: اعتبار این همایش به خاطر جمعی از مردم 
غیرت مند کشور است که غیرت و ازخودگذشتگی خود را نشان دادند.

وی افزود: جمعی از شیرمردان و شیر زنان در عرصه ای که ملت نیاز به 
کمک و فداکاری داشتند از جان خود گذشتند و این عزیزان با وجود 
اینکه ابعاد این بیماری شناخته نشده بود و راه پیشگیری و درمان این 
کنار  در  و  کردند  فداکاری  مسئولیت  احساس  با  نبود؛  فراهم  بیماری 

افرادی که نیاز به کمک داشتند ایستادند.
رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه بر همه مسئوالن بایدقدرشناس مدافعان 
سالمت باشند، گفت: اگر شکرگزار و سپاسگزار این فداکاری نباشیم از 
این نعمت محروم خواهیم شد و اگر صحنه دیگری مثل دفاع مقدس به 

وجود بیاید این فداکاری ها را شاهد نخواهیم بود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: شهدای ما نیاز به برگزاری این مراسم ها 
داده  را  آنها  مزد  و خداوند  الهی هستند  آنها غرق رحمت  زیرا  ندارند 
است. جامعه نیاز به قهرمان و حماسه دارد و ما باید حماسه و قهرمانی 
شهدا را نشان دهیم تا این اسطوره ها چراغ راهنما و راهگشای آینده 

باشند.
اما  گمنام  هرچند  از شهدا  بسیاری  اینکه  بیان  با  هاشمی  زاده  قاضی 
قهرمان بودند، ادامه داد: افراد مشهور اندکی بین شهدا وجود دارند و 
عمده آنها در قبل از شهادت گمنام بودند. شهدا قلبی به عظمت یک 

ملت داشتند که برای آنها دلسوزی و فداکاری کردند.
معاون رئیس جمهور ضمن تشکر و قدردانی از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات و زندگی شهدا 
گفت: این چهره ها باید با ابزار هنر به جامعه معرفی شوند. ما در حوزه 
شهدای دفاع مقدس کارهایی انجام دادیم اما کافی نیست و باید بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرد زیرا اگر ملتی تاریخ خود را ننویسد دیگران با 

تحریف آن را خواهند نوشت.
خانواده های  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  پایان  در  هاشمی  قاضی زاده 
خانواده  به  صبر  و  درجات  علو  خداوند  گفت:  مدافع سالمت،  شهدای 

شهدا عطا فرماید و امیدوارم در این مسیر از خدمتگزاران آنها باشیم.
حجت االسالم علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم 
با اشاره به ازخودگذشتگی شهدای مدافع سالمت در مقابله با ویروس 
کرونا گفت: گرامیداشت و تجلیل شهدا امر مهمی است که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری قرار دارد و برای همین ایشان در کتاب های شهدا 
تقریظ داشته اند. شهدای مدافع سالمت فرصتی هستند که دانشجویان 
پزشکی می توانند آنها را الگو قرار دهند و اگر این امر را جدی بگیرند 

کار آنها تضمین شده است.
 در این مراسم تفاهمنامه ای به منظور حمایت های معنوی بنیاد شهید 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا  ایثارگران  امور  و 

رسید.
به  سالمت«  مدافع  شهدای  »روایت  بنیاد  فعالیت  آغاز  با  همچنین 
اطالع رسانی  پایگاه  از  سالمت  شهدای  آثار  و  خاطرات  مرجع  عنوان 
و  بنیاد شهید  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  با حضور  سپید  آیه های 
امور ایثارگران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. 
در پایان این مراسم از جمعی از مدافعان سالمت و خانواده های شهدای 
مدافع سالمت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجلیل شد.

