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 فرمانــدار جوانــرود گفــت: امســال ۶۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار از 
ســه محــل اســتانی، نفــت و متــوازن بــرای پروژه هــای عمرانــی 

ایــن شهرســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 8 2

 کارشــناس مســائل بین الملــل گفــت: آمریکایی هــا مســئله 
ــه عنــوان مســیر  ــه عنــوان یــک مســئله بلکــه ب ــه ب برجــام را ن
و ابــزار کنترلــی بــرای ادامــه فشــارهای تحریمــی و رســیدن بــه 

ــد .... ــگاه می کنن ــران ن ــای ای ــایر ظرفیت ه س

صــادرات  توســعه  راســتای  در 
ایرانــی  غیرنفتــی  کاالهــای 
افزایــش حجــم  و  عمــان  بــه 
دو  میــان  تجــاری  مبــادالت 
همــکاری  تفاهمنامــه  کشــور، 
توســعه  ســازمان های  میــان 
تجــارت، صنایــع کوچــک و اتــاق 
ــا  ــان امض ــران و عم ــی ای بازرگان

ــد. ش
تجــارت،  توســعه  ســازمان   
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 
و  اتــاق  صنعتــی  شــهرک های 
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک 
ارتقــای  منظــور  بــه  عمــان 
تولیدکننــدگان  حضــور  ســهم 
در  کشــور  صنعت گــران  و 
نمایشــگاه های تخصصــی عمــان، 
کاالهــای  صــادرات  توســعه 
غیرنفتــی ایرانــی بــه ایــن کشــور 
مبــادالت  حجــم  افزایــش  و 
طریــق  از  عمــان  بــا  تجــاری 
ارائــه مشــوق ها و حمایت هــای 
شــرکت های  بــه  یارانــه ای 
ــی  ــا صادرات ــدی ی ــد تولی توانمن
تفاهمنامــه  خصوصــی  بخــش 

کردنــد. امضــا  مشــترک 
ــات  ــاک اقدام ــان پ ــا پیم علیرض
ــود و  ــت بهب انجــام شــده در جه
ــاق  ــان ات ــات می ــای ارتباط ارتق
را  عمــان  و  ایــران  بازرگانــی 
ــف  ــر توصی ــوب و موث ــیار خ بس

ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــرد و ب ک
ــتقیم دریایــی میــان  خــط مس
ــائل  ــت: مس ــان گف ــران و عم ای
صنــدوق  ماننــد  ضمانتــی 
مرحلــه  در  صــادرات  ضمانــت 
و  دارد  قــرار  خدمــات  ارائــه 
ظرفیت هــا  از  اســتفاده  بــرای 
تجــارت  توســعه  امتیــازات  و 
ــه  ــام گرفت ــر انج ــای موث تالش ه

ــت. اس
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
پشــتیبانی های  و  حمایت هــا 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 

ــی از  ــی را یک شــهرک های صنعت
ایــن امتیازهــا برشــمرد و افــزود: 
تفاهمنامــه،  ایــن  اســاس  بــر 
بــرای  برنامه هــا  و  حمایت هــا 
برگــزاری  و  هیات هــا  اعــزام 
نمایشــگاه ها در کشــور عمــان 

هدفمندتــر خواهــد شــد.
ایــن  امضــای  پیمان پــاک 
تفاهمنامــه را در امتــداد اقدامــات 
کالن ســازمان توســعه دانســت 
ــا  ــه امض ــن تفاهمنام ــت: ای و گف
ــه در  ــوری ک ــام ام ــا تم ــد ت ش
توســعه  راســتای  در  دولــت 

می گیــرد،  صــورت  تجــارت 
یکپارچــه، منظــم و طبــق برنامــه 
شــود و بیشــترین تاثیــر را در 
ــا کشــورهای همســایه  تجــارت ب

ــد. ــته باش داش
نشســت  در  تفاهمنامــه  ایــن 
علیرضــا پیمــان پــاک رئیــس 
ــی  ــارت، عل ــعه تج ــازمان توس س
رســولیان مدیرعامــل ســازمان 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ صنای
ضرابــی  محســن  و  صنعتــی 
ــی  ــاق مشــترک بازرگان رئیــس ات
ایــران و عمــان بــه امضــا رســید.
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رئیسی: سیاست دولت کنترل تورم و 
جلوگیری از اقدامات تورم زاست

از  جلوگیری  و  تورم  کنترل  دولت  تالش  و  سیاست  گفت:  جمهور  رئیس   
اقدامات تورم زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصالح قانون نیز 

به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد.
  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار با مجمع نمایندگان استان های خراسان 
شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با 
همراهی  و  همکاری  هماهنگی،  گفت:  کشور،  بزرگ  استان  سه  نمایندگان 
نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان های کشور را دارند با دولت در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.
نمایندگان  از سوی  به مباحث مطرح شده  اشاره  با  ادامه  رئیس جمهور در 
درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به طرح های استانی،  گفت: دولت بودجه 
۱۴۰۱ را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه 

آمایش سرزمینی بوده است.
رئیسی با تأکید بر اینکه تالش دولت رفع محرومیت، جبران کاستی ها و توسعه 
استانی ضمن  افزود: در مصوبات سفرهای  مناطق کم برخوردار کشور است، 
اولویت دار استان ها نیز مورد توجه دولت بوده و  توجه به این موارد مسایل 
ناظر به اهمیت موضوع و طرح های استانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبه بندی معلمان، افزود: دولت مدافع حقوق 
معلمان بوده و با تامین منابع، آیین نامه رتبه بندی معلمان مبتنی بر قانون 
ابالغ شده  پرورش  و  آموزش  به  اجرا  برای  و  تأیید، تصویب  مصوب مجلس 
و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که بنای دولت اجرای دقیق این 

قانون است.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه ها و زیرساخت های استان ها 
که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تصریح کرد: برنامه ریزی دولت در 
این زمینه از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و در شرف اجراست. 
خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال با برنامه ریزی و مدیریت 
دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی 

نیز برنامه ریزی شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تالش دولت کنترل تورم و جلوگیری 
از اقدامات تورم زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصالح قانون 
نیز به مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد، زیرا برخی از موارد قانونی 
با  اقتصادی که  بار تورمی است. همچنین ضروری است اصالحات  از دارای 
همکاری دولت و مجلس دنبال می شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه 

باشد.
و  استان های کم آب، مهار آب های مرزی  به  انتقال آب دریای عمان  مسأله 
همچنین تأکید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیالت ازدواج از سوی بانک ها 

از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.
رئیسی گفت: حتماً همراهی و هم افزایی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی 

در جامعه که خنثی کننده توطئه های دشمنان است، منجر خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان های خراسان شمالی، خراسان 
رضوی و خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی از جمله تمرکززدایی 
و  تصفیه خانه ها  آب،  مسأله  به  اعتبار  تخصیص  کشور،  در  منابع  توزیع  از 
خطوط انتقال آب و همچنین آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان ها، هدایت 
تسهیالت بانکی به سمت تولید و رشد کشور، پرداخت حقوق مالکانه معادن، 
توجه به ظرفیت انرژی های بادی و خورشیدی در شرق کشور، تفکیک مناطق 
آزاد شرق کشور، خرید تضمینی تولیدات عشایر، لزوم توجه ویژه به نظارت 
دولت در بازار و همچنین تقدیر از اقدامات قابل تحسین دولت در مهار کرونا، 
حذف رانت ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف 

رفع مشکالت استان های مرزی پرداختند.
همچنین استانداران خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز در 
سخنانی از اقدامات اولویت دار و محوری دولت بویژه در زمینه اجرای مصوبات 

سفرهای استانی گزارشی ارائه کردند.

تاکید بر صادرات غیر نفتی و 
 حمایت از مواد اولیه و کاالهای

 با کیفیت داخلی
 اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه های مرتبط با مباحث در بیست و هفتمین 
شاخص های  درباره  را  خود  دیدگاه های  توسعه،  هفتم  برنامه  بررسی  جلسه 
ارزیابی فضای کسب و کار و راهکارهای نیل به تراز صادرات غیر نفتی بیان 

کردند.
و  بیست  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  اعضای   
برنامه  پیشنهادی  کلی  سیاست های  از  دیگری  موارد  خود،  جلسه  هفتمین 
هفتم توسعه را که از سوی صحن مجمع بار دیگر به این کمیسیون ارجاع شده 

بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی 
اعضای مجمع، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، رئیس 
صندوق توسعه ملی و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، اعضای 
کمیسیون مشترک، بند مربوط به بهبود فضای کسب و کار در کشور را بار 
دیگر بررسی کردند و ارتقای ۵۰ رتبه ای کشور در شاخص های مربوط به این 

بخش را خواستار شدند.
اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه ها درباره افزایش صادرات 
غیر نفتی و تراز تجاری مثبت و حمایت از  تولید داخلی »افزایش صادرات 
غیر نفتی و نیل به تراز صادرات غیرنفتی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و 
کاالهای مصرفی که در داخل به اندازه کافی و با کیفیت مناسب قابل تامین 
و تولید است« را به عنوان یک بند سیاستی برای برنامه هفتم توسعه، تصویب 

کردند.

عدم  به  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس 
الکترونیکی  نسخ  سازی  هوشمند  پیگیر 

است.
اسالمی،   علنی مجلس شورای  در جلسه 
درمان  بهداشت،  وزیر  اللهی  عین  بهرام 
نمایندگان   از  برخی  و  پزشکی  آموزش  و 
نحوه  در  بهداشت  وزارت  عملکرد  درباره 
اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس 

گزارش و دیدگاه های خود را ارائه دادند.
در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  گزارش 
بحث  گفت:  دارویار  طرح  درباره  مجلس 
و  مهم  بسیار  کشور  در  دارو  به  مربوط 
مصطلحی  بحث  متأسفانه  است،  اساسی 
مطرح  دارو  ترجیحی  ارز  زمینه  در 
ارز  می شود که همه جا می گویند حذف 
ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که 
این غلط ترین حرف ممکنی است که زده 

می شود.
بدانند  باید  عزیز  مردم  کرد:  تأکید  وی 
ما در حوزه یارانه دارو و یارانه ها به هیچ 
عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، 
در حقیقت یارانه ها به صورت مستقیم به 
صورتی  به  می شود  پرداخت  افراد  خود 
که شرکت های بیمه گذار این یارانه را در 
اختیار بیمار  قرار می دهند لذا این آرامش 
ارز دارو به هیچ  باید در جامعه باشد که 
عنوان حذف نمی شود و نه قانونگذار و نه 
را  سیاستی  چنین  عنوان  هیچ  به  دولت 

ندارد و نخواهد داشت.
ضمانت  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و 
گفت: اگر خالئی در زمینه هوشمندسازی 
وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای 
نگیرد،  قرار  توجه  مورد  دارویار  طرح 
شد،  خواهند  اذیت  مردم  باشید  مطمئن 
بوده و در  افرادی که فاسد  این  بر  عالوه 

حوزه های دارو منفعت می بردند به صورت 
ریالی منفعت خود را خواهند برد.

اینکه سال گذشته و  با یادآوری  قالیباف 
امسال در تبصره )۷( قانون بودجه استفاده 
بودجه  قانون  در  را  الکترونیکی  نسخ  از 
داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه پیچی 
الکترونیکی  صورت  به  باید  داروخانه  در 
باشد و پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان 
باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه 
باالیی  اهمیت  از  دارویار  طرح  اجرای 
برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت 
موضوع  این  دقیق  اجرای  پیگیر  جدی  

خواهیم بود.
وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت 
پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی تواند از این 
امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد 
ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه 
سالمت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما 
نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه 
دهک پایین جامعه پیش بینی کردیم که 
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه 
نبودند، پوشش بیمه ای انجام گیرد، طبق 
آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون 
و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت 
امیدواریم  که  گرفتند  قرار  بیمه  پوشش 

جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل 
پوشش  تحت  زودی  به  داشتند،  هویتی 
بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از 
وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.رئیس 
می شود  پیش بینی  داد:  ادامه  مقننه  قوه 
حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور 
نداشته  قرار  بیمه ای  پوشش  تحت  هنوز 
باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر 
اجرای  با  تا  گرفته  قرار  پوشش  تحت 
دارو  قیمت  افزایش  مشکل  با  طرح  این 
مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران 
صعب العالج  نیز در تکمیل کارت سالمت 

به این موضوع کمک می کند.
قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول 
سالمت تجربه پیش روی ما برای اجرای 
افزود:  است،  دارویار  طرح  بهتر  چه  هر 
تمام  تابلوی  سالمت  تحول  طرح  اجرای 
عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح 
دارویار است که اجرای آن عالوه بر نقاط 
نیز  ضعفی  نقاط  با  تقدیر  قابل  مثبت 
نیز  اینجا  این ضعف ها  اگر  همراه بود که 
تکرار شود هزینه های اضافی به بیت المال 
مردم  به  آن  منفعت  و  می شود  تحمیل 

نخواهد رسید.
به  بیمه ها  از  که  پولی  کرد:  تصریح  وی 

ماه   ۶ الی   ۵ می شود  منتقل  داروخانه ها 
 ۸ موارد  برخی  در  حتی  می برد،  زمان 
الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده 
سازمان  است  این  من  خواهش  است. 
برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده 
بیمه  به  مربوط  پول  الکترونیک سالمت، 
در  را صرف هزینه های دیگری که  دارو 
قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر 
دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی 
باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون 
به صورت برخط به داروخانه ها تزریق شود. 
این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد 

تومان تخمین زده می شود.
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت 
اختیار  در  و  می کنیم   کشور  وارد  ارزی 
شرکت های تولیدی قرار می دهیم، نیازمند 
و  خرید  میزان  ارز،  این  بر  دقیق  نظارت 
است  دارو  تولید  برای  آن  وقت  به  توزیع 
وزارت  مرکزی،  بانک  زمینه  این  در  و 
به  دارو  و  غذا  سازمان  ویژه  به  بهداشت 
این موضوع توجه داشته باشند که بیماران 
چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در 
بیمارستان ها هستند، در حوزه تأمین دارو 

با مشکل مواجه نشوند.

قالیباف: یارانه دارو هیچگاه قطع نمی شود
خبر

اسالمی: گازدهی به سانتریفیوژها 
پاسخی به تحریم های آمریکا بود

در  ها  سانتریفیوژ  به  گفت:گازدهی  اتمی  انرژی  سازمان  رییس   
چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس بوده و پاسخی به تحریم های 

طرف مقابل است.
جمع  در  دولت  هیات  حاشیه  در  چهارشنبه  روز  اسالمی  محمد   
خبرنگاران گفت:  آمریکایی ها مرتب اعتراف به شکست سیاست فشار 

حداکثری دارند و امیدی به این سیاست ندارند.
وی افزود: با این حال شاهد رفتار دوگانه و چندگانه آمریکا هستیم و 
اتهامی واهی که ۲۰ سال به کشور نسبت می دهند. رژیم صهیونیستی 
انقالب اداعاهایی در زمینه مکان ها و مدارک واهی دارند که  و ضد 

سعی می کنند از این طریق فشارها را بر ملت ایران تشدید کنند.
معاون رییس جمهور اظهار داشت: اگر در مذاکرات به معنای واقعی 
کلمه حسن نیت داشتند و سالها مذاکره کردند،برجام مولود برون رفت 
از این وضعیت بوده است، یعنی مذاکره ای صورت گرفته تا این اتهامات 

رفع شود، اعتماد سازی صورت گیرد.
و  کاسته  خود  حقوق  از  متفاوتی  شرایط  در  ایران  افزود:  اسالمی 
محدودیت و نظارت تشدید شده را پذیدفته تا این اتهامات و ادعاها 
کنار گذاشته شود،بهانه ها سلب و تحریم ها لغو شود و اجازه دهند 
شرایط با الگوی توافق شده تداوم یابد.اما متاسفانه به این تعهدات عمل 
نکردند و هر روز بهانه جدیدی می آورند و اتهامات را به صورت تشدید 

شده، تکرار می کنند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره تاکیدکرده که تمام 
فعالیت های هسته ای اش مطابق موازین پادمان و ان پی تی است و 
متعهد به ان پی تی و  پادمان هستیم  گفت: در اجرای قانون راهبردی 
برای لغو تحریمها در پاسخ به تحریم ها گازدهی به سانتریفیوژ های 
پیشرفته ار آغاز کردیم تا به آمریکایی ها نشان دهیم که اراده ایران، 
اراده مستحکمی برای لغو تحریم ها است و از هیچ گونه اقدامی که در 
راستای منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد.رئیس سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و در پاسخ به این تحریم ها، گازدهی سانترفیوژهای پیشرفته را آغاز 
کردیم تا به آنها نشان دهیم که اراده ما اراده مستحکمی است و برای 
لغو تحریم ها از هیچ اقدامی کوتاه نخواهیم آمد.اسالمی در خصوص 
جمع آوری دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
دوربین های جمع آوری شده، دوربین های برجامی و فراپادمانی بوده 

است و برای توافق نامه برجام نصب شده بود.
وی ادامه داد: این دوربین ها به منظور اندازه گیری محدودیت ظرفیت 

فعالیت و سرعت فعالیت هسته ای ایران نصب شده بود. 
اسالمی خاطرنشان کرد: وقتی طرفین به برجام پایبند نبودند و به 

تعهداتشان عمل نکردند، دلیلی ندارد ما به تعهدات خود ادامه دهیم.
تا  می کنیم  اعالم  هم  امروز  کرد:  اضافه  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
زمانی که به تعهدات خود بازنگردند و موارد ادعایی را کنار نگذارند، 

دوربینی نصب نخواهد شد.