تالشکادرپزشکیبرایتامین
نیازهایزائرانستودنیاست

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، خدمات و 
تالش کادر پزشکی را برای تامین نیازهای »ضیوف الرحمن« ستود و گفت: 
با وجود اعالم دیرهنگام عربستان، مرکز پزشکی جمعیت هالل احمر توانست 

امکانات الزم را برای زائران ایرانی فراهم کند.
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب پس از بازدید از بیمارستان 
زائران ایرانی در مکه مکرمه افزود: مرکز پزشکی حج و زیارت توانست کادر 
پزشکی، پرستاری و درمان و تجهیزات مورد نیاز را برای بهره مندی حجاج 

کشورمان در مکه مکرمه و مدینه منوره فراهم کند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: امسال ۴۵ درصد از سهمیه کشور 
به سرزمین وحی اعزام و سالمت جسمی زائران و اعزام افراد زیر ۶۵ سال نیز 
رعایت شد اما با این حال برخی کسالت ها برای حجاج پیش آمد و متاسفانه 

تاکنون سه نفر از زائران فوت کردند.
نواب ابراز امیدواری کرد که در آینده تجهیزات و امکانات بهتری برای زائران 
ایرانی که به سرزمین وحی مشرف می شوند، فراهم شود که این امر در آرامش 

خاطر بیشتر حجاج موثر است.
قدم  می شود،  انجام  خدا  خانه  زائر  برای  که  خدمتی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
کوچکی در این مسیر است، افزود: ۱۷ سازمان، دستگاه و وزارتخانه درعملیات 
حج همکاری دارند تا زائران با آرامش به این سرزمین مشرف شوند و اعمالشان 

را انجام دهند.
سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم در این گفتگو یادآور 
شد: تاکنون نزدیک به  ۱۸۰ هزار مورد خدمت به زائران ایرانی در حج تمتع 
۱۴۰۱ ارائه شده و در مجموع سالمت کلی زائرین نسبت به سالهای گذشته 
بسیار بهتر است. وی به هفت مورد عمل جراحی و استنت گذاری و درمان دو 
مورد شکستگی لگن اشاره کرد و گفت: این زائران اعمالشان را انجام داده و در 

صحت و سالمت هستند و مشکلی ندارند.
مرعشی ارائه خدمات به بیماران را روان دانست و گفت: تعداد بستری ها در 

مکه و مدینه نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.  
همراه  به  ایرانی  زائران  سرپرست  و  فقیه  ولی  نماینده  گزارش،  این  پایه  بر 
رئیس ستاد مکه همچنین از بخش های مختلف بیمارستان مرکز پزشکی حج 
و زیارت در مکه مکرمه بازدید کرد و در گفت وگو با کادر درمان، بیماران 
بستری و مراجعه کنندگان به این مرکز در جریان اقدامات صورت گرفته و 

نحوه خدمت رسانی به زائران قرار گرفت.
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پژمان جمشیدی بازیگر »زیرخاکی« 
دنیای  عطف  نقطه  را  سریال  این 
بازیگری خود خواند و عنوان کرد ژاله 
صامتی در این راه او را کمک کرده 

است.
پژمان جمشیدی بازیگر سریال »زیر 
خاکی« که به همراه ژاله صامتی جایزه 
سریال های  بخش  بازیگران  بهترین 
تلویزیونی و نمایش خانگی هشتمین 
جشنواره فیلم شهر را کسب کردند و 
با  این جشنواره  افتتاحیه  در مراسم 
گریم سریال »آفتاب پرست« ساخته 
برزو نیک نژاد حاضر شد، به خبرنگار 
بطن  در  ما  هرچه  کرد:  عنوان  مهر 
فیلم ها عمیق تر  شکل گیری داستان 
شویم آینده روشن تری را از سینما و 

تلویزیون خواهیم داشت.
برگزاری  اصوالً  گفت:  وی 

و  است  بزرگی  اتفاق  جشنواره ها 
با  سینمایی  جشنواره های  هرچه 
کیفیت برگزار شوند در روند هرچه 
آثار  و  سینمایی  فیلم های  بهتر 
سطح  در  دارند.  تأثیر  تلویزیونی 
معتبر  که  داریم  جشنواره هایی  دنیا 
اینجا  در  جوایزشان  اما  نیستند  هم 
نکته  به  اینجا  در  می آید؛  چشم  به 
کشورمان  در  چرا  که  می رسیم 
که  نشود  برگزار  جشنواره هایی 
است  بیشتر  آن ها  از  اعتبارشان 
همان  از  شهر  فیلم  جشنواره  و 
جشنواره های معتبر در سطح کشور 
است، هرچه ما در بطن شکل گیری 
داستان فیلم ها عمیق تر شویم آینده 
تلویزیون  و  سینما  از  را  روشن تری 

خواهیم داشت.
بازیگر فیلم »علف زار« درباره سریال 

»زیرخاکی« عنوان کرد: این سریال 
بسیار  که  است  کارهای  از  یکی 
نقطه  سریال  این  دارم.  دوستش 
است.  من  بازیگری  دنیای  عطف 
این گروه به خاطر داشتن کارگردان 
خوش ذوق و با اخالق بسیار دوست 
داشتنی هستند. حضور ژاله صامتی 
به عنوان بازیگر نقش مقابل من در 

هر چه بهتر شدن کار کمک بزرگی 
کرد.

روزها  این  که  جمشیدی  پژمان 
فیلم سینمایی »علف زار« را بر پرده 
سریال  با  به تازگی  دارد،  سینماها 
در  حضور  باردیگر  »آفتاب پرست« 
تجربه  هم  را  خانگی  نمایش  شبکه 

می کند.

»زیرخاکی«نقطهعطفدنیایبازیگریمناست

بین المللی  جشنواره  سیزدهمین 
پنجمین  و  ایران  ورزشی  فیلم های 
ورزشی  عکس  بین المللی  جشنواره 
غدیر خم  سعید  عید  با  همزمان  ایران 
آغاز به کار کرد.به نقل از روابط عمومی 
و  فیلم  بین المللی  جشنواره  جشنواره، 
عکس ورزشی ایران در مجموعه ورزشی 
آثار  عکس  نمایشگاه  افتتاح  )با  انقالب 

برگزیده آغاز شد.
تصویری  پیام  مراسم  این  ادامه  در 
فرانکو اسکانی رئیس فدراسیون جهانی 
و   )ficts( ورزشی  تلویزیون  و  فیلم 

دبیر جشنواره فیلم های ورزشی میالن 
ایتالیا در سالن پخش شد و آصف کریم 
رئیس جشنواره فیلم های ورزشی کنیا 
به  آفریقا(  قاره  منطقه ای  )جشنواره 
نکاتی  افتتاحیه  مراسم  مهمان  عنوان 
فیلم های  جشنواره  اهمیت  درباره 

ورزشی و سینمای ایران تشریح کرد.
فضل اهلل باقرزاده نایب رئیس کمیته ملی 
المپیک نیز در مراسم افتتاحیه جشنواره 
فیلم های ورزشی ضمن قدردانی از روند 
برگزاری جشنواره، به اهمیت زبان هنر 
و ورزش در ترویج امید و نشاط آفرینی 

در جامعه تاکید کرد.
داوران  حضور  با  مراسم  این  ادامه  در 
بخش عکس، جوایز برگزیدگان پنجمین 
جشنواره بین المللی عکس ورزشی ایران 
اهدا شد. در این بخش فرشاد عباسی، 
عبدالواحد میرزازاده، احمد معینی جم و 
احمد بلباسی از ایران جوایز بخش های 
همچنین  کردند.  کسب  را  مختلف 
آمریکا،  تایوان،  اسپانیا،  از  عکاسانی 
دیگر جوایز جشنواره  ایتالیا  و  اندونزی 

عکس ورزشی را کسب کردند.
در این مراسم همچنین جایزه جشنواره 

برای   ۲۰۲۱ میالن  ورزشی  فیلم های 
فیلم »رویاهای خالکوبی شده« به بهزاد 

توکلی تهیه کننده این فیلم اهدا شد.
نیز چهار  در بخش موضوعی جشنواره 
اهدا  این بخش  داوران  با حضور  جایزه 
با  جشنواره  فیلم  بهترین  جایزه  شد. 
و  صلح  مفاهیم  المپیک،  روح  موضوع 
عالم«  باغ  »تماشای  فیلم  به  دوستی 
تهیه کنندگی  و  کارگردانی گروهی  به 
سعید شمس و دیپلم افتخار این بخش 
به فیلم »بزرگراه« به کارگردانی فرزانه 

امینی اهدا شد.