آیت اهلل جنتی: قدر نعمت حرکت در 
مسیر اهل بیت)ع( را بدانیم

دبیر شورای نگهبان گفت: خداوند پدران ما را رحمت کند که این 
میراث )بودن در مسیر اهل بیت علیه السالم( را برای ما گذاشتند، 

امیدواریم که قدر این نعمت را بدانیم و راه را به درستی بپیماییم.
با  شورا  این  جلسه  در  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی  احمد  اهلل  آیت 
وفای  با  یاران  و  )ع(  امام حسین  شهادت  ایام  مناسبت  به  تسلیت 
ایشان گفت: غم امام حسین )ع( هرگز کهنه نمی شود؛ خداوند دست 
ما را در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت کوتاه نفرماید و توفیق دهد تا 

در دنیا راه شان را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: طبق روایت هرکس اهل بیت را دوست داشته باشد 
خداوند را دوست دارد و هر کس ایشان را دشمن بداند دشمن خدا 

است.
این است که  ایرانی ها  ما  افتخار  اینکه  بیان  با  نگهبان  دبیر شورای 
از  مملو  و دل مان  السالم هستیم  علیه  بیت  اهل  و دوستدار  محب 
محبت آل پیغمبر )ص( است، تصریح کرد: امیدواریم در دنیا و آخرت 

اهل بیت دست ما را بگیرند و عاقبت مان ختم به شهادت شود.
ایران را مملکت علوی، فاطمی، حسنی، حسینی و  آیت اهلل جنتی، 
مهدوی برشمرد و اظهار داشت: خداوند پدران ما را رحمت کند که 
این میراث )بودن در مسیر اهل بیت علیه السالم( را برای ما گذاشتند، 

امیدواریم که قدر این نعمت را بدانیم و راه را به درستی بپیماییم.
وی در خاتمه با بیان اینکه باید در کنار قدردانی زبانی از اهل بیت 
)ع( به صورت عملی هم در این مسیر حرکت کنیم، گفت: سالم بر 

چشم هایی که در این ۲ ماه بر اباعبداهلل الحسین گریه می کنند.
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گفت:  بین الملل  مسائل  کارشناس   
آمریکایی ها مسئله برجام را نه به عنوان 
ابزار  یک مسئله بلکه به عنوان مسیر و 
کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و 
نگاه  ایران  به سایر ظرفیت های  رسیدن 

می کنند.
جدید  طرح  درباره  ظهره وند  ابوالفضل 
آمریکا  و  ایران  میان  توافق  برای  اروپا 
گفت: آمریکایی ها در این ۱۱ ماه، که ۸ 
انجام شد و بیشتر از ۳ ماه  ماه مذاکره 
است،  شده  متوقف  مذاکرات  که  است 
اینکه  برای  اراده ای  که  کردند  ثابت 
حل  ایران  با  را  خود  مسئله  بخواهند 

کنند، ندارند.
افزود:  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
یک  عنوان  به  نه  برجام  به  آمریکایی ها 
ابزار  و  مسیر  عنوان  به  بلکه  مسئله 
کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و 
نگاه  ایران  به سایر ظرفیت های  رسیدن 

می کنند.
ظهره وند بیان کرد: آمریکا به فعالیت های 
به عنوان  نه  ایران  هسته ای  آمیز  صلح 
ایران  از سوی  و حقوقی  قانونی  فعالیت 
و اینکه عضو ان پی تی و آژانس هستیم 
بلکه آن را از زاویه مسئله خلع  سالح نگاه 
می کنند. در حوزه موشک هم به همین 
شکل است. وقتی موضوعی در چارچوب 
طرف  یعنی  می رود  پیش  خلع سالح 
مقابل نباید دارای این ظرفیت باشد و در 

نهایت باید خلع سالح شود.
ژنو  در  هم  گذشته  در  کرد:  عنوان  وی 
در  را  هسته ای  و  موشکی  فعالیت های 
و  می کردند  بررسی  سالح  خلع  کمیته 
قاعده  آمریکایی ها  و  قدرت ها  برای  این 
را  آژانس  از جمله  و سازمان هایی  است 
کمک  برای  نه  دارند  اختیار  در  که  هم 
به کشورها که به این ظرفیت در مسیر 
اساسا  بلکه  کنند  پیدا  دست  صلح آمیز 
برای خود به موضوعی به عنوان صلح آمیز 

و غیرصلح آمیز قائل نیستند.
ظهره وند افزود: به هر حال برجام توافقی 
جمهوری  و  گرفته  صورت  که  بوده 
اسالمی ایران همواره اعالم کرده که به 
این  و  است  پایبند  بین المللی  توافقات 
اگر  که  معنا  این  به  است  مهمی  نکته 
ایران مذاکره می کند  جمهوری اسالمی 
نیات  و  انگیزه ها  از  که  دلیل  این  به  نه 

این  به  بلکه  ندارد  اطالعی  آمریکایی ها 
دلیل است که دولت قبل توافق را امضا 

کرده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه ما فرصت 
خوبی پیدا کردیم زیرا خود آمریکایی ها 
و   ۲۲۳۱ قطعنامه  دهنده  شکل  که 
توسط  را  برجام  بودند،  برجام  مسئله 
ترامپ نقض کردند. بنابراین اکنون همه 
تالش آمریکایی ها این است که به برجام 
برگردند اما با حفظ همان نظام تحریمی 
و  کرده   مهندسی  آن  برای  سال ها  که 
کمیته کارشناسی قوی را در خزانه داری 

آمریکا برای این منظور تشکیل داده اند.
اظهار  افغانستان  در  ایران  اسبق  سفیر 
با  برجام  است  قرار  اگر  بنابراین  کرد: 
اختصاص مختصر امتیازی امضا شود به 
این معنا نیست که ایران به عنوان یک 
کشور عادی می تواند در چارچوب برجام 
پروژه  برجام  بلکه  باشد  داشته  فعالیت 
کنترلی و خلع سالحی است وقتی از این 
منظر به مساله نگاه می کنیم می بینیم که 
برجام ذاتاً خسارت محض بوده و برخالف 
منافع ملی امضا و اجرا شده است و ما 

این فرصت را در اختیار داشتیم.
این  در  دیگر  نکته  داد:  ادامه  ظهره وند 
مسئله که ند پرایس هم در این خصوص 
که  بود  این  کرد  اعالم  و  گیری  موضع 

یک  عنوان  به  بورل  آقای  که  را  آنچه 
تنظیم کرده است  توافق  برای  پیشنهاد 
را قبول داریم. البته جزئیات این پیشنهاد 
که  است  اما مشخص  نکرده اند  اعالم  را 
مانور تبلیغاتی است که در افکار عمومی 
که  بدهند  شکل  را  موضوع  این  ما، 
و  هستند  امتیازدهی  آماده   آمریکایی ها 
ایران است که زیر میز می زند و به همین 
دلیل عنوان می کنند که تصمیم با تهران 

است.
آمریکایی ها باید حسن نیت خود را نشان 

داده و تصمیم نهایی بگیرند
اینگونه  که  صورتی  در  کرد:  بیان  وی 
و  است  آمریکایی ها  با  تصمیم  و  نیست 
اگر می خواهند مسئله غرب و آمریکا با 
مسئله  باید  ببینند  یافته  پایان  را  ایران 
تحریم ها را کنار بگذارند و عنوان کنند 
که با امضای برجام مسائل خودمان را به 
صورت عادی درمی آوریم قطعا جمهوری 

اسالمی ایران هم این را می پذیرد.
کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: 
اما اگر قرار است فشار تحریمی را بر ما 
حفظ کنند و بازی برجام را با بازگشت 
دوباره  برجام  زمین  در  آمریکایی ها 
ادامه دهند قطعا ایران این کار را انجام 
نیست.  هم  ایران  صالح  به  و  نمی دهد 
بین المللی  و  زمانی  اینکه شرایط  ضمن 

هم کاماًل تغییر کرده است و نه ما ایران 
آمریکا ۲۰۱۵  آنها  نه  و  هستیم   ۲۰۱۵
و  است  کرده  فرق  معادالت  و  هستند 
دیگر زمینه ای برای برنامه ای که به دنبال 
کلیت  این  و  ندارد  وجود  هستند  آن 
لذا  کرد:  تصریح  ظهره وند  است.  کار 
معتقدم که این بازی جدیدی است که 
با هماهنگی جوزف بورل و اتحادیه اروپا 
شکل می گیرد اما حاضر نیستند دریابند 
که اروپا هم اروپای دیروز نیست و تا ۴-۳ 
ماه آینده مشکالت درون اتحادیه ای اروپا 
می خواهند  اگر  بنابراین  می شود  آغاز 
مسئله خود را حل کنند باید مسائل خود 

را با ایران به شکل ریشه ای حل کنند.
اظهار  ایتالیا  در  کشورمان  اسبق  سفیر 
کرد: مسئله اوکراین فرصت خوبی بود و 
ذات آمریکایی ها را نشان داد که چگونه 
با توهم و برنامه برای روسیه و منطقه ما 
و جهان، ملت اوکراین را نابود کردند. ما 
این نابودی را فقط در عراق و لیبی شاهد 
فاجعه  این  اوکراین هم  بلکه در  نبودیم 
فاجعه آفرین  کشور  با  ما  لذا  آفریدند  را 
مواجه هستیم. ادبیات قدرت بهترین ابزار 
است ضمن اینکه ایران همواره آمادگی 
خود را برای مذاکره اعالم کرده است و 
مذاکره هدف و مسیر برای بیان همین 

موارد است.

اروپا فاقد توان برنامه ریزی  بدون موافقت  آمریکا است
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اقتصاد
اخبار

حذف ارز 4200  تومانی درخواست 
همه اصناف بود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمان تصمیم برای اصالح تخصیص ارز ترجیحی، 
تمام صنوف از جمله لبنیات، دام و طیور خواستار اقدام در این زمینه بودند.

 »جواد ساداتی نژاد« در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اظهار داشت: زمانی که در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی فعال بودم، صنف و صنعت به دنبال آزادسازی نرخ ارز بودند تا اینکه 

دولت در کنار بخش خصوصی آن را اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه اصالح قیمت فروش گندم باید مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: 
در هفته آینده گفت وگو در این زمینه انجام خواهد شد و موضوع به صورت 

کارشناسی بررسی می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کشت قراردادی گندم گفت: این طرح از 

سال جاری اجرایی می شود و بخش خصوصی باید در کنار دولت قرار بگیرد.
ساداتی نژاد ادامه داد: مقرر شده در این طرح نهاده متناسب با اقلیم به کشاورز 
اهدا شود و تامین مالی برای خرید سم و کود و بیمه برای محصول در دستور 

کار قرار دارد تا معیشت کشاورز تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن این سازوکار مشکالت معیشت کشاورز 
حل می شود، تولید افزایش پیدا می کند و نیاز به واردات کاهش می یابد، اما 
برای اجرا نیاز به تامین مالی داریم که دولت، بخش خصوصی و بانک ها باید 

با هم همکاری کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تصمیم گیری های دولت واگذاری ذخایر 
مواد غذایی به بخش خصوصی مطرح است، تصریح کرد: در این بخش نیز 

می توانیم با بخش خصوصی مشارکت کنیم.
ارز  حذف  زمان  در  خصوصی  بخش  عملکرد  از  تقدیر  ضمن  ساداتی نژاد 
ترجیحی، گفت: بخش خصوصی در مردمی سازی یارانه غیرتمندانه کمک کرد 

و کل زنجیره تامین کاال کارنامه همکاری درخشانی را ثبت کردند.
وی با تاکید بر اینکه در مردمی سازی یارانه، اصالح اقتصادی خیلی سختی را 
به سرانجام رساندیم، بیان کرد: در آن زمان به گونه ای بود که مصرف کننده 
و تولید کننده باید دوشادوش یکدیگر از آن عبور می کردند که با موفقیت نیز 

به سرانجام رسید.

تجهیزات  سازندگان  انجمن  رییس 
دولت  تعامل  گفت:  نفت  صنعت 
تجهیزات  سازندگان  با  سیزدهم 
دنبال  به  و  شده  تقویت  نفت  صنعت 

عملیاتی شدن آن هستیم.
»احسان ثقفی« در نشستی خبری با 
شرایط  در  اشتغال  بحث  اینکه  بیان 
کنونی بسیار پر اهمیت است و مورد 
تاکید رهبر انقالب در شعار سال نیز 
بوده است، افزود: اشتغال مولد پایدار 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: تولید این انجمن دانش 
محور است و اگر این گونه نبود یا راکد 

شده بود یا به تعطیلی می رسید.
نیازمند  اقتصاد  کرد:  تاکید  ثقفی 
به  مربوط  صرفاً  این  و  است  اشتغال 

ایران نیست.
ایجاد  اشتغال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  مولد  انجمن  این  توسط  شده 
حفظ  را  دانش  چاشنی  اگر  گفت: 
کنیم، موفق خواهیم بود، اکثر اعضای 
انجمن استصنا می توانند دانش بنیان 

باشند.
این  بر  تصمیم  افزود:  استصنا  رییس 
همراهی  با  مشترکی  همایش  شد 
برگزار  نفت  نوآوری  و  فناوری  پارک 

شود. 
دولت  تعامالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تقویت  استصنا  انجمن  با  سیزدهم 
از  امیدواریم  داد:  ادامه  است،  شده 

تعامل فراتر رفته و عملیاتی شود.
تحریم  داخلی حذف شود،  موانع  اگر 

به طور نسبی حل خواهد شد
ثقفی با تاکید بر اینکه تحریم واقعیتی 
این  با  گفت:  دارد،  وجود  که  است 
وجود چرخ صنعت نفت متوقف نشده 
برای  الزم  راهکار  خصوصی  بخش  و 

تامین مواد اولیه را پیدا کرده است.
جمله  از  داخلی  مشکالت  به  وی 
کرد  اشاره  و...  مالیات  بیمه،  گمرک، 

و بیان داشت: اگر موانع داخلی حذف 
شود، بحث تحریم به طور نسبی حل 
روابط  بحث  حال  این  با  شد.  خواهد 
مالی با بانک ها همچنان ادامه خواهد 

داشت و پرهزینه خواهد بود.
ثقفی با اشاره به اینکه در مواردی مواد 
خام حتی از آمریکا نیز وارد می شود، 
از  حجم  بیشترین  اکنون  داد:  ادامه 

مواد اولیه از چین وارد می شود. 
صنعت  تجهیزات  درصد   ۸۰ ساخت 

نفت در داخل کشور
اسماعیل  محمد  نشست،  این  در 
و  فناوری  پارک  رییس  کفایتی، 
اینکه  به  اشاره  با  نفت  نوآوری 
و  همگرایی  استصنا  انجمن  رویکرد 
تعامل است، گفت: بحث شبکه سازی 

مجموعه توانمند باید انجام شود. 
شدن  بنیان  دانش  داد:  ادامه  وی 
نشیبی  و  فراز  پر  صنعت مفت مسیر 

است. 
ملی  نفت  اینکه  بر  تاکید  با  کفایتی 
شد اما در صنعت اتفاق نیفتاد، گفت: 
و  افتاد  اتفاقاتی خوبی  انقالب  از  بعد 

در بعد نیروی انسانی کارهای بزرگی 
انجام شد. 