جشنوارهفیلمهایورزشیآغازبهکارکرد
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 ۱۴۵ هکتار از اراضی شهر جدید پرند در 
جلسه هفتم کمیسیون ماده پنج استان 
تولید  جهش  قانون  راستای  در  تهران 

مسکن به محدوده شهری الحاق شد.
و  راه  مدیرکل  خواه«  محبت  »خلیل 
شهرسازی استان تهران، افزود: در اجرای 
هدف  با  و  مسکن  تولید  جهش  قانون 
تامین اراضی  طرح مذکور ۱۴۵ هکتار از 
اراضی شهرستان رباط کریم به محدوده 

شهری الحاق شد.
در  ما  اول  اولویت  داد:  ادامه  وی 
استان  پنج  ماده  کمیسیون  جلسات 
هماهنگی  معاون  حضور  با  که  تهران 
مدیران  تهران،  استانداری  عمرانی  امور 
بررسی  می شود  برگزار  شهرداران  و  کل 
پرونده های الحاق و تامین زمین مرتبط 

با قانون جهش تولید مسکن است.
محبت خواه افزود: از شهرداران و مدیران 

عامل شهرهای جدید نیز انتظار داریم به 
مستندات  و  بخشیده  سرعت  روند  این 
مربوط به پیشنهادهای تامین زمین خود 
را هرچه سریع تر به دبیرخانه شهرسازی 
و معماری راه و شهرسازی استان تهران 

اعالم نمایند.
تهران  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ضابطه  تغییر  همچنین  کرد:  تصریح 
جمهوری  بلوار  مجهز  شهری  محور 
جلسه  این  در  نیز  پرند  شهر  اسالمی 

انجام شد.
مربوط  موارد  بررسی  از  پایان  در  وی 
سوی  از  ارسالی  حریم  از  خارج  به 
و  رباط کریم  شمیرانات،  فرمانداری های 
به  مربوط  موارد  همچنین  و  فیروزکوه 
حریم اسالمشهر، باغستان مالرد و قدس 
ماده  کمیسیون  جلسه  هفتمین  در  نیز 

پنج خبر داد.

۱۴۵ هکتار اراضی ساخت مسکن در 
شهر جدید پرند تامین شد

مترو شهر جدید پرند با حضور دکتر 
رباط  شهرستان  فرماندار  احمدی 
استاندار  منصوری  محسن  کریم 
وزیر  معاون  جعفری  علیرضا  تهران، 
راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
مدیرعامل  درستی  مسعود  و  کشور 
شرکت مترو تهران، تست سرد اولیه 

را در دولت مردمی رقم خورد.
رباط  فرماندار  احمدی  امید  دکتر   
کریم در مراسم راه اندازی وآزمایش 
تست سرد متروی پرند که با حضور 
تهران،  استاندار  منصوری  محسن 
و  راه  وزیر  معاون  جعفری  علیرضا 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر 
جدید  شهرهای  عمران  تخصصی 
مدیرعامل  درستی  مسعود  و  کشور 
شرکت مترو تهران و دیگر مسئولین 
تاخیر  شدگفت:  انجام  شهرستان 
قیمت ها  تغییر  به  منجر  پروژه ها 
به  یافته  اختصاص  منابع  و  می شود 

پروژها پاسخگوی آنها نیست.
امید احمدی تصریح کرد: ۴۸ هکتار 

زمین از اراضی شهرپرند با همکاری 
تغییر  جدید  شهرک های  شرکت 
با واگذاری آن  کاربری شده است و 
مورد  منابع  النبیاء  خاتم  قرارگاه  به 
میلیارد   ۱۰۰۰ که  مترو  پروژه  نیاز 

تومان است تامین شده است .
طبق  فرابخشی  همکاری  افزود:  وی 
وظایف و رسالت مسئولین منجر به 
ادامه احداث پروژه مترو شده و مردم 
این  اتمام  با  را  طعم شیرین خدمت 