از  نفت بیش  نمایشگاه  افزود: در  وی 
حضور  ایرانی  نفتی  شرکت  هزار   ۲
داشتند اما ور یک دهه گذشته اغلب 

شرکت کنندگان خارجی بودند.
نفت  نوآوری  و  فناوری  پارک  رییس 
تجهیزات  درصد  امروز ۸۰  داد:  ادامه 
و  می شود  تامین  داخل  در  نفت 
امیدواریم جشن خودکفایی را بگیریم.

وی تاکید کرد: دانش بنیان شدن به 
نفع همه مجموعه ها است اما واقعیت 
را باید بپذیریم که اتفاقات زیرساختی 
تولید  سمت  به  قوانین  و  بیفتد  باید 

تغییر کند. 
با  اشتغال  بحث  در  گفت:  کفایتی 
تهدید بزرگی روبه رو هستیم که باید 
فکر  کارآفرینی  به  و  شود  مدیریت 

کنیم.
فّناوری  سطح  مهم  کرد:  اضافه  وی 
است که سازندگان صنعت نفت به آن 

دست پیدا می کنند.
نفت  نوآوری  و  فناوری  پارک  رییس 

ادامه داد: بخشی از تجهیزات ساخته 
داخل  در  نفت  صنعت  در  شده 

کشورهای تک است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ شرکت عضو 
حضور  بین المللی  کالس  در  استصنا 
صادرات  بار  اولین  برای  گفت:  دارند، 

کاتالیست به روسیه انجام شد.
کفایتی با بیان اینکه می توان ساخت 
۲۰ درصد باقیمانده تجهیزات نفت را 
در دستور کار قرار داد، افزود: این اقدام 
قدرت چانه زنی ایران را باال می برد.وی 
انرژی  دیپلماسی  اینکه  بر  تاکید  با 
نقطه قوت به شمار می رود، ادامه داد: 
می توان با مشورت با ذی نفعان، سود 
حداکثری به دست آورد.رییس پارک 
از  نوآوری نفت گفت: یکی  فناوری و 
این  روس ها  با  شده  مطرح  مباحث 
سرمایه  و  فّناوری  لحاظ  به  که  است 

خالهای موجود را پر کنیم.
و  نفت  فروش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نفت  وزارت  اولویت  سوخت  تامین 
بوده است، افزود: این موارد به خوبی 

مدیریت شد.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اعالم کرد؛

تقویت تعامل دولت سیزدهم باسازندگان 
تجهیزات صنعت نفت

گزارش

مابه التفاوت نرخ کلزا از محل فروش 
استحصال دانه های روغنی پرداخت می شود

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ کلزا از محل فروش استحصال دانه های روغنی خبر داد.

»مرتضی سعادتی کیا« با اعالم اینکه نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم 
دانه های روغنی کلزا، با ۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش در خردادماه، از ۱۵ 
هزار تومان به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، گفت: شورای قیمت گذاری 
و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی، محل تأمین 
روغنی  دانه های  استحصاالت  فروش  را  خرید  نرخ  افزایش  این  مالی 

خریداری شده، تعیین کرده است.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به 
اینکه پس از فروش استحصاالت این محصول که در حال حاضر در جریان 
پرداخت  کلزاکاران  به  خرید  نرخ  مابه التفاوت  از  ناشی  مطالبات  است، 
می شود، افزود: از آغاز فصل خرید تاکنون، بالغ بر ۱۰۰ هزار تن کلزا به 
ارزش یک هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری 
شده که با در نظر گرفتن نرخ خرید تضمینی کلزا در پیش از شروع فصل 
خرید که ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود، ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران 

پرداخت شده است.
بر  ایران  بازرگانی دولتی  اهتمام شرکت  اینکه  بر  تأکید  با  سعادتی کیا 
و  عزیز  کشاورزان  مطالبات  به موقع  پرداخت  موردنیاز،  اعتبارات  تأمین 
جلب رضایت این عزیزان استوار است، خاطرنشان کرد: این شرکت تمام 
تالش خود را به کار بسته است تا پول کشاورزان به موقع پرداخت شود و 
در مورد محصول کلزا نیز باقی مانده مطالبات کلزاکاران بابت مابه التفاوت 
افزایش قیمت این محصول، از محل فروش استحصاالت دانه های روغنی 

در حال انجام است تا به کلزاکاران پرداخت شود.
وی اضافه کرد: اگر منابع موردنیاز دیگری، عالوه بر محل تعیین شده 
این  به  بالفاصله  شود،  تأمین  ذی ربط  سازمان های  توسط  زمان  هر  در 

کلزاکاران پرداخت خواهد شد.

شروع زندگی مشترک ۳2۱ نفر با وام ازدواج 
موسسه ملل

گرامی  پیامبر  سنت  ترویج  راستای  در  ملل  اعتباری  موسسه 
ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  فقره   ۳۲۱ درتیرماه  اسالم)ص( 

پرداخت کرد.
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه از ابتدای 
سال تا پایان تیرماه به ۵۹ ۱۰ نفر ودر تیرماه سال جاری به ۳۲۱ 

نفر از زوجین تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: هم اکنون در موسسه اعتباری ملل تعداد ۷۳۰ 
ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  دریافت  نوبت  در  متقاضیان  نفراز 

هستند.

معاون برنامه ریزی بانک سینا منصوب شد

سرپرست  عنوان  به  باستان  مهدی  سینا،  بانک  سرپرست  حکم  با 
معاونت برنامه ریزی این بانک منصوب شد.

مراسم  در  فتحعلی  غالمرضا  سینا،  بانک  عمومی  روابط   از  نقل  به   
از تالش های  قدردانی  برنامه ریزی، ضمن  معاونت  معارفه سرپرست 
حمداهلل جمالی، معاون پیشین برنامه ریزی، با تأکید بر اهمیت حوزه 
برنامه ریزی برای بانک گفت: حوزه برنامه ریزی دارای ابعاد گسترده ای 
است و از ارکان مهم در ترسیم اهداف، برنامه ها و سیاست های بانک 

است.
وی تصریح کرد: الزم است معاونت برنامه ریزی با تدوین سیاست ها، 
منشاء  گذشته،  تجربیات  از  بهینه  استفاده  و  بلندمدت  برنامه ریزی  

نوآوری و تحولی شگرف در عملکرد بانک باشد.
دارای  سینا  بانک  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست  باستان،  مهدی 
معاون  این  از  پیش  و  است  صنایع  مهندسی  تخصصی  دکتری 
برنامه ریزی و هدایت راهبردی بانک انصار، رئیس اداره کل مدیریت 
تحول بانک سپه و مدیر امور ادغام بانک انصار در بانک سپه بوده 

است.

رشد تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات در 
پنج حوزه تاثیرگذار اقتصادی

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران از رشد اعطای تسهیالت 
این بانک طی سال ۱۴۰۰ در پنج حوزه “کشاورزی و صنایع تبدیلی 
و تکمیلی”، “استخراج معدن”، “صنعت”، “خدمات فنی و مهندسی” 

و “بازرگانی” خبر داد.
 رضا ساعدی فر در خصوص تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
در سال گذشته به بخش های مختلف اقتصادی، گفت: بیش از ۳۶ 
هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال تسهیالت به بخش “کشاورزی و صنایع 
از آن رشد  اعطا شده که نسبت به سال قبل  تبدیلی و تکمیلی” 

۱۰۷ درصدی داشته است.

در دیدار وزیر صمت با نخست وزیر بالروس مطرح شد

لزوم تهیه نقشه راه توسعه همکاری مشترک 
تهران-مینسک

ظرفیت های  از  استفاده  بر  بالروس  وزیر  نخست  با  وزیر صمت   
اقتصادی مکمل دو کشور و گشوده شدن دروازه های اقتصادی به 

روی هم تاکید شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی تولید و تجارت )شاتا( ،» سیدرضا 
فاطمی امین « در دیدار با رومن گولوچنکو نخست وزیر بالروس 
افزود: امیدوارم این دیدار سرآغاز همکاری های مشترک میان دو 

کشور باشد.
 وزیر صمت یادآور شد: حجم مبادالت خارجی ایران در شرایط 
فعلی ۱۲۰ میلیارد دالر است و حجم دولت بالروس ۸۰ میلیارد 
دالر است و سهم مبادالت دو کشور ازاین رقم تنها ۴۰ میلیون 

دالر است که بسیار کم است.
نخست وزیر بالروس ضمن خوش آمد گویی به وزیر صنعت معدن 
و تجارت جمهوری اسالمی و هیئت همراه اظهار داشت: این سفر 
در زمان مهم و مناسبی صورت گرفت و تصمیمات دوجانبه خوبی 

میان دو کشور اتخاذ شده است.
اقتصادی  های  همکاری  بر  تاکید  علت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشترک میان ایران و بالروس در این است که دو کشور همکاری 
سیاسی خوبی در عرصه بین الملل داشته اند و همدیگر را حمایت 
و  انجام شده  رسمی  مکرر  دیدارهای  زمینه  این  در  و  کنند  می 
به  داشتند  دیدار  یکدیگر  با  قبل  سال  کشور  دو  روسای جمهور 
به  کشور  دو  بالروس  و  ایران  به  فشارها  وجود  با  که  آن  عالوه 

یکدیگر کمک می کنند.
از جمله  المللی  بین  تمامی عرصه های  در  کرد  نشان  وی خاطر 
سازمان های شانگهای جنبش عدم تعهد و... همکاری های خوبی 
میان ایران و بالروس شکل گرفته است و دو کشور بر مقابله با 
جهان تک قطبی و دخالت دیگران در امور داخلی کشورها تاکید 

همکاری دارند.
های  فناوری  حوزه  در  باید  داشت:  اظهار  بالروس  وزیر  نخست 
داشته  بیشتری  همکاری  طرفین  عالقه  مورد  موارد  و  پیشرفته 

باشیم الزم است از همه فرصت ها استفاده کنیم.
برای  پل  ساختن  دولتی  مسئوالن  ما  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی 
از مشکالت  اظهارداشت: یکی  است  اهداف دو کشور  به  رسیدن 
کشور  این  بازار  و  ایران  با  بالروسی  تجار  آشنایی  عدم  ما  فعلی 
باید در زمینه گشایش دروازه های اقتصادی دو  است، تالش ما 

کشور به روی هم باشد.
فاطمی امین در ادامه خطاب به نخست وزیر بالروس اظهار داشت 
دعوت می کنم در سفر به ایران از چند نمایشگاه و تعدادی شرکت 
در حوزه فناوری پیشرفته بازدید داشته باشید تا بیشتر با شرایط 

فعلی ایران آشنایی بیابید.
نخست وزیر بالروس اظهار داشت همانطور که می دانید ما دچار 
تحریم هستیم و برای همین تجربه ایران برای مبارزه و مقابله با 
تحریم ها برای ما حایز اهمیت است در حوزه پیشرفت های ایران 
در بخش فناوری های مختلف عالقه مند دریافت دانش مطالعه از 

پیشرفت های ایران هستیم.
همکاری  توسعه  جانبه  همه  راه  نقشه  مورد  در  کرد  تاکید  وی 
مشترک دو کشور نیز پیشنهاد هایی داده ایم و آماده دریافت نظر 

طرف ایرانی برای اجرا و بکاربستن آن هستیم.

3

 وزیر اقتصاد با اشاره به ادغام منابع بودجه 
دولت با منابع بانک ها و توان چند برابری 
گفت:  اشتغالزایی  تسهیالت  اعطای  برای 
گام دومی که امسال برداشته خواهد شد، 
با  بانکی  شبکه  نهادی  ارتباط  برقراری 
نهادهایی است که در ایجاد اشتغال سابقه 

و تجربه خوبی دارند.
به   نقل  از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
امضای  آیین  »سید احسان خاندوزی« در 
ایجاد  ریالی  میلیارد  هزار   ۴۰۰ تفاهم نامه 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  بین  اشتغال 
بانک و یک صندوق  و ۸  )ره(  امام  فرمان 
با اشاره به برنامه دولت برای اشتغال زایی، 
قرار  هدف،  این  شروع  نقطه  کرد:  اظهار 
شبکه  در  همکاران  با  که  است  پیمانی  و 
بر  مبنی  داریم،  خصوصی  و  دولتی  بانکی 
اینکه ریل حرکت نظام تامین مالی کشور 
به سمت تامین مالی تولید و نیازهای خرد 

خانوارهای کشور برگردد.
وی با اشاره به تالش ها و توافقاتی که برای 
راستا  این  در  بانکی  شبکه  توان  افزایش 
نتیجه  حال  در  مرور  به  و  صورت گرفته 
تحوالت،  سرعت  شاید  گفت:  است،  دادن 
صورت  بیشتری  شتاب  باید  و  نباشد  باال 
بگیرد اما ریل گذاری به همین سمت است.

وزیر اقتصاد دریافت مجوز افزایش سرمایه 
را  مجلس  از  تومانی  میلیارد  هزار   ۳۵
قدرت  بردن  باال  راستای  در  اقدامی 
بانکی  شبکه  بدهی  اعتبار  و  امتیازدهی 
برشمرد و ادامه داد: این که شبکه بانکی را 
فعالیت های  و  دیگر  ماموریت های  کنار  در 
تامین  در  آفرینی  نقش  به  ملزم  غیرمولد، 
مالی پروژه های پیشران تولیدی و صادراتی 
کشور کردیم، در راستای همین ریل گذاری 

انجام شده است.
قراردادهای  انعقاد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
شبکه بانکی کشور برای اجرای پروژه های 
زمینه  در  قرارداد  انعقاد  مانند  بزرگ 
و  گاز  نفت،  حوزه  پروژه های  پشتیبانی 
در  همچنین  افزود:  کشور،  پتروشیمی 
افزایش  شاهد  هم  خرد  تسهیالت  حوزه 
سهم تسهیالت خرد با نگاه اشتغال زایی و 

نه مصرفی بوده ایم.
جامعه  البته  کرد:  نشان  خاطر  خاندوزی 
آن  اما  دارد  نیاز  تسهیالت مصرفی هم  به 
به  منجر  که  خردی  تسهیالت  از  دسته 

چرخه درآمدی برای خانوارها شود، اولویت 
مهمی است که در شبکه بانکی به  صورت 

ویژه، دنبال می شود.
وی با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در 
قانون   ۱۸ و   ۱۶ تبصره  نامه  آئین  تدوین 
بودجه سال جاری، یادآور شد: خبر خوب 
این است که دستورالعمل تبصره ۱۸ بعد 
ابالغ  و  مصوب  زیاد  فرودهای  و  فراز  از 
این  ابالغ  و  تصویب  برای  بود  نیاز  شد.  
اجرایی  دستگاه های  تمام  با  دستورالعمل 
همچنین  و  گیرد  صورت  توافقاتی  مرتبط 
از تجربه اجرای تبصره ۱۸ در سال گذشته 
استفاده  ضعف،  نقاط  ترمیم  و  رفع  برای 

شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاهمنامه ۸ بانک، 
یک صندوق و بنیاد برکت، گفت: بیش از 
نیمی از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در 
تفاهم نامه در نظر گرفته شده به تبصره ۱۶ 

و ۱۸ بازمی گردد.
تامین  برای  شده  یاد  تبصره  دو  وی 
تسهیالت خرد خانوارها و همچنین تامین 
مالی طرح های پیشران را از ابتکارات خوب 
برشمرد  اخیر  سیاست گذاری در سال های 
و ادامه داد: در این دو تبصره تالش شد از 
اعطای تسهیالت و  مسیر غلطی که صرفاً 
پول پاشی بود و نظارتی صورت نمی گرفت 
کرد،  نمی  اصابت  نظر  مورد  هدف  به  و 

بازگردیم.
نقاط  کردیم  تالش  کرد:  اضافه  خاندوزی 

ضعفی را که در سال های گذشته پیرامون 
تسهیالت اشتغال زایی وجود داشت تا حد 

زیادی برطرف کنیم.
برای  رئیس جمهور  تاکید  به  اشاره  با  وی 
به هدف رسیدن تسهیالت موضوع تبصره 
۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: تالش شد در 
سال  در  تبصره  این  اجرایی  دستورالعمل 
۱۴۰۱ تا حد ممکن تسهیالت اشتغال زایی 

به هدف اصابت کند.
اینکه  بیان  با  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
این  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵۰ رقم 
با  افزود:  شده است،  گرفته  نظر  در  تبصره 
مشخص  درآمدی  منابع  این که  به  توجه 
هم  میزان  این  یک سوم  اگر  حتی  است، 
تحقق پیدا کند به اهداف موردنظر خواهیم 

رسید.
پیوند شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای 

اشتغالزایی تسهیالت
گذشته  سال های  تجربه  گفت:  خاندوزی 
نشان داد که شبکه بانکی به تنهایی قادر به 
رفع ایرادات تسهیالت اشتغال زایی نیست و 
بخشی از این هدف در ارتباط شبکه بانکی 

و نهادهای حمایتی قابل تحقق است.
وی اضافه کرد: مهم تر از آن، پیامی که به 
نظام بودجه ریزی برای اهداف اشتغال زایی 
تاکید  شود،  منتقل  باید  بانکی  شبکه  و 
این  بتوانیم  ما  اگر  که  است  نکته  این  بر 
پیوندهای نهادی را برقرار کنیم، تخصیص 
هدف  به  آن  اصابت  و  اشتغال  تسهیالت 

از  حمایت  و  پایش  و  رصد  همچنین  و 
تسهیالت گیرنده پس از دریافت تسهیالت 
برای ایجاد اشتغال پایدار و اتصال به بازار 

نیز محقق خواهد شد.
و  بانکی  شبکه  میان  پیوند  اقتصاد،  وزیر 
بنیاد برکت، ستاد اجرایی  نهادهایی مانند 
)ره(  خمینی  امداد  کمیته  و  امام  فرمان 
هدف  تحقق  جهت  در  عطفی  نقطه  را 
تسهیالت اشتغالزایی ارزیابی کرد و گفت: 
نقطه  به عنوان  تفاهم نامه  این  اجرای  با 
اصلی  الگوی  به  آن  از  می توانیم  شروع، 
اشتغال زایی  تسهیالت  در  غالب  جریان 
یک  آنگاه  برسیم،  بانکی  شبکه  و  دولت 
اساسی  ریل  تغییر  یک  و  بزرگ  اتفاق 

صورت خواهد گرفت.
و  بانک   ۸ با  برکت  بنیاد  تفاهمنامه  وی 
راهبردی  حرکتی  آغاز  را  صندوق   یک 
چرخه  تکرار  عدم  راستای  در  معنادار  و 
با  کرد:  تاکید  و  برشمرد  گذشته  معیوب 
اعطای  سیاست های  بین  اقدامات  اینگونه 
ارتباطات  و  کشور  اشتغال زایی  تسهیالت 
پیوندی  اهداف،  تحقق  برای  الزم  نهادی 

برقرار خواهد شد.
خاندوزی همچنین با تاکید بر لزوم تحقق 
هم افزایی  و  کشور  محرومیت  ملی  اطلس 
اهداف  پیشبرد  برای  حمایتی  نهادهای 
محرومیت زدایی در مناطق محروم، تصریح 
می تواند  که  است  دیگری  گام  این  کرد: 

برکات زیادی برای مردم داشته باشد.

  ارتباط شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای 

هدایت تسهیالت اشتغال زایی ایجاد می شود
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اجتماعی
خبر

شهردار تهران مطرح کرد؛

 بازارسازی برای شرکت های  
دانش بنیان توسط شهرداری

شهردار تهران گفت: شهرداری خود متقاضی بسیاری از 
خدمات فناورانه است و بازار بزرگی را برای شرکت های 

دانش بنیان ایجاد می کند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم امضای تفاهم 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  مشترک  نامه 
جمهوری با بیان اینکه کمیته ای مشترک برای انجام 
فعالیت ها شکل گرفته است گفت: امیدواریم این تفاهم 
نامه منجر به ایجاد جهش فناورانه در شهر و گستردگی 

فعالیت هایمان شود.
وی با بیان اینکه تهران از هر جهت مستعد پیشرفت 
است گفت: تحول بزرگ پایتخت با تکیه بر دانش انجام 
برای  بنیان  دانش  و  فناورانه  هویتی  ایجاد  و  می شود 

تهران منجر به تحقق اهداف پیش رو می شود.
زاکانی با بیان اینکه امیدواریم در کنار هویت پایتخت، 
باشیم  نیز  آن  فناورانه  و  شاهد هویت هوشمندسازی 
علمی  معاونت  با  خوبی  همکاری های  داشت:  اظهار 
و  است  گرفته  صورت  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
فناورانه  خدمات  از  بسیاری  متقاضی  خود  شهرداری 
بنیان  دانش  برای شرکت های  را  بزرگی  بازار  و  است 

ایجاد می کند.
شهردار تهران تصریح کرد: بخش اول فعالیت ما ناظر 
بر رفع نیازهای شهرداری است و امیدواریم با صورت 

جدیدی اداره شهر را بر پایه دانش پیش ببریم.
وی افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا ظرفیت های 
بکار  بنیان  دانش  شرکت های  برای  را  شهر  متعدد 
توسعه  برای  احصا شده  به مسیرهای  زاکانی  بگیریم. 
فعالیت های فناورانه در سطح شهر اشاره کرده و گفت: 
برای بوستان گفتگو به عنوان نمایشگاهی دائمی برای 
درآمده  بنیان  دانش  شرکت های  محصوالت  معرفی 
همچنین  و  ری  سیمان  کارخانه  در  همچنین  است. 
پیش  فناورانه  اقدامات  تهران  شرق  در  مجموعه ای 

می رود.

طرح  درصدی   ۱۰۰ اجرای  با  تهران  استان   
هوشمندسازی فروش نان اولین استانی در کشور 
و  اجرایی  کامل  بصورت  را  طرح  این  که  است 

عملیاتی کرده است.
 اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا 
به اختصار )مهیا(، با اهداف و انگیزه های حمایتی 
از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در 
دستور کار قرار گرفته است و فعاالن اقتصادی بر 
این باورند که یارانه آرد و نان یک تفاوت معنادار 
و حتی حامل های  اساسی  دیگر کاالهای  یارانه  با 
انرژی دارد و آن اینکه وقتی یارانه را به این کاال 
آن  از  جامعه  محروم تر  اقشار  می دهیم،  اختصاص 
نفع بیشتری می برند چون مصرف بیشتری دارند، 
اما در سایر کاالها و حتی حامل های انرژی، افراد 

پرمصرف، بیشتر افراد متمکن هستند.
افزایش  هیچ  نان  هوشمند  فروش  طرح  اجرای  با 
قیمت و یا سهمیه بندی در فروش نان اتفاق نیفتاد 
نانوایی ها،  به  آرد  میزان تخصیص  و شفاف سازی 
میزان  واحد خبازی،  هر  به  یافته  اختصاص  یارانه 
اهداف  از  نانوایی  در  نان  نوع  حتی  و  نان  فروش 

این طرح است.
مانند  شهروندان  نان  عرضه  جدید  شیوه  در 
بدون  و  قبلی  های  قیمت  همان  با  و  سابق  روال 
تنها  دهند،  می  انجام  را  خود  خرید  محدودیت، 
تفاوتی که مردم با آن مواجه می شوند نوع دستگاه 
پرداخت یا همان کارتخوان ها در نانوایی ها است. 
نیز چندان  آنها  با  کار  این دستگاه های جدید که 
تفاوتی با کارتخوان های معمولی ندارد، با یک نرم 
و  از ساخت  و هدف  کند  کار می  اندرویدی  افراز 
طراحی آن ها هم این است که میزان دقیق فروش 

نان به دقت ثبت و رصد شود.
تهران  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ایرنا گفت: اجرای طرح  در گفت و گو با خبرنگار 
نیمه  از  استان  این  در  نان  عرضه  هوشمندسازی 
این طرح بطور  اکنون  دوم خردادماه شروع و هم 
شده  عملیاتی  و  اجرایی  تهران  استان  در  کامل 

است.
حشمت اهلل عسگری اظهار داشت: ۹ هزار و ۶۰۰ 
نانوایی مجوز دار در استان تهران فعالیت دارد که 
تمامی این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز 

شده است.

هوشمندسازی  طرح  اجرای  با  اینکه  بیان  با  وی 
یارانه  میزان  و  آرد  تخصیص  میزان  نان،  فروش 
واحدهای نانوایی شفاف سازی می شود گفت: هر 
تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب 
یک  شفافیت  این  و  شود  می  مشخص  طرح  این 
می  محسوب  جامعه  برای  ای  یارانه  بزرگ  آورده 

شود.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه با اجرای طرح 
آرد  قاچاق  هرگونه  از  نان  فروش  هوشمندسازی 
این  در  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  جلوگیری 
طرح قیمت نان هیچ تغییری نکرد و نان با همان 
قیمت قبلی عرضه می شود، ضمن اینکه کار خرید 
نان برای مردم ساده سازی شده و هیچ محدودیتی 

به لحاظ تعداد خرید وجود ندارد.
افزایش  هیچ  طرح  این  اجرای  با  کرد:  تاکید  وی 
اتفاق  نان  فروش  در  بندی  سهمیه  یا  و  قیمت 
به  آرد  میزان تخصیص  و شفاف سازی  افتد  نمی 
نانوایی ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد نانوایی 

و میزان فروش نان از اهداف این طرح است.

طرح  شد:  یادآور  تهران  استاندار  معاون 
تالش  و  همکاری  با  نان  عرضه  هوشمندسازی 
با  و  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و  فرمانداران 
استان  در  کامل  بطور  تهران  استاندار  تاکیدات 
تهران اجرایی و عملیاتی شد و تمامی نانوایی های 
مجوز دار استان به سیستم کارت خوان مجهز شد.

جزییات  درباره  تر  پیش  اقتصاد  وزیر  مشاور 
طرح  در  گفت:  نان  یارانه  سازی  هوشمند  طرح 
قیمت،  افزایش  نان،  یارانه  هوشمندسازی 
داشت  نخواهیم  مردم  برای  خرید  محدودیت 
نان  کارت  عنوان  تحت  خاصی  ابزار  حتی  و 
طرح  اجرای  درباره  جالل  محمد  ندارد.  وجود 
اظهار  نان،  یارانه  مردمی سازی  و  هوشمندسازی 
داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه 
انرژی  حامل های  حتی  و  اساسی  کاالهای  سایر 
دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کاال اختصاص 
می شوند  منتفع  بیشتر  یارانه  از  کسانی  می دهیم، 
و  کاالها  سایر  در  اما  می کنند،  مصرف  بیشتر  که 
افراد پرمصرف مان، بیشتر  انرژی،  حتی حامل های 

نان،  موضوع  در  افزود:  هستند.وی  متمکن  افراد 
پرمصرف ها، افراد و خانواده هایی هستند که تمکن 
مالی پایین تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین 
بیشتری  نان  ندارند،  را  دیگر  مصرفی  کاالهای 
نان به  البته به شرطی که واقعاً  مصرف می کنند؛ 

مصرف این خانوارها برسد.
جلوگیری از انحراف مصارف گندم، آرد و نان 

مدیریت  طرح  اصلی  هدف  اقتصاد،  وزیر  مشاور 
را  )مهیا(  اختصار  به  یا  نان  و  آرد  یارانه  هوشمند 
نان  و  آرد  و  گندم  مصارف  از  انحراف  جلوگیری 

عنوان کرد.  
را  ویژه ای  اتفاق  مردم  در سمت  داد:  توضیح  وی 
مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افزایش قیمت نان 
و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم 
کارت  عنوان  ابزار خاصی تحت  نه حتی  و  داشت 
نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به 
این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر 
بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان 

نرخ سابق انجام می دهند.

پایتخت پیشگام در اجرای طرح 
هوشمندسازی خرید نان در کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به 
معاونان و بازرسان کل استان هایی 
دستور  شدند،  سیالب  درگیر  که 
داد با قید فوریت تکالیف دستگاه ها 
پیش  و  هشدارها  به  توجه  با  را 
و  متولی  دستگاه های  بینی های 

احتمال وقوع سیل بررسی کنند.
کل  بازرسی  سازمان  از  نقل  به  
کشور، ذبیح اهلل خداییان در جلسه 
بازرسی  سازمان  معاونان  شورای 
کل کشور با اشاره به حادثه مخّرب 
و خسارت بار سیل در برخی نقاط 
جانباختگان  خانواده  به  کشور 

برای  و  گفت  تسلیت  حادثه  این 
متعال  خداوند  درگاه  از  مصدومان 

شفای عاجل آرزو کرد.
رئیس  ماموریت  به  اشاره  با  وی 
بازرسی  سازمان  به  قضاییه  قوه 
کل کشور مبنی بر ارزیابی ابعاد و 
زوایای گوناگون موضوع به معاونان 
که  استان هایی  کل  بازرسان  و 
درگیر سیالب شدند، دستور داد با 
قید فوریت تکالیف دستگاه ها را با 
توجه به هشدارها و پیش بینی های 
دستگاه های متولی و احتمال وقوع 

سیل بررسی کنند.

خداییان تاکید کرد: تکالیف قانونی 
ابعادی  از  متولی  دستگاه های 
آمادگی،  پیشگیری،  همچون 
حریم  آزادسازی  بازسازی،  مقابله، 
مسیل ها  الیروبی  و  رودخانه ها 
احراز هرگونه  و در صورت  بررسی 
مراتب  احتمالی،  تقصیر  یا  قصور 
گزارش  بعدی  رسیدگی های  برای 
به  متخلفان  معرفی  به  نسبت  و 
اقدامات  اداری  و  قضایی  مراجع 

الزم انجام شود.
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
با اشاره به بازدید میدانی از مناطق 

تهران  داود)ع(  امامزاده  زده  سیل 
گفت: مطابق بازدید صورت گرفته، 
مشاهده شد که کانال آب مسقف و 
تبدیل به محوطه و مغازه شده بود 
و خسارت های جانی و مالی فراوانی 

را در پی داشته است.
حسین)ع(  امام  قیام  فلسفه  وی 
نهی  و  به  معروف  امر  تحقق  را 
به  اشاره  با  و  کرد  اعالم  منکر  از 
مورد  در  نقل شده  روایات  و  آیات 
امربه معروف و نهی از منکر تصریح 
آیات  در  متعال  خداوند  کرد: 
و  امربه معروف  اهمیت  متعددی 
نهی از منکر را متذکر شده است و  
در خصوص  المومنین)ع( هم  امیر 
اهمیت امربه معروف و نهی از منکر 
و  نیک  کارهای  »تمام  می فرمایند 
حتی جهاد در برابر امربه معروف و 
نهی از منکر مانند قطره ای در دریا 

است.«
با  قضاییه  قوه  عالی  شورای  عضو 
تأکید بر اینکه امر به  معروف و نهی 
از منکر یک وظیفه عمومی است، 
به  امر  دیگر  بعد  کرد:  خاطرنشان 
بر  عالوه  منکر  از  نهی  و   معروف 
تذکر، این است که هر فرد با عمل 
خود امربه معروف و نهی از منکر را 

در جامعه گسترش دهد.