پروژه خواهند چشید.
اول  مرحله  تست های  است  گفتنی 
بوده  سرد  تست های  شامل  مترو، 
بخش های  و  تجهیزات  آن  طی  و 
سکون  حالت  در  واگن ها  مختلف 
بعد  و  گیرد  می  قرار  ارزیابی  مورد 
از این مرحله با تأمین برق و تأمین 
می شود  آغاز  گرم  تست های  انرژی 
مردم  که  است  سال   ۱۴ از  وبیش 
مترو  انتظار  چشم  پرند  جدید  شهر 
به زودی دولت  قرار است  و  هستند 
انقالبی با تکمیل مترو به این چشم 

انتظاری خاتمه دهد

دولت انقالبی تست سرد اولیه 
وآزمایشی مترو پرند را استارت زد

خبر

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو اعالم کرد؛

برنامه وزارت صمت برای واردات خودرو 
به شرط داخلی سازی

نوشتار

 رییس انجمن صنایع همگن نیرو 
خودروی  قطعه سازان  و  محرکه 
برنامه های  از  یکی  گفت:  کشور 
وزارت صمت، واردات خودروهای 
هدف  با  کشور  به  اقتصادی 

داخلی سازی تدریجی آنهاست.
افزود:  نجفی منش«  »محمدرضا 
تولید  همچنین  و  زمینه  این  در 
سوی  از  اقتصادی  خودروهای 
سوی  از  هرچند  خودروسازان، 
مسووالن مواردی اعالم شده، اما 
قطعه سازان  به  برنامه ای  تاکنون 

واصل نشده است.
وزیر  پیش تر  ایرنا،  گزارش  به 
صمت اعالم کرد:  یکی از خألهای 
نبود  ما  خودروسازی  صنعت 
محصوالت اقتصادی است، در این 
زمینه ایران خودرو از اواخر سال 
گذشته به دنبال تولید محصولی 
بازار  به  عرضه  برای  اقتصادی 

است.

تاکید  فاطمی امین«  رضا  »سید 
صنعت  وزارت  در  ما  کرد: 
برای  ویژه ای  مشوق های  نیز 
اقتصادی  خودروهای  واردات 
همچنین  و  کرده ایم  پیش بینی 
این  تولید  برای  خودروسازان  از 

خودروها برنامه خواسته ایم.
موردنیاز  نقدینگی  تامین  لزوم 

قطعه سازان
رییس انجمن صنایع همگن نیرو 
خودروی  قطعه سازان  و  محرکه 
با  داشت:  اظهار  ادامه  در  کشور 
میلیارد  هزار   ۴۶ بدهی  وجود 
زنجیره  به  خودروسازان  تومانی 
تاکنون  اما  قطعه سازی،  تامین 
خوبی  همراهی  سازان  قطعه 
و  خودرو  تولید  برنامه های  در 
تولید  به خطوط  رسانیدن قطعه 

داشته اند.
وی افزود: تا اردیبهشت ماه شاهد 
صنعت  این  به  پرداختی هایی 

بودیم، اما پس از آن متوقف شد؛ 
قطعه سازان  توان  حال،  این  با 
رفع  به  باید  و  است  محدود  نیز 
مشکل تامین نقدینگی و پرداخت 
روند  تا  پرداخت  آنها  مطالبات 
تولید و دستیابی به هدف افزایش 
دچار خدشه  تولید  درصدی   ۵۰

نشود.
دالری  میلیارد   ۲ ارزش 

لوازم یدکی قاچاق
نجفی منش خاطرنشان کرد: طرح 
که  یدکی  لوازم  قاچاق  با  مبارزه 
خورده،  کلید  فروردین ماه  از ۱۵ 
به  که  است  خوبی  بسیار  طرح 
نفع تولید است، اما در مقام اجرا 
بیشتری  همکاری های  نیازمند 

است.
وی بیان داشت: از آنجایی که کار 
تازه ای در این حوزه شکل گرفته، 
با  امر  بدو  در  که  است  طبیعی 
باشد؛  ایراداتی همراه  و  اشکاالت 

با این حال باید با صبر و حوصله 
هم افزایی  و  تعامل  همچنین  و 
تا  پرداخت  مشکالت  رفع  به 
همگان از مواهب مقابله با قاچاق 