با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

عملکرد دستگاه های متولی در سیل اخیر ارزیابی می شود

امروز  اظهارداشت:  قضاییه  قوه  رئیس 
بشر  حقوق  مدافع  مدعیان  از  بسیاری 
نه  و  دارند  بشر  از  درستی  تعریف  نه 
متاسفانه  و  بشر  حقوق  و  کرامت  از 
ناحق  و  نادرست  حرف  آن  می خواهند 
همه  بر  و  موحد  انسان های  بر  را  خود 
دنیا به زور تحمیل کنند و آن را آزادی 

می دانند.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
اعطای  مراسم  در  اژه ای  محسنی 
و  اسالمی  بشر  حقوق  جایزه  هفتمین 
بین  انسان  اظهارداشت:  انسانی  کرامت 
یکی  و  است  ممتاز  الهی  آفریده های 
خرد  و  عقل  او  امتیازات  بزرگترین  از 
اوست. انسان اگر از عقل خدادادی خود 
که  من  می پرسد  از خود  کند  استفاده 
هستم و مقصد غایی من چیست و چه 

مسیری را باید طی کنم.
انسان،  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  رئیس 
نظر  از  بشر  حقوق  انسان،  کرامت 
ارزش  از  توحیدی  ادیان  همه  و  اسالم 
واالیی برخوردار است و انسان با فطرت 
خدادادی و قوه عاقله خود می تواند به 
می تواند  و  کند  صعود  مرتبه  باالترین 
زندگی در این دنیا را برای خود توام با 
عزت امنیت و کرامت و صلح و صفا به 
وجود آورد و اگر انسان از مقصد غایی 
آفرینش منحرف شود می تواند درنده ای 
باشد که از هر درنده ای برای همنوعان 

خود بدتر و خطرناک تر  باشد.
محسنی اژه ای با اشاره به لزوم اقدامات 
سلبی و ایجابی در حوزه حقوق بشر و 

پرسش هایی  طرح  به  انسانی  کرامت 
بدون  توان  می  آیا  گفت:  و  پرداخت 
از حقوق سخن گفت؟  شناخت حقوق 
بشر  حقوق  ارزش  مبنای  و  معیار 
بشر  حقوق  جهانی  معیار  چیست؟ 

چیست؟
در  خداوند  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
قرآن کریم نسبت به انسان تعابیر ویژه 
و  دینی  آموزه های  در  همچنین  دارد 
بر  معصومان  ائمه  و  پیامبران  سخنان 
شده  تاکید  انسانی  کرامت  و  انسان 
است و اگر بر این مبنا بخواهیم حقوق 
و کرامت انسان ها را تعبیر کنیم یک نوع 
برداشت می شود و اگر بخواهیم براساس 
نظر غربیان که هدف آفرینش انسان را 
به گونه دیگر تعریف می کنند، حقوق و 

کرامت انسان ها متفاوت معنا می شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اندیشه اسالم 
نسبت به کرامت انسانی گفت: اباعبداهلل 
الحسین برای دفاع از کرامت، ارزش های 
انسانی و دفاع از حقوق دیگران حاضر 
شد خون خود، فرزند شش ماهه خود و 
بستگان و یارانش را تقدیم کند تا حق 

نمایان کند.
امروز  اظهارداشت:  قضاییه  قوه  رئیس 
برخی مسئوالن غربی به ویژه آمریکایی 
با  یا  می گویند  استکبار  و  تبختر  با  ها 
بر ما و حتی یک کشور،  یا  ما هستید 
و  برنمی تابند  را  فرد مستقل  یا  جریان 
می گویند که اگر با ما نبودید باید تحت 

تاثیر سخت ترین فشارها قرار بگیرید.
اسالم   کرد:  خاطرنشان  اژه ای  محسنی 

در مقابل دشمنی که حمله نکرده است 
عمده  و  نمی دهد  جنگ  شروع  اجازه 
جنگ های اسالم، دفاعی است و حاضر 

به جنگ مسلحانه نیست.
تاریخ  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
چندین  در  غربی  بشر  حقوق  مدعیان 
قرن گذشته گفت: آنها به چه بهانه هایی 
جنایت  مرتکب  دنیا  کنار  و  گوشه  در 
کشورهای  و  الجزایر  در  شدند؛  متعدد 
آفریقایی، هند، فلسطین چه کردند و در 
عراق و یمن هم جنایات آنها ادامه دارد.

وی افزود: اتفاقات تلخی در ابوغریب رخ 
داد و حیوانی که ذاتش درندگی است و 
ناتوان است  اگر احساس کند شکارش 
به آن رحم می کند اما مدعیان حقوق 
بشری به چه کسی رحم کردند؟ داعش 
را چه کسی ایجاد کرد؟ در فلسطین چه 
کردند و کجا هستند مدعیان حقوق بشر 

که از فلسطین دفاع کنند؟
غاصبان،  اظهارداشت:  ای  اژه  محسنی 
زمین های فلسطینیان را گرفتند و آنها 

را اسیر کرده و به اردوگاه بردند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: چند سال 
است متجاوزین به مردم مظلوم یمن را 
با کمک  بلکه  تنها کمک می کنند  نه 
و  کنند  می  محاصره  را  آنها  ها  غربی 
دریغ  کشور  این  مردم  از  را  غذا  حتی 

کردند.
وی افزود: باید تبیین کنیم و بگوییم که 
امروز چگونه با واژه مقدس حقوق بشر 
بازی می کنند به بهانه نقض حقوق بشر 
یا  می کنند  حمله  کشور  یک  مردم  به 

یک کشور را محاصره یا تحریم می کنند 
و بدترین جنایات را بر انسان ها روا می 

دارند.
گرامیداشت  ضمن  قضاییه  قوه  رئیس 
انسانی  کرامت  و  اسالمی  بشر  حقوق 
و  داریم  گرامی  را  روز  این  باید  افزود: 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  از 
برای نامگذاری این روز و پیشگامان این 
حوزه قدردانی کنیم البته نباید به این 
روز محدود شود بلکه باید جنایاتی که 
علیه بشریت روا داشته می شود را بیان 
کنیم و وظیفه امر به معروف و نهی از 
مصادیق  همچنین  باشیم  داشته  منکر 
ارزش  به  نسبت  اسالم  معرفی  روشن 
ها و کرامت انسان ها را بیان کنیم زیرا 
آزاداندیشی  آرامش  صلح  برای  اسالم 
تالش و جهاد برای آبادانی دنیا و آخرت 
انسان ها بسیار ارزش قائل است اما امروز 
آنها  اسالم و مسلمانان را با تروریست 
بدترین  و  می آورند  وجود  به  خود  که 
حمایت  و  دهند  می  انجام  را  جنایات 
بنابراین  کنند  می  متهم  کنند،  می 
این وظیفه ماست که ظلم هایی که به 

بشریت می شود را بیان کنیم.
بشر  حقوق  جایزه  هفتمین  مراسم 
اسالمی و کرامت انسانی با حضور رییس 
قوه قضاییه ، وزیر امور خارجه ، اعضای 
شورای عالی قضایی ، فرماندهی انتظامی 
کشورهای  سفیران  از  جمعی   ، کشور 
حوزه  اندیشمندان  و  قضات  اسالمی، 
مرکز همایش های صدا  در  بشر  حقوق 

و سیما برگزار شد.

رئیس دستگاه قضا:

مدعیان حقوق بشر 
تعریف درستی از بشر 

و کرامت ندارند

خبر

نوری مطرح کرد؛
 آسیب فشار اجتماعی در مسیر 

اجرای برنامه ها

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دنبال انجام کارهای مبنایی 
هستیم، اما در صورت تعجیل یا فشار اجتماعی، ممکن است 

کارها بر مبنای درست پیش نروند.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در نشست ملی گام دوم 
باهنر  اردوگاه شهید  در  فرهنگی  بسیجیان  اسالمی  انقالب 
تهران با تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین علیه السالم، 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین اهداف انبیای الهی، این است تا 
مردم را حکیم تربیت کنند، لذا به سمت سیره امام حسین 

علیه السالم رفتن موجب تقوا و پرهیزگاری می شود.
وی افزود: تشکیل حکومت یکی از مهم ترین اهداف پیامبران 

است و یکی از مهم ترین معروف ها تشکیل حکومت است.
)ره(  خمینی  امام  حضرت  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
پایه گذار حیات مجدد اسالم بودند و پس از تشکیل حکومت 
حفظ آن را از اوجب واجبات دانست و شرط ثبات حکومت 

را نیز عدالت دانستند.
وی تصریح کرد: یکی از مصادیق عدالت، نصیب برابر آموزشی 
است، اما متأسفانه عدم توزیع مناسب امکانات آموزشی طی 
نداشته  آموزشی  برابر  نصیب  تا  باعث شده  متوالی،  سالیان 
اقدامات  پیاده سازی عدالت،  برای  لذا ضروری است  باشیم، 
همه جانبه ای را انجام دهیم.نوری افزود: هرچند نظام تعلیم و 
تربیت دارای مشکالتی است، اما تالش می کنیم با مساعدت 

و مشارکت سایر نهادها آن ها را حل کنیم.
وی اضافه کرد: پیوست های عدالت امر بسیار مهمی است که 

باید در اجرای طرح ها به آن توجه کرد.
بنیادین  اظهار کرد: سند تحول  کابینه دولت مردمی  عضو 
همواره در حوزه های ستادی مطرح بوده است اما ما سعی 
پیگیری  مدرسه  کف  در  را  آن  جهادی  کارهای  با  کردیم 
کنیم.وی ادامه داد: به دنبال انجام کارهای مبنایی هستیم، 
اما در صورت تعجیل یا فشار اجتماعی، ممکن است کارها 
اساس  بر  لذا سعی می کنیم  نروند،  مبنای درست پیش  بر 
و  تأخیر  بدون  را  کارها  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 

درعین حال مبنایی انجام دهیم.
مردمی،  و  انقالبی  دولت  در  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
تالش می کنیم در راستای منویات رهبر معظم انقالب و در 

مسیر شهدا گام برداریم.
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301206000136 
 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره  علی   محمد  فرزند  تکانلو  فعال  میالد 
شناسنامه 0016206924 صادره از تهران در 
یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 
 141 از  فرعی   15 پالک  مربع  متر   94/65
حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  اصلی 
قربانی محرز گردیده است . لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله15 روزآگهی 

به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت 
باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
ازتاریخ  ماه  یک  ازاخذرسید،ظرف مدت  وپس 
مراجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
درصورت  است  نماید.بدیهی  تقدیم  قضایی 
اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/29

علی رحیمی پردنجانی – رئیس  ثبت 
اسنادوامالک

آگهی مفقودی مدارک خودرو

کارت هوشمند ناوگان کامیون فوتون باری 
شماره   3009289 هوشمند  شماره   چوبی 
پالک 44 ایران 884 ع 77 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد     

آگهی مفقودی مدارک خودرو

کشنده  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره   2122142 هوشمند  شماره   هوو 
محمد  بنام   31 ع   668 ایران   21 پالک 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  وصالی 

ساقط است



اخبار

فرماندار گیالنغرب: مرز سومار آماده 
تردد موکب داران اربعین است

الزم  آمادگی  سومار  مرز  گفت:  گیالنغرب  فرماندار 
برای  داران  موکب  و  خدماتی  عوامل  تردد  برای  را 

خدمات رسانی به زوار اربعین دارد.
 »وحید محمدی« روز شنبه درنشست شورای اداری 
و مسووالن هیات های عزاداری گیالنغرب با دستور 
کار اربعین و برنامه های محرم، افزود: از ظرفیت ۱۷ 
هزار نفر از کلهرنشینان ساکن در کشور عراق برای 
خدمات دهی به زوار اربعین امسال استفاده می شود.

بخش  الهام  عنوان  به  محرم  ماه  داشت:  اظهار  وی 
مبارزه با ستمگران در انتقال پیام جهانی امام حسین 
)ع( پاسداری از دستاوردهای آن وظیفه همگان است.

امام جمعه گیالنغرب نیز گفت: چهار موکب اصلی 
بزرگ در سطح شهرستان و داخل خاک عراق در ایام 

اربعین به زوار خدمات رسانی می کنند.
این  افزود:  نسب«  فاطمی  »مجتبی  االسالم  حجت 
موکب ها در شهر سرمست، شهرگیالنغرب و پایانه 
فعالیت  منذریه  در  نیز  موکب  یک  و  سومار  مرزی 
خواهند کرد که یکی از این مواکب به نام شهدای 

ایل کلهر شهرستان گیالنغرب است.
وی ادامه داد: همچنین در مسیر اصلی شهرستان ۴۰ 

موکب با مشارکت روستائیان استقرار می یابد.
امام جمعه گیالنغرب همچنین از فعالیت ۱۷۰ هیات 
عزاداری در سطح شهر و روستا خبر داد و گفت: در 
دهه اول محرم چهار اجتماع بزرگ عمومی در سطح 
شهر گیالنغرب برپا می شود که حضور در محافل 
است  بزرگ  افتخار  یک  )ع(  حسین  امام  عزاداری 
و فرهنگ  ارزش ها  احیای  راستای  باید در  و همه 

حسینی در جامعه تالش کنیم.
شهر  کیلومتری   ۹۰ فاصله  در  سومار  بخش 
با عراق ۸۶ کیلومتر  قصرشیرین واقع شده است و 
مرز دارد. این بخش دارای ۲ شهر سومار و نفت شهر 

و ۱۳ روستا است.
قرار  شهر  کیلومتری  پنج  فاصله  در  سومار  بازارچه 
دارد و فاصله این شهر با گیالنغرب ۶۷ کیلومتر است 
که در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک ترین شهر به 

سومار، شهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز است.
نفر  هزار  از ۷۲  بیش  در غرب کرمانشاه  گیالنغرب 

جعیت دارد.

میزان تولید برق نیروگاه 
 بیستون از مرز ۱.۳ میلیارد 

کیلو وات ساعت گذشت

گفت:  کرمانشاه  بیستون  حرارتی  نیروگاه  مدیرعامل 
با رشد ۱۷  از سال جاری  ماه سپری شده  در چهار 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک میلیارد 
انرژی  و ۳۴۲ میلیون و ۳۹۰ هزار کیلو وات ساعت 

الکتریکی در این نیروگاه تولید شد.
»مسعود میرزا عسگری« افزود: در خرداد ماه امسال، 
به میزان ۴۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار کیلو وات ساعت 
انرژی الکتریکی در نیروگاه بیستون تولید شد که از 
این مقدار ۳۸۱ میلیون و ۲۹۷ هزار کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی به صورت خالص به شبکه سراسری 

تزریق شده است.
به گفته مدیرعامل نیروگاه بیستون، سال گذشته سه 
میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۸۳۵ هزار کیلو وات ساعت 

انرژی الکتریکی در این نیروگاه تولید شد.
بخش  در  برق  مصرف  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
سازی،  فرهنگ  با  کرد  امیداری  اظهار  است  خانگی 
مردم  سوی  از  برق  مصرف  صحیح  مدیریت  شاهد 

باشیم.
میرزاعسکری در ادامه با اشاره به خدمات این نیروگاه 
اشتغال زایی  و غرب کشور گفت: عالوه  بر  استان  در 
قابل توجه نیروگاه، کنترل ولتاژ و پایداری شبکه برق 
غرب کشور که در گذشته یکی از مشکالت منطقه بود، 
رفع شده  است و اکنون یک شبکه پایدار و برق مطمئن 
و مستمری را در اختیار هم وطنان و مردم استان قرار 
متخصص  نیروی   ۴۰۰ اشتغال  از  است.وی  گرفته 
امور  تمام  افزود:  و  بیستون خبر داد  برق  نیروگاه  در 
مربوط به بهره برداری و تعمیرات نیروگاه توسط همین 

نیروهای بومی انجام می شود.
بیستون  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
همچنین درباره حرکت وزارت نیرو به سمت تاسیس 
نیروگاه های خورشیدی و بادی و انرژی های نو اظهار 
برای  منطقه  و  استان  در  ظرفیت  این  بی شک  کرد: 
تولید برق وجود دارد و می توان بخشی از تولید و نیاز 

منطقه را با استفاده از انرژی های نو تامین کرد.
به گزارش ایرنا، نیروگاه حرارتی بیستون با دارا بودن 
۲ واحد ۳۲۰ مگاواتی، در کیلومتر ۲۰ جاده کرمانشاه 
به همدان قرار دارد که نقش بسزایی در پایداری شبکه 

سراسری برق غرب کشور به عهده دارد.

 ۶۰۰ امسال  گفت:  جوانرود  فرماندار   
استانی،  محل  سه  از  اعتبار  ریال  میلیارد 
نفت و متوازن برای پروژه های عمرانی این 

شهرستان در نظر گرفته شده است.
 »سعدی نقشبندی« روز شنبه در نشست 
کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود افزود: 

اعتبارات اختصاص یافته در سر فصل های 
جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل، آب 
و فاضالب، توسعه خدمات شهری، روستایی 
و عشایری، ورزشی، فرهنگ و هنر، میراث 
فرهنگی و گردشگری، بنیاد مسکن، آموزش 
سیما  و  صدا  و  حرفه ای  و  فنی  پرورش،  و 

است.
وی با بیان اینکه اعتبارات محدود و نیازها 
تمام دستگاه  داشت:  اظهار  است،  نامحدود 
های اجرایی موظف به پیگیری و بهره گیری 
از منابع ملی، استانی، داخلی و پروژه های 
راستای  در  جمهوری  رییس  سفر  مصوب 

توسعه و عمران شهرستان هستند.
جمهور  رییس  سفر  مصوبات  به  نقشبندی 
دستگاهای  مدیران  افزود:  و  کرد  اشاره 
اولویت  در  را  سفر  اعتبارات  جذب  اجرایی 
برنامه های خود قرار دهند و برای جذب این 

اعتبارات تالش کنند.
آغاز فعالیت های طرح هجرت ۳ در جوانرود

با  جوانرود  ناحیه  سپاه  فرمانده  جانشین 

اعالم آغاز فعالیت های طرح هجرت ۳ در 
این شهرستان، گفت: امسال ۸۵ دانش آموز 
خواهر و برادر در قالب ۸۵۰ نفر روز در زمینه 
های مختلف این طرح بکارگیری می شوند.

سرهنگ »مربوط فرزد« افزود: امسال بیش 
از ۱۰ مدرسه توسط دانش آموزان بکارگیری 
رنگ  و  نوسازی  مرمت،  طرح  این  در  شده 

آمیزی می شوند.
فرصتی  هجرت  طرح  داشت:  اظهار  وی 
تابستان  در  آموزان  دانش  تا  است  مناسبی 
فرصت  از  مختلف  مهارت های  یادگیری  با 
استفاده  نهایت  زندگی خود  آمده در  پیش 
باعث صرفه جویی در هزینه ها  ببرند و  را 
و خدمت رسانی به اداره آموزش و پرورش 
شوند. سرهنگ فرزد یادآور شد: این طرح در 
راستای مهارت آموزی و تقویت روحیه دانش 

آموزان شهرستان اجرا می شود.
نفر  از ۷۵ هزار  با بیش  شهرستان جوانرود 
غرب  شمال  کیلومتری   ۸۵ در  جمعیت 

کرمانشاه واقع شده است.

فرماندار جوانرود: امسال ۶۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار به شهرستان اختصاص یافت

اخبار

سرپرست فرمانداری قصرشیرین: 
حمایت از تولید وظیفه مسووالن است

 سرپرست فرمانداری قصرشیرین گفت: حمایت از تولید 
کمیته  اعضای  و  مسووالن  وظیفه  کنندگان  تولید  و 
اشتغال است از این رو موضوع ایجاد اشتغال پایدار بسیار 

مهم است که باید بیشتر به آن توجه شود.
 »محمد حیدری« روز سه شنبه در جلسه کمیته اشتغال 
افزود: قصرشیرین دارای  و سرمایه گذاری قصرشیرین، 
ظرفیت های بزرگی جهت اشتغالزایی است که می تواند 

بیشتر از سهم تعهد مشخص شده، اشتغال ایجاد کند.
واحدهای  در  تخت   ۳۰ و  هزار  یک  اینکه  بیان  با  وی 
اکنون  هم  داشت:  اظهار  داریم،  شهرستان  این  اقامتی 
اساس  بر  قصرشیرین  شهرستان  هتل داری  ظرفیت 
شاخص های جهانی است و هر تخت می تواند سه نفر 

شغل ایجاد کند که یک اشتغال پایدار است.
نماینده عالی دولت در قصرشیرین اظهار داشت: جلسات 
اداره  شود  نمی  آمار  ی  ارایه  با  تنها  را  اشتغال  کمیته 
و  است  سیاستگذاری  محل  اشتغال  شورای  چون  کرد 
مسووالن بانک ها هم باید شورای بانک ها را تشکیل دهند 
و در راستای افزایش پرداخت تسهیالت و گردش مالی 

برای ایجاد اشتغال اقدام کنند.
حیدری گفت: ایجاد شغل فقط دادن یک وام نیست بلکه 
باید واقعی به مسائل نگاه کنیم و برای ایجاد شغل پایدار 

برنامه ارائه دهیم و موانع را برطرف کنیم.
شهرستان  در  اشتغال  تعهد  سهم  کرد:  اضافه  وی 
قصرشیرین یک هزار و ۲۶۲ نفر شغل طی امسال است 

که تاکنون ۳۵۸ نفر آن ایجاد شده است.
حیدری با بیان اینکه روستاهای خالی از سکنه زیادی 
داریم و بخش زیادی از جمعیت روستاها در شهر هستند، 
گفت: بنیاد برکت ظرفیت های زیادی دارد که باید از 
خدمات اجتماعی این نهاد در داخل شهر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مناطق حاشیه نشینی که داریم باید بیشتر 
گروه های  و  گیرند  قرار  اجتماعی  خدمات  توجه  مورد 
و  برخوردارند  قوی  پشتوانه  از  که  نهادهایی  و  جهادی 
نیروهای انقالبی که عاشق خدمت به مردم هستند را به 
کار بگیریم چون به کارگیری ظرفیت اداری در این راه به 

تنهایی کارساز نیست و توان ادارات محدود است.
غرب  در  جمعیت  نفر  هزار  از ۲۷  بیش  با  قصرشیرین 
که  است  عراق  با  مرز  کیلومتر   ۱۸۶ دارای  کرمانشاه 
در امتداد این مرزها، ۲ مرز رسمی و فعال خسروی و 

پرویزخان قرار دارد.

جایگاه های سوخت کرمانشاه آماده 
سوخت رسانی به زوار اربعین هستند

منطقه  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
کرمانشاه گفت: جایگاه های سوخت این منطقه برای 
کربالی  زوار  به  شبانه روزی  و  مطلوب  ارایه خدمت 

معلی آمادگی کامل دارند.
»فریدون یاسمی« روز سه شنبه در جلسه ای با حضور 
محرم  ماه  تسلیت  استان ضمن  جایگاه های  مالکان 
نفتی  های  فرآورده  عرضه  های  جایگاه  تمام  افزود: 
استان به خصوص آنهایی که در مسیر تردد زائران 
قرار دارند مهیای استقبال از کاروان های عمومی و 

شخصی زیارت عتبات عالیات هستند.
وی خاطرنشان ساخت: بازرسی های مستمر در طول 
فرآورده  کیفی  و  کمی  وضعیت  از  زوار  تردد  ایام 

تحویلی بدون وقفه برنامه ریزی و انجام خواهد شد.
منطقه  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
شهروندی  حقوق  رعایت  بر  تاکید  ضمن  کرمانشاه 
افزود:  جایگاه ها  کارکنان  توسط  مراجعان  تکریم  و 
جایگاه داران نیز باید به زیباسازی جایگاه اهمیت داده 

و اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند.
وی اظهار داشت: منطقه کرمانشاه یکی از مناطق سی 
نفتی  فرآورده های  ملی پخش  گانه شرکت  و هفت  
ایران است که در مجموع دارای ۱۵۷ جایگاه عرضه 

فرآورده های نفتی است.
شهرهای  در  ناحیه   ۶ با  شرکت  این  افزود:  یاسمی 
مرکزی )کرمانشاه(، قصرشیرین، اسالم آبادغرب، سقز، 
پاوه و کنگاور وظیفه تامین سوخت مردم این استان 

را به عهده دارد.
براساس اعالم استاندار کرمانشاه امسال مرز رسمی 
رسمی  مرز  و  اربعین  زائران  تردد  برای  خسروی 
سومار برای تردد موکب داران و عوامل پشتیبانی باز 

می شود.
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استانداری  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی   
کرمانشاه با بیان اینکه اداره صمت استان باید 
طی یک هفته زمینه فروش تولیدات استان 
رتبه  پایداری  و  بهبود  گفت:  کند،  فراهم  را 
تورم استان در کشور حاکی از تالش مستمر 
و نظارت دقیق در بازار دارد اما این موضوع به 

معنی نبود تورم در استان نیست.
و  هشتاد  در  دوشنبه  روز  باباخانی«  »بهزاد 
هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان 
افزود: خوشبختانه مدتی است که کرمانشاه 
در  تورم  نرخ  پایداری  و  کاهش  بحث  در 
این  اما  دارد  قرار  مناسب کشوری  رتبه های 
در  تورم  که  نیست  معنی  این  به  پایداری 
استان وجود ندارد بلکه به معنی پایین بودن 
نرخ تورم در استان نسبت به دیگر استان ها 

است.

رتبه  و حفظ  پایداری  این  داشت:  بیان  وی 
تالش  از  حاکی  تورم  نرخ  بحث  در  مناسب 
اعضای این کارگروه و نظارت دقیق در بازار 
است که باید بیشتر تالش کنیم این نرخ هر 

چه بیشتر کاهش پیدا کند.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ویژه  تالش  بر  تاکید  با  ادامه  در  کرمانشاه 
در  »روستابازار«  توسعه  و  اندازی  راه  جهت 
استان تصریح کرد: این موضوع عالوه بر اینکه 
در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها 
موثر است، تاثیر بسزایی در افزایش تولید و 
اشتغال نیز دارد، بنابراین دستگاه های ذیربط 

به دنبال توسعه بازار روستا در استان باشند.
وی ادامه داد: ایجاد و شکل گیری روستا بازار 

در راستای کمک به اقتصاد روستا است.
باباخانی با اشاره اقدامات مهم و موثر دولت 

برای حمایت از تولید و توزیع عادالنه کاالهای 
اساسی تصریح کرد: دولت با پرداخت یارانه به 
نهاده های دامی به دنبال کمک به افزایش 

تولید و جلوگیری از تورم است.
وی گفت: خوشبختانه با این اقدامات موثر، 
کاالهای  داشتن  لحاظ  از  کرمانشاه  استان 
اساسی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد 
تن   ۳۰۰ و  هزار   ۲ از  بیش  امروز  بطوریکه 
گوشت مرغ منجمد در سردخانه های استان 
موجود است که در تاریخ کرمانشاه این مقدار 
گوشت مرغ در سردخانه های استان سابقه 

نداشته است.
اقتصادی استاندار همچنین خواستار  معاون 
توسعه میادین میوه و تره بار در استان شد و 
بیان داشت: براساس دستورالمعل های وزارت 
کشور، شهرداری ها موظف به توسعه میادین 

میوه و تره بار هستند که از شهرداری های 
استان می خواهیم به این موضوع توجه ویژه 

داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به کیفیت مناسب تولید 
کرمانشاه  گفت:  استان  داخلی  محصوالت 
مناسبی  بسیار  تولیدات  و  دارای محصوالت 
برندهای  با  تولیدات  این  کیفیت  که  است 
کشوری هم برابری می کند و از طرف دیگر 
قیمت این تولیدات نسبت به دیگر تولیدات 
کشوری پایین تر است؛ از اداره کل صنعت، 
ظرف  خواهیم  می  استان  تجارت  و  معدن 
این  فروش  و  عرضه  زمینه  هفته  یک  مدت 

محصوالت در بازار استان را فراهم کند.
وی همچنین نظارت دقیق بر ترزیق واکسن 
به دام های استان به منظور جلوگیری از هر 

گونه بیماری دامی را مورد تاکید قرار داد.

وضعیت مناسب تورم کرمانشاه در مقایسه با میانگین کشوری 
نتیجه نظارت بر بازار است

 فرماندار جلفا گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از 
محل سفر استانی رییس جمهور به آذربایجان شرقی 
اختصاص  این شهرستان  احداث جاده مرزی  برای 

یافت.
ایرنای  با حضور در  اسماعیل عطاپور، روز دوشنبه 
مرکز تبریز با بیان اینکه این اعتبار برای سال های 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، افزود: عالوه 
بر این اعتبار، ۱۵۰ میلیارد تومان نیز برای انسداد 
حوزه  در  نیز  تومان  میلیارد   ۳۲۲ حدود  و  مرزی 
جلفا  از  آب  انتقال  های  طرح  اجرای  و  کشاورزی 

اختصاص یافته است.
و  مستقیم  اعتبارات  مجموع  اینکه  بیان  با  وی 
غیرمستقیم از سایر دستگاه های استانی اختصاص 
شهرستان  این  به  جمهوری  رییس  سفر  در  یافته 
بیش از یک هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: 
های  حوزه  در  باالیی  ظرفیت  از  شهرستان  این 
مختلف تجاری، صنعتی و گردشگری برخوردار است 
و توسعه و سرمایه گذاری در این حوزه ها در اولویت 

قرار دارد.
فرماندار جلفا با اشاره به قدمت بیش از ۱۳۲ ساله 
گمرک جلفا و پایانه های مستقر در این شهرستان، 
گفت: وجود این پایانه ها، حاکی از اهمیت و ظرفیت 

باالی این شهرستان در حوزه تجارت است.

عطاپور، ادامه داد: در سال جاری با اقدامات انجام 
تسهیل  امور،  روان سازی  زمینه  در  از جمله  شده 
در زمان ترد کامیون ها و افزایش امنیت در پایانه 
های مرزی جلفا و نوردوز، میزان تردد کامیون ها از 
این پایانه ها حدود سه برابر نسبت به سال گذشته 
افزایش یافت و از حدود ۲۵۰ تردد روزانه کامیون ها 

به ۸۰۰ تردد رسید.
وی با اشاره به توسعه مراودات سیاسی و اقتصادی 
کرد:  یادآوری  همسایه،  کشورهای  با  منطقه  این 
صادرات  میزان  ها،  همکاری  این  توسعه  دنبال  به 
از لحاظ وزنی و ارزش کاال نیز بیش از ۳۸ درصد 
در پایانه نوردوز و حدود ۳۰ درصد در کمرگ جلفا 

افزایش یافته است.
فرماندار جلفا با اشاره به سفر اخیر رییس جمهوری 
مزار  و  مرزی  صفر  منطقه  در  حضور  و  جلفا  به 
این  در  حضور  و  سفر  این  گفت:   ،۱۳۲۰ شهدای 
از  دفاع  و  حفاظت  اساسی  پیام   ۲ حاوی  مناطق 
تمامیت ارضی کشور و آمادگی برای توسعه مراودات 
و همکاری ها با کشورهای همسایه در زمینه های 

مختلف بود.
۳۳۰ میلیارد تومان برای خرید و نصب دستگاه های 
ایکس ری باری و مسافری پایانه های مرزی جلفا و 

نوردوز هزینه شده است

و  خرید  برای  تومان  میلیارد   ۳۳۰ افزود:  عطاپور، 
نصب دستگاه های ایکس ری باری و مسافری پایانه 
های مرزی جلفا و نوردوز هزینه شده که شامل ۱۵۰ 
میلیارد تومان برای خرید و نصب ۲ دستگاه ایکس 
ری باری و ۱۵ میلیارد تومان برای خرید و نصب ۲ 
دستگاه ایکس ری مسافری هر کدام از پایانه های 

مرزی است.
وی با بیان اینکه ایکس ری مسافری در هر ۲ پایانه 
مرزی نصب و راه اندازی شده است، یادآوری کرد: 
هم اکنون دستگاه ایکس ری باری نوردوز نصب شده 
ولی به لحاظ برخی ایرادات فعال فعالیت نمی کند 
و دستگاه ایکس ری جلفا نیز خریداری شده و در 
جانمایی آن مشکل وجود دارد که اقدامات الزم برای 

نصب و راه اندازی آن نیز انجام می شود.
این  اندازی  راه  و  نصب  برای  گفت:  جلفا  فرماندار 
دستگاه ها طرح جامع در پایانه های نوردوز و جلفا 
در حال مطالعه از سوی مشاور است که با اجرای این 
طرح بسیاری از مشکالت این پایانه ها حل می شود.