برخوردار شوند.
کرد:  اضافه  صنفی  مقام  این 
مطابق آمارهایی که ستاد مبارزه 
کرده،  اعالم  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
ارزش لوازم یدکی قاچاق و تقلبی 
در بازار دست کم ۲ میلیارد دالر 
امیدواریم  حال  این  با  است، 
که  تولید  واحدهای  از  فشار 
هستند،  شناسنامه دار  عمدتاً 
بر شبکه  را  و فشار  برداشته شده 
کنند  بیشتر  یدکی  لوازم  توزیع 
قاچاق  کاالی  ورود  راه های  تا 

شناسایی شود.
نقد سازنده به جای خودتحقیری

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقد 
سازنده صنعت خودرو به طور قطع 
چاره ساز است، تصریح کرد: باید 
از »خودتحقیری« دست برداریم. 
حرکتی  هر  دارند  سعی  برخی 
انجام  در صنعت خودروی کشور 

می شود را بکوبند.
منکر  هرچند  گفت:  نجفی منش 
نقص در این صنعت نیستیم، اما 
هیچ کاری در بدو امر کامل نیست 
و بهتر است به جای سرکوب، نقد 

سازنده و منصفانه کنیم.
وزارت  به  نقدی  باره  این  در  وی 
صمت کرد و ادامه داد: اگر دولت به 
نقش رگالتوری و هدایت کنندگی 
صنعت خودرو پرداخته و مانع از 
قیمت گذاری دستوری شود، ۹۰ 
خودرو  صنعت  مشکالت  درصد 

حل می شود.

 رئیس جمهوری عراق گفت: 
ایران طرف اصلی و فعال در 
این بخش از جهان است و با 
عراق مشترکات زیادی دارد.

گو  و  گفت  در  صالح  برهم 
ما  افزود:   CNN شبکه  با 
مرزهای  ایران  با  عراق  در 
فرهنگی،  مشترکات  زیاد، 
امنیتی  منافع  اجتماعی، 
و  پرونده  و  داریم  مشترک 
می  ایران  ای  هسته  توافق 
و  منطقه  همه  ما،  بر  تواند 

جهان تاثیرگذار باشد.
این  در  کرد:  اضافه  وی 
جز  حلی  راه  هیچ  موضوع 
ما  و  ندارد  وجود  گفتگو  
این  به  دادن  پایان  نیازمند 
مسئله با دیپلماسی هستیم، 
بازسازماندهی  نیازمند  ما 
تا  هستیم  منطقه  امنیتی 
بتوانیم با تروریسم به عنوان 

مشکل اصلی مبارزه کنیم.
صالح گفت: باید یک توافق 
هسته ای انجام شود و میان 
عربی  کشورهای  و  ایران 
نوعی مصالحه و آشتی ایجاد 

شود.
نقش  عراق  کرد:  بیان  وی 
مناسبی  زمان  در  مهمی 
میان  میانجیگری  برای 
بازی  عربستان  و  ایران 
گوهای  و  گفت  کند،  می 
مختلفی میان ایران و دیگر 
بغداد  در  عرب  همسایگان 
بهتر شده  فضا  و  انجام شد 

است.
رئیس جمهوری عراق افزود: 
بر  که  داریم  نیاز  هم  امروز 
و  بنشینیم  میز  همان  سر 
باهم  موجود  مشکالت  از 
مهم  آمریکا  بگوییم،  سخن 
است، جهان مهم است ولی 
اولویت های ما در این بخش 
از جهان که متعلق به ماست 

نیز مهم است.
وی در پاسخ به سوال مجری 
این شبکه تلویزیونی درباره 
درحال  عربستان  اینکه 
اسرائیل  با  پنهان  ائتالف 
را  ائتالفی  آمریکا  و  است 
گفت:  است  داده  تشکیل 
تاریخ مراجعه کنیم،  به  اگر 
تکرار  برای  نسخه  یک  این 
است،  دردناک  ای  گذشته 

نمی  جهان  از  بخش  این 
تواند اینگونه پیش رود.