عطاپور، ادامه داد: در این راستا با توجه به جغرافیای 
منطقه و تردد کامیون ها، مقرر شد ضلع غربی پایانه 
مرزی جلفا توسعه یابد که این اقدام پس از صدور 
مجوز از سوی کمیسیون رودخانه های مرزی کشور 

انجام خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی گمرک نوردوز و 
جلفا، اظهار داشت: با روان سازی فرایندها در پایانه 
 ۵۰۰ حدود  ایستایی  میزان  جلفا،  و  نوردوز  های 
متری کامیون ها در مسیر تردد کاهش یافت و هم 
بدون  ها  کامیون  ترددها،  افزایش  وجود  با  اکنون 

ایستایی در این مسیر تردد می کنند.
فرماندار جلفا با بیان اینکه جاده خاکی مرزی بین 
پل چوبی پایانه جلفا و پل آهنی به طول حدود ۲ 
کیلومتر پس از حدود ۳۵ سال در راستای تسریع در 
تردد کامیون ها آسفالت شده است، گفت: اقدامات 
جلفا  و  نوردوز  مرزی  های  پایانه  در  شده  انجام 

های  کامیون  رانندگان  رضایتمندی  جلب  موجب 
تردد کننده در این پایانه ها شده است.

حوزه  در  جلفا  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  عطاپور، 
صنعت، افزود: در زمان کنونی بیش از ۳۰۰ واحد 
این  در  مختلف  های  زمینه  در  تولیدی  و  صنعتی 
شهرستان فعالیت می کنند که از جمله بزرگترین 
واحد گلخانه ای خاورمیانه با حدود ۸۰ هکتار در 
این  در  ای  گلخانه  های  میوه  انواع  تولید  زمینه 

شهرستان فعال است.
با  نیز  ای  گلخانه  واحد  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
احداث  حال  در  نیز  آن  از  بیشتر  و  وسعت  همین 
تولیدات  اظهار داشت: عمده  این منطقه است،  در 
واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان به خارج 

صادر می شود.
باغ های مدرن در  اکنون  فرماندار جلفا گفت: هم 
حال شکل گیری در دشت های گردیان، گلفرج و 
این  به  از رودخانه ارس  انتقال آب  و  یکانات است 

دشت ها جزو برنامه های این شهرستان است.  
گردشگری شهرستان  به ظرفیت  اشاره  با  عطاپور، 
جلفا، ادامه داد: در پنج ماه امسال حدود پنج میلیون 
این  از  اند که  این شهرستان تردد کرده  به  مسافر 
تعداد حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مربوط به 

ایام عید نوروز است.
وی با تاکید بر ضرورت معرفی و شناسایی ظرفیت 
های گردشگری این منطقه به گردشگران و مسافران، 
یادآوری کرد: هم اکنون حدود سه هزار تخت برای 
این  و مسافرپذیرهای  اسکان مسافران در هتل ها 

شهرستان وجود دارد.
های  برنامه  دیگر  از  را  گردی  بوم  توسعه  عطاپور، 
حوزه گردشگری در این شهرستان اعالم کرد و ادامه 
داد: با توجه به استقبال مسافران برای تردد به این 
شهرستان، توسعه و سرمایه گذاری در احداث هتل 
و حوزه بوم گردی، موجب رونق گردشگری منطقه 

می شود.

فرماندار: ۲۰۰ میلیارد تومان برای احداث جاده مرزی جلفا اختصاص یافت
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ورزشی
خبر

رئیس جدید پژوهشگاه تربیت 
بدنی و علوم ورزشی معرفی شد

 مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید پژوهشگاه تربیت بدنی 
و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور 
معاون وزیر علوم برگزار شد. آئین تودیع »علی شریف نژاد« 
سلمان  زهرا  معارفه   و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  رئیس 
داداش پور  با حضور هاشم  پژوهشگاه«،  »سرپرست جدید 
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار 
شد.شریف نژاد در این مراسم اظهار کرد: از تمامی اعضای 
هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارمندان پژوهشگاه، 
صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم که در اجرای برنامه های 
مختلف و همچنین رویدادهای بزرگ پژوهشگاه در سطح 
شبانه  روزی  زحمات  و  واال  همت  با  بین المللی،  و  ملی 
برنامه ها ملی  این  از جمله  را همراهی کردند،  بنده  خود، 
ورزشی  علوم  »رشته   عملی  آزمون  برگزاری  به  می توان 
آموزش  »رشته  و  عالی«  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
کرد  اشاره  فرهنگیان«  دانشگاه  پردیس های  بدنی  تربیت 
از ۵۰ هزار داوطلب  با مشارکت  بیش  که چندی پیش، 
به عنوان  تربیت بدنی  از سراسر کشور، توسط پژوهشگاه 
آموزش کشور  و سازمان سنجش  آزمون  برگزاری  مجری 
ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  دانشکده های  همکاری  با  و 
در ۳۴ حوزه و ۲۹ استان کشور، برگزار شد.در ادامه زهرا 
سلمان سرپرست جدید پژوهشگاه تربیت بدنی گفت: بنده 
نیز مسیر و برنامه های موثر رؤسای گذشته را ادامه خواهم 
داد، اما ایجاد برخی تغییر و تحوالت، به ویژه همکاری های 
بیشتر و تعامل گسترده با دانشگاه ها، اساتید و اعضای هیئت 
علمی در سراسر کشور، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به عنوان مرجع علمی  بدنی  تربیت  وی گفت: پژوهشگاه 
اجرای  برای  فوق العاده ای  ظرفیت  دارای  کشور،  ورزش 
پروژه های کالن ملی است. این پروژه ها، در تمام رده های 
سنی و در تمام سطوح مهارتی از ورزش همگانی تا ورزش 
قهرمانی و حرفه ای و ... را شامل خواهد شد و پژوهشگاه 
تربیت بدنی می تواند به عنوان یک نهاد علمی، با همکاری و 
ارتباط با سازمان ها و مراکز مرتبط از جمله فدراسیون  ملی 
علوم  وزارت  بدنی  کل تربیت  اداره  دانشگاهی،  ورزش های 
و غیره، به منظور دست یافتن به این اهداف کالن ملی، 
ارائه  بر روی  و همچنین  انجام دهد  را  اقدامات مشترکی 

راهکارهای مناسب برای رفع چالش های موجود، بپردازد.

ارمغانی: در ۲ ماه گذشته به دنبال تغییر نگرش در 
بسکتبال ایران بودم

خبر

رمضی: قهرمانان ورزش کارگری را با البسه 
 داخلی به مسابقات بین المللی اعزام 

خواهیم کرد
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رییس فدراسیون ورزش کارگری گفت: کارگران و قهرمانان 
این عرصه از این پس با تولیدات البسه داخلی در مسابقات 

و میادین بین المللی حضور می یابند.
اظهار  داخلی،  البسه  از  استفاده  خصوص  در  رمضی  جواد 
کرد: در راستای حمایت از تولیدات ملی، از این پس تمامی 
اعزامی  کارگران  تیم های رشته های مختلف  ورزشی  البسه 
به مسابقات بین المللی از تولیدات داخلی تامین خواهد شد. 
طبق آیین نامه مالی و معامالتی خود که این فدراسیون را 
مقید به اجرای قوانین می کند نسبت به خرید در تولیدات 
داخلی اقدام خواهیم کرد چرا که این رویکرد نیز در کاهش 

هزینه ها نیز تاثیر گذار است.
به مدت  رویکرد  این  بیان کرد:  کارگری  فدراسیون  رئیس 
یک سال اعتبار دارد و با این رویکرد ۵۰درصد تخفیف برای 

استفاده کاال و البسه داخلی مدنظر قرار می گیرد.
به  که  جام شرکت ها  مسابقات  تعویق  به  همچنین  رمضی 
میزبانی کشور مکزیک اشاره کرد و گفت: این رقابت ها قرار 
سال  به  جام  این  دالیلی  به  که  شود  برگزار  مردادماه  بود 
از  بین المللی روسیه که  رقابت های  داد.  زمان  تغییر  آینده 
تیم هایی  و  دارد  ادامه  در شهر مسکو  مردادماه  تا ۲۴   ۱۹
نفره   ۶ فوتبال  زنان،  و  مردان  دوومیدانی  رشته های  در 
زنان  کراسفیت  و  مردان  نفره  سه  بسکتبال  مردان)۲تیم(، 
شرکت خواهد کرد. همچنین در رقابت های جهانی شنای 
این  به  تیم کارگران در روزهای ۲تا ۶ شهریور  نیز  مردان 

رویداد ورزشی اعزام خواهند شد.
کارگران  وزنه برداری  لیگ  نخست  مرحله  داد:  ادامه  وی 
برگزار شد که  ایرانیان  ورزشی  میزبانی مجموعه  به  کشور 
داشتند.  مرحله حضور  این  در  استان   ۱۱ از  ورزشکار   ۴۴
ادامه این لیگ توسط استان های خراسان شمالی و قزوین 
پتانگ در  و  رقابت هایی در رشته دارت  ادامه خواهدیافت. 
لیگ  مرحله  نام  ثبت  که  است  فدراسیون  این  کار  دستور 
انجام و در آینده ای نه چندان دور لیگ آن برگزار  پتانگ 

خواهد شد.
وی بیان کرد: یکی از برنامه های تقویمی فدراسیون کارگری 
توسعه و پوشش فعالیت همگانی دوشنبه ورزش های و کار 
است که هر هفته در کارخانجات کشور برای زنان و مردان 

در دستور ادامه می یابد.

 معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش 
پارالمپیکی،  ورزش های  به  نظام  توجه  گفت:  جوانان  و 

خاص و در دنیا کم نظیر است.
و  جانبازان  ورزش  فدراسیون  سالیانه  عمومی  مجمع 
کمیته  رییس  صالحی امیری  رضا  حضور  با  معلولین 
المپیک، محمد پوالدگر معاون ورزش حرفه ای و  ملی 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، محمد شروین اسبقیان 
تابع دبیر  رییس فدراسیون جانبازان و معلولین، محمد 
اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، آرش فرهادیان سرپرست 
روسای  و  ورزشی  فدراسیون های  مشترک  امور  دفتر 
ملی  کمیته  آمفی تئاتر  سالن  در  ورزشی  هیئت های 

پارالمپیک برگزار شد.
ورزش  به  نظام  ویژه  توجه  به  اشاره  با  پوالدگر  محمد 

جانبازان و معلولین گفت: حمایتی که از ورزش جانبازان 
کشورها  سایر  در  می گیرد،  صورت  ایران  در  معلولین  و 
نیست. البته تا جایی که بتوانیم به ورزشکاران جانباز و 

معلول کمک ویژه خواهیم کرد.
وی همچنین درباره انتقاد یکی از اعضای مجمع مبنی بر 
جدا شدن برخی رشته های ورزش معلولین از فدراسیون، 
گفت: جدا شدن رشته های جانبازان و معلولین و تحت 
پوشش قرار گرفتن برخی رشته ها توسط فدراسیون های 
مربوطه به ضرر ورزشکاران جانباز و معلول نیست و من 
باید مورد حمایت  البته معتقدم که  ندارم،  را قبول  این 

قرار بگیرند.
فدراسیون  کار  اصل  محوری  اخالق  امیری:  صالحی 

جانبازان و معلولین است

اشاره  با  امیری  صالحی  سیدرضا  نشست  این  ادامه  در 
محمود  داشت:  اظهار  مجمع  این  در  خود  حضور  به 
خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک منشا خدمات 
خوبی به این ورزش بود و من به خاطر عالقه قلبی در 
با وجود  ورزش  این  یافتم. همچنین  این مجمع حضور 
این  سرآمد  اخالق محوری  و  کرد  پیدا  جهش  اسبقیان 
داد:  ادامه  المپیک  ملی  کمیته  است.رییس  فدراسیون 
دو  بلکه  نیستیم  همسایه  پارالمپیک  ملی  کمیته  با  ما 
منزل  یک  در  که  خانواده هستیم  دو  و  نهاد  و  سازمان 
سکونت داریم. در حقیقت بین مجموعه ما و کمیته ملی 
پارالمپیک و وزارت ورزش و جوانان وفاق و همدلی وجود 
دارد. ما صادقانه با هم همکاری داریم و این در نوع خود 
کرد:  تصریح  المپیک  ملی  کمیته  است.رییس  بی نظیر 
تمرکز دشمنان نظام روی بخش های مختلف است و در 
بخش ورزش نیز تهدیدهایی ایجاد می شود اما با درایت 
کردیم  تالش  همچنین   کردیم.  عبور  مشکالت  این  از 

در این مدت تصویر فرهنگی را در ورزش تقویت کنیم.
صالحی امیری با اشاره به چهار سال حضور خود در راس 
کمیته ملی المپیک نیز افزود: در این مدت تالش کردیم 
موزه ملی ورزش با ۲۶۰۰ اثر مستقر شود و تاریخ شفاهی 
افزایش  بودجه  و  امکانات  برسد.  انجام  به  ایران  ورزش 
یابد و ورزش قهرمانی را در ذهنیت مسئوالن به عنوان 
بر  تنها  و دیگر مسئوالن  ما  تمرکز  بدهیم.  قرار  اولویت 
و  اخالقی  و  انسانی  روابط  بلکه  نبود  مدال  کسب  روی 
به  رسیدن  داریم  باور  زیرا  دادیم  گسترش  را  فرهنگی 
برای  مسیر  ولی  نداریم،  سختی  کار  قهرمانی  سکوی 
مجمع  این  است.در  سخت  پهلوانی  سکوی  به  رسیدن 
فدراسیون  این  عملکرد  بررسی  با  اسبقیان  شروین 
پارالمپیک  بازی های  در  کرد:  اظهار  گذشته  سال  در 
توکیو از ۲۴ مدال کسب شده، ۱۴ مدال آن مربوط به 
جانبازان و معلولین بود که ورزشکاران ما در این دوره 
از بازی ها عملکرد موفقی داشتند. همچنین در بازی های 
پاراآسیایی جوانان بحرین نیز از ۱۴۸ مدال کسب شده، 

۷۵ مدال آن توسط جانبازان و معلولین بدست آمد.