ما خوش  کرد:  اضافه  صالح 
شانسیم که نفت داریم ولی 
و  اقتصادی  های  چالش 
خطرناکی  بسیار  اجتماعی 
نیازمند  ما  داریم،  هم 
که  هستیم  زیرساختی 
به آن  را  اقتصادمان  بتوانیم 

پیوند بزنیم.
اقدام  نیازمند  ما  افزود:  وی 
مشترک برای حل مشکالتی 
وهوایی  آب  تغییرات  مانند 
تواند  نمی  عراق  و  هستیم 
انجام  تنهایی  به  را  کار  این 
تنهایی  به  عربستان  دهد، 
تنهایی  به  ایران  تواند،  نمی 
نمی تواند و ترک ها هم به 
تنهایی نمی توانند این کار را 

انجام دهند.
عراق  جمهوری  رئیس 
باید سوریه را به  بیان کرد: 
باید  بازگردانیم،  جایگاهش 
سوریه  تا  کنیم  پیدا  راهی 
مرج طوالنی  و  این هرج  از 

خارج شود.
بر  که  درحالی  گفت:  صالح 
های  رقابت  اصلی  عناوین 
کرده  تمرکز  کشورها  میان 
ایم، میان ایران و عربستان، 
این و آن، هر کشوری  بین 
در این منطقه با چالش های 
نمی   ... است  روبرو  بزرگی 
خواهیم به گذشته بازگردیم 
طرف  علیه  طرف  یک  با  و 
دیگر باشیم ... ما این کار را 
هزینه  و  کردیم  گذشته  در 

سنگینی پرداختیم.

رئیس جمهوری عراق:  ایران کشور فعال و 
مهم منطقه است

خبر
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تصریح  پاکستان  سابق  وزیر  نخست 
کرد اجرای قرارداد خط لوله انتقال گاز 
ایران به کشورش، اولویتی مهم برای 
اسالم آباد است. عمران خان درحالی 
این موضوع را مورد تاکید قرارداده که 
دولت او هم مثل دولت های قبلی به 
گامی  آمریکا،عمال  تحریمهای  بهانه 
مانده  مغفول  تعهدات  اجرای  برای 

اسالم آباد در این زمینه برنداشت.
عمران خان در گفت و گو با ایرنا در 
با  او  دولت  چرا  اینکه  دلیل  توضیح 
مغفول  تعهدات  اجرای  اینکه  وجود 
مانده اسالم آباد در زمینه اجرای طرح 
خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان 
را در برنامه داشت اما همچون دولت 
های سلف خویش عمال گامی در این 
زمینه برنداشت، موضع تکراری دولت 
های قبل را به میان کشید و گفت: 
متاسفانه تحریم ها جلوی پیشبرد این 
طرح را گرفته بود و ما قادر به انجام 

اقدامات جدیدتری نبودیم.
در  گازی  ذخایر  کرد:  تصریح  وی 
ما  و  است  محدود  بسیار  پاکستان 
در  هستیم،  مواجه  انرژی  بحران  با 
صورت لغو تحریم ها طرح انتقال گاز 
از ایران یک اولویت بسیار مهم برای 
پاکستان خواهد بود و ما می توانیم گاز 
مقرون به صرفه از کشور همسایه خود 

دریافت کنیم.
خط  قرارداد  اجرای  االجل  ضرب 
لوله گاز ایران به پاکستان معروف به 
خط لوله آی-پی ، پایان سال ۲۰۱۴ 
میالدی تعیین شده بود. ایران مدتها 
قبل از فرا رسیدن این ضرب االجل، 
با صرف هزینه ای معادل دو میلیارد 
به تعهد خود عمل کرد و خط  دالر 
لوله انتقال گاز را تا نزدیک خط مرزی 
با پاکستان احداث کرد.  طبق قرارداد، 
پرداخت  به  موظف  پاکستانی  طرف 
جریمه تاخیر در اجرای تعهدات است 
براساس  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
تا   ، همسایگی  و  همجواری  حسن 
کنون جریمه ای دریافت نکرده است. 

های  هزینه  پاکستان  وجود  این  با 
قابل  بخش  تامین  برای  را  هنگفتی 
توجهی از گاز مورد نیاز این کشور از 
راه های مختلف از جمله وارد کردن 
گاز طبیعی مایع از قطر صرف کرده 

است.
و  مرزی  بازارچه های  فعال سازی 

تجارت با ایران اجتناب ناپذیر است
طرح  پاکستان  سابق  وزیر  نخست 
مرزی  مشترک  بازارچه های  تاسیس 
برای  اساسی  راهکار  یک  را  ایران  با 
کمک به فقرزدایی در مناطق مرزی 
افزود:  و  دانست  همسایه  کشور  دو 
به  نیاز  پاکستان  و  ایران  مرزنشینان 
تحول در سطح زندگی خود دارند و 
ما با رونق تجارت مشترک می توانیم 
در  خود  شهروندان  زندگی  بهبود  به 

دورترین مناطق مرزی کمک کنیم.
پاکستان  دوجانبه  تجارت  افزود:  وی 
گسترش  به  کمک  و  مهم  ایران  با 
این  برای  و  است  ناپذیر  اجتناب  آن 
مهم بازارچه های مرزی دو کشور باید 

هرچه سریعتر فعال شود.
عمران خان تاکید کرد که تجارت در 
مرزهای مشترک صلح پایدار و تقویت 

این  و  می کند  تضمین  را  ارتباطات 
روند فرصت های جدید شغلی را نیز 
همجوار  استان  دو  هر  ساکنان  برای 
مرزی ایران و پاکستان فراهم می کند.

تهران  با  تنش،  جای  به  واشنگتن 
تعامل کند

ابراز  با  پاکستان  سابق  وزیر  نخست 
تاسف نسبت به رویکرد ایاالت متحده 
ایران،  اسالمی  جمهوری  قبال  در 
تحریم  رفع  مذاکرات  جدید  دور  از 
افزود: مردم  و  استقبال کرد  در قطر 
توافق  اقتصادی  ثمرات  از  باید  ایران 
واشنگتن  و  مند شود  بهره  هسته ای 
باید به جای تحریم و تنش، راه تعامل 

و گفت وگو را با تهران دنبال کند.
مردم پاکستان دیکته آمریکا را هرگز 

نمی پذیرند
از  خارجی  قدرت های  عمران خان 
امور  در  دخالت  به  را  آمریکا  جمله 
تکلیف  تعیین  و  پاکستان  داخلی 
کردن برای مقام های این کشور، متهم 
کرد و افزود: آمریکایی ها، ما را به بهانه 
جنگ علیه تروریسم گرفتار کردند و 
از  نفر  هزار   ۸۰ به  نزدیک  متاسفانه 
به  پاکستانی  غیرنظامیان  و  نظامیان 

دلیل مشارکت با آمریکا در افغانستان 
تروریسم  از گسترش  ناشی  تبعات  و 
بیش  و  دادند  از دست  را  جان خود 
به  خسارت  دالر  میلیارد  یکصد  از 

پاکستان وارد شد.
دولت های  تصمیم  از  انتقاد  با  وی 
پیشین پاکستان برای اعتماد بیش از 
حد به غرب، اظهار داشت: قدرت های 
پاکستان  از  گذشته  در  در  خارجی 
استفاده  دست  ابزار  یک  عنوان  به 
می کردند درحالی که مردم پاکستان 
نداشته و  را قبول  این رویکرد  هرگز 
دیکته  سیاست  تسلیم  نیز  آینده  در 

نویسی خارجی نخواهند شد.
عمران خان گفت: حزب وی در صورت 
پیروزی در انتخابات آتی پاکستان از 
روابط کاری و سازنده با ایاالت متحده 
حمایت می کند و همزمان مناسبات 
جمله  از  منطقه ای  قدرت های  با  ما 

چین تقویت خواهد شد. 
وی اظهار داشت: ما تابع یک سیاست 
خارجی مستقل هستیم، سیاستی که 
منافع مردم پاکستان را تامین کند و 
و دیکته نویسی قدرت های خارجی را 

نمی پذیریم.

خبر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