نگاه ایران به ورزش های پارالمپیکی، در دنیا خاص است

 ۲ گفت: حدود  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی   
ماه است که در کنار تیم ملی هستم و در این مدت 
ملی  تیم  وارد چرخه  را  نسل جدیدی  کردم  سعی 

بسکتبال بکنم.
سعید ارمغانی در نشست خبری خود یادآور شد: بعد 
از مسابقات به مجارستان رفتم تا خانواه ام را ببینم. 
من ساکن آنجا هستم و امروز صبح به تهران بازگشتم 

تا در کنار تیم ملی باشم.
وی ادامه داد: در این ۲ ماهی که در کنار تیم ایران 
همه  گویم.  می  شما سخن  با  ارقام  و  آمار  با  بودم 
شما واقف هستید کار کردن با تیم ملی با فعالیت 
در باشگاه فرق دارد و همه این را می دانیم. در این 
مدت ۴۸ تمرین را پشت سرگذاشتیم، ۳۰ تمرین در 
۳ هفته بوده است و بعد از آن برای مسابقات پنجره 
جام جهانی به صربستان رفتیم برای بازی تدارکاتی 
و بعد کارمان را آغاز کردیم تعداد تمرینات خیلی کم 

شد و  شدت کار افت کرد.  
او تصریح کرد: در ۲۵ روز ۳۰ تمرین کردیم و در 
از  این یکی  ۲۸ روز آینده ۱۸ تمرین را داشتیم و 
فاکتورهایی بود که شدت کار افت کرد. در این مدت 
۴ بازی تدارکاتی داشتیم که ۳ بازی با ایران نوین و 
یک دیدار هم در صربستان داشتیم. بعد از آن هم ۶ 
بازی رسمی داشتم که به پنجره جام جهانی و کاپ 

آسیا باز می گشت.  
را  فرصت  این  شما  باشگاه  در  کرد:  تاکید  ارمغانی 
دارید ۲۰۰ تمرین و ۵۰ بازی را در یک فصل داشته 
باشید اما در تیم ملی این شرایط مهیا نیست. کادر 
ما جدید بود و به دنبال ایجاد یک تفکر جدید بودیم. 
آماده سازی تیم ملی در همه جای دنیا سخت است 
و در فرصت کمی که در اختیار ما بود به برخی از 

فعالیت های خودمان نرسیدیم.
آمادگی  نظر  از  گفت:  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
چندانی  فرصت  بازی  شیوه  اصالح  یا  جسمانی 
را داشت که  ایران نسل طالیی  نداشتیم. بسکتبال 
آرام آرام در حال خروج از بسکتبال است و باید نسل 

جدیدی را وارد این تیم بکنیم.
وی گفت: من از ملی پوشان خواستم تشکل تیمی را 
ایجاد کنند و هر چه در گذشته بوده را به فراموشی 
بسپارند. با بازیکنان مطرح تیم ملی سخن گفتم تا 
همه در یک مسیر قرار بگیرند و در این راه موفق 
تالش  همه  شد  انجام  که  های  بازی  در   . بودیم 
تیم  بازیکنان  دارم  اعتقاد  را کردند و من  خودشان 

ملی از جان مایه گذاشتند.
مدت  در  کرد:  تصریح  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
زمانی که من آمدم این آمار کاهش یافته اما هنوز 
باالی حد معقول هستیم ولی نسبت به سال های 
آن  روی  که  فنی  دیگر  مساله  ایم.  شده  بهتر  قبل 
کار کردیم درصد پرتاب های پنالتی است . در جام 
جهانی ۲۰۱۶ ما ۶۹ درصد توپ ها گل شده و در 
المپیک ۶۳ درصد بوده است اما در کاپ آسیا ۵۹ 

درصد توپ های ما گل شده است. 
وی یادآور شد: تمرکز بچه ها باید باالتر باشد و روی 
این مسایل بیشتر کار خواهیم کرد. ارسالن کاظمی 
در لیگ در پاپ آسیا ۶۶ درصد پرتاب پنالتی داشته 
و این خیلی مهم است. روی این قضیه کار کردیم و 

خود او هم جدی روی این موضوع تمرکز داشت.
 ارمغانی گفت: فلسفه من در بسکتبال این است که 
تواند  می  در حمله هم  کند  دفاع  تیمی خوب  اگر 
موفق باشد . در این مدت روی دفاع خیلی کار کردیم 
و به دنبال آن هستیم تا دفاع را در تمام زمین به 

نمایش بگذاریم. تیم ما در دفاع خیلی بهتر شده و 
فشار زیادی روی تیم حریف ایجاد می کرد.

وی گفت: ۸۵ گل به صورت میانگین به حریف زده 
ایم و گل کمتری را دریافت کرده ایم که این نشان 
می دهد در سیستم دفاعی عملکرد خوبی داشته ایم. 
و  بازی سرعتی  یک  با  می خواهم  بازیکنان  از  من 
ساده اجازه دفاع به تیم حریف را ندهیم و به نظر من 

به نتیجه هم رسیدیم.
او تاکید کرد: هنوز خیلی کار داریم و باید روند کار 
را ادامه دهیم. داده های بازیکنان را بررسی کردیم 
و سیستم بازی را بر همین اساس چیدمان کردیم. 
سعی کردیم از بازیکنان موثر در نقاط و در شرایط 

مختلف بهره کافی را ببریم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: انتقادهایی در مورد 
کادر من مطرح شده که باید پاسخگو باشم. من با 
اعتقاد و اطمینان این تیم را دور هم جمع کرده ام و 

همه برای موفقیت بسکتبال تالش می کنند.
سخن  هم  اردن  تیم  مورد  در  باید  داد:  ادامه  وی 

بگویم. شنیدم برخی ها می گفتند این تیم دسته دو 
آسیا است، اما اینچنین نیست. امروز بسکتبال به هم 
نزدیک شده است و نتایج کاپ آسیا را همه دیدیم. 
در این مسابقات بازیکنان یورو لیگ را هم دیدیم و 
نمی توانیم بگویم بسکتبال آسیا و بین تیم ها فاصله 
زیادی است. همه در بسکتبال سرمایه گذاری کرده 
و در حال تالش هستند و نمی توانیم بگویم اردن یا 
آنها  از  باید راحت  بحرین دسته دو آسیا هستند و 

عبور کنیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال افزود: در صحبت های 
اولیه که با رئیس فدراسیون بسکتبال داشتم به این 
نتیجه رسیدیم که نسل جدیدی را وارد چرخه تیم 
ملی بکنیم. من در سال ۲۰۰۰ در خدمت تیم ملی 
بودم و قدم اول را برای تغییر نسل برداشتم و آن 
نسل طالیی که در آن سال وارد تیم ملی شد بعد 
از ۷ سال کار مداوم و کار کردن با مربیان خارجی 
روند  و  آسیا شد  قهرمان  بار  اولین  در سال ۲۰۰۷ 

موفقیت ها ادامه یافت.

رئیس فدراسیون هندبال به دنبال 
موفقیت تیم نوجوانان در صعود به 
گفت:  جهان  برتر  تیم   ۱۶ جمع 
این موفقیت حاصل تالش و برنامه 

ریزی دوساله بود. 
تیم ملی هندبال دختران نوجوان 
کشورمان  در یک بازی تماشایی 
 ۳۹ نتیجه  با  شدند  موفق  زیبا  و 
از قاره آفریقا  برابر سنگال  بر ۲۹ 
پیروزی  دو  وبا کسب  پیروز شده 
پرگل صعود خود را به جمع ۱۶ 
این  برتر جهان قطعی کنند.  تیم 
اولین بار است که یک تیم از رشته 
از  هندبال و همین طور یک تیم 
کشورمان  زنان  تیمی  های  رشته 
راه  جهان  برتر  تیم   ۱۶ جمع  به 

می یابد.
فدراسیون  رئیس  پاکدل  علیرضا 
هندبال کشورمان بعد از موفقیت 
ایران  نوجوان  دختران  تیم  بزرگ 
جهان  قهرمانی  های  رقابت  در 
تاریخی  و صعود  مقدونیه شمالی 
برتر  تیم   ۱۶ جمع  به  تیم  این 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  جهان 
برنامه  این موفقیت حاصل  گفت: 
که  بود  گذاری  سرمایه  و  ریزی 
در مدت دو سال قبل انجام داده 
گیری  همه  زمان  در  ما  بودیم. 
تعطیل  کشور  ورزش  که  کرونا 
نکردیم  رها  را  تیم  این  بود  شده 
و اردوهای این بچه ها به صورت 

مرتب و منظم برگزار شد.

وی افزود: ما به موفقیت این تیم 
بودیم  مطمئن  داشتیم.  ایمان 
و جهان حرفی  آسیا  در  تیم  این 
برای گفتن دارد. این تیم نوجوان 
یک اتفاق نادر را در تاریخ ورزش 

کشورمان رقم زدند.
رئیس فدراسیون هندبال کشورمان 
دختران  تیم  موفقیت  داد:  ادامه 
ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
های  ورزش  برای  عطفی  نقطه 
زنان محسوب می شود.وی  توپی 
مسیر  ادامه  در  قطعا  کرد:  تاکید 
این  برای  فدراسیون  ریزی  برنامه 
آنها  اردوهای  و  شده  بیشتر  تیم 

در  تیم  این  شد.  نخواهد  تعطیل 
موفقیت  به  ما  و  است  راه  ابتدای 
جا  کنیم.  می  افتخار  آنها  های 
تیم،  فنی  کادر  از  اینجا  در  دارد 
مدیرفنی و مربی تیم تشکر کنم. 
معتقدم  کرد:  خاطرنشان  پاکدل 
فدراسیون  و  فنی  کادر  کنار  در 
هم  استانی  های  هیات  زحمات 
در این موفقیت سهیم بوده است. 
اگر این حمایت ها و تالش ها در 
استان ها نبود این موفقیت حاصل 

نمی شد.
وی در ادامه افزود: باید از حمایت 
های وزارت ورزش، معاونت ورزش 

بانوان خانم کاظمی بود و کمیته 
باید  کنم.  تشکر  المپیک  ملی 
بگویم صالحی امیری در اعزام این 
فدراسیون  به  زیادی  کمک  تیم 
کرد. رئیس فدراسیون هندبال در 
پایان خاطرنشان کرد: با این نتیجه 
برای اولین بار یکتیم هندبالی در 
وارد  جهان  قهرمانی  مسابقات 
شده  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
ورزش  جامعه  قدردان  ما  است. 
از  باید  طور  همین   . هستیم 
به عنوان  ایرانسل هم که  شرکت 
فدراسیون  کنار  در  مالی  حامی 

حاضر است، تشکر کنم.

رئیس فدراسیون هندبال : به موفقیت تیم دختران 
ایمان داشتیم

صانعی: باشگاه رعد پدافند نگاه ویژه ای به دوچرخه سواری دارد
گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  رعد  باشگاه  مدیرعامل 
باشگاه رعد پدافند همواره به رشته دوچرخه سواری 
در  اخیر  در ۱۴ سال  ما  است؛  داشته  ویژه ای  نگاه 
لیگ برتر و دسته یک حاضر بودیم و هشت عنوان 

قهرمانی لیگ یک را به خود اختصاص دادیم.
رعد  باشگاه  مدیرعامل  صانعی،  محمد  سرهنگ 
اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  پدافند  پدافند 
ایران، مالقاتی را با رسول هاشم کندی، سرپرست 
فدراسیون دورچرخه سواری داشت. وی در گفت وگو 
با ایرنا درباره این دیدار اظهار داشت: جلسه بسیار 
ساکی،  اشرف  جلسه  این  در  بود.  مفیدی  و  خوب 
خصوص  در  داشت.  حضور  هم  بانوان  نایب رئیس 

ارتش  سطح  در  دوچرخه سواری  توسعه  و  بسط 
مذاکراتی را انجام دادیم.

وی در ادامه راجع به اهمیت رشته دوچرخه سواری 
باشگاه  در مجموعه پدافند هوایی خاطرنشان کرد: 
نگاه  دوچرخه سواری  رشته  به  همواره  پدافند  رعد 
ویژه ای داشته است. ما در ۱۴ سال اخیر در لیگ برتر 
و دسته یک حاضر بودیم و هشت عنوان قهرمانی 
لیگ یک را به خود اختصاص دادیم و در لیگ برتر 
به  سال ها  این  در  پرتعدادی  انفرادی  نیز سکوهای 
ورزشکاران ما تعلق پیدا کرده است. ما سالیانه حدود 
۲۰ نفر از قهرمانان این رشته را در قالب سرباز به 
خدمت می گیریم تا بتوانند در یک شرایط حرفه ای 

خدمت خود را بگذرانند و حرفه ای، ورزش کنند.
مدیرعامل باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش همچنین 
مناسبت  به  سال  هر  شهریورماه  دهم  داشت:  بیان 
سالروز تاسیس نیروی پدافند هوایی ارتش، باشگاه 
تا  دوچرخه سواری حرم  تور  برگزاری  به  اقدام  رعد 
حرم می کند که مسیر آن از مرقد مطهر امام راحل 
تا حرم امام رضا)ع( است. امسال نیز برنامه ویژه ای 
اعالم  زودی  به  که  داریم  شهریورماه  دهم  برای 
فعالیت های  به  نسبت  همچنین  ما  کرد.  خواهیم 
همگانی بی توجه نیستیم و جشنواره های خانوادگی 
انجام  به  سازمانی  کوی های  در  را  دوچرخه سواری 

می رسانیم.

علیرضا استکی :  هدفگذاری ما مدال آسیایی و سهمیه المپیک است
ما  هدفگذاری  گفت:  ایران  بوکس  ملی  تیم  سرمربی 
کسب مدال بازی های آسیایی و به دست آوردن سهمیه 

المپیک است.
علیرضا استکی در گفت وگو با ایسنا، درباره حضور تیم 
ملی بوکس ایران در تورنمنت بین المللی کویت، توضیح 
داد: این مسابقات خیلی اتفاقی پیش آمد و حدودا ۲۲ 
- ۲۱ تیم آمده بودند و همه وزن ها نیز توسط میزبان 
معرفی شدند. ترکیب هیچ تیمی کامل نبود و حدودا 

۷۳ بوکسور حضور داشتند که تقریبا ۲۳ نفر از آن ها 
قهرمان آسیا، جهان و المپیک بودند.

او ادامه داد: چین، ازبکستان، بلغارستان، هند و تایلند 
با ۸۰ - ۷۰ درصد ترکیب اصلی خود حضور داشتند 
و شاهین موسوی هم تنها نفر اصلی ما بود. باقی افراد 
مثل حسین میراحمدی، مصطفی ریگی و باقر فرجی 
اولین حضورشان در تورنمنت بین المللی بزرگساالن بود 
که خوش درخشیدند. خوشبختانه سه بوکسور دیگر به 

ورزش کشور معرفی کردیم که می توانند در آینده نتایج 
خوبی را کسب کنند.

سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: با مبارزاتی که در 
این تورنمنت از نفرات تیم دیدم االن دیگر در هر وزن 
چند بوکسور قدر داریم که این موضوع نشان می دهد 
دانیال شه بخش هم  ما حتی  از ملی پوشان  هیچ یک 
دیگر در امنیت نیستند و برای فیکس شدن در تیم 

باید بیش ترین تالش خود را به کار بگیرند.
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هنری
گزارش

صداوسیما می تواند به نگرانی ها 
برای پخش جام جهانی پایان دهد

تقریبا هر زمان که یک رویداد مهم ورزشی خصوصا در مقیاس حضور 
تیم های ملی در عرصه جهانی در شرف وقوع است، این نگرانی برای 
عالقمندان به ورزش و بینندگان تلویزیونی وجود دارد که آیا جریان 
این رویداد را می توانند به صورت زنده از رسانه ملی شان تماشا کنند؛ 
البته تجربه ثابت کرده است که در اغلب موارد، این نگرانی ها با پایان 
از پخش  تلویزیون ما هر طور که شده  باالخره  بوده و  خوشی همراه 

رویدادهای مهم و حساس ملی و جهانی عقب نمانده است.
اما پرسش اینجاست که اساسا چرا برای مخاطبان رسانه ای در مقیاس 
صداوسیما به عنوان تنها متولی پخش رادیو و تلویزیونی در کشور، باید 
نگرانی مهمی به نام پخش مسابقات ورزشی آن هم در سطح تیم های 

ملی وجود داشته باشد؟
پاسخ این سوال به یک عبارت کلیدی برمی گردد: »چالش خرید حق 
پخش مسابقات ورزشی در سطح جهانی و حتی درون قاره ای در سال 

های اخیر«.
به گزارش ایسنا، پروسه ی خرید حق پخش مسابقات ورزشی جهانی 
توسط صداوسیما، همواره موضوعی پربحث بوده و اما و اگرهایی هم با 

خود به دنبال داشته است.
خصوصا همزمان با برخی رویدادهای مهم بین المللی در حوزه ورزش، 
چنین  و  می گرفته  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  تلویزیونی  پخش  بار  هر 
گمانه زنی هایی پررنگ می شده که آیا صداوسیما این بار هم از پس 
تلویزیونی حق پخش  آیا شبکه های  پخش مسابقات برخواهد آمد و 
رویدادهای ورزشی را از مجرای قانونی اش خریداری می کنند تا دیگر 

نگران پخش بازی ها نباشیم؟
توسط  شکل  سه  به  ورزشی  مسابقات  تلویزیونی  پخش  معموال 
حق  می شود:  فروخته  شبکه ها  به  لیگ  سازمان های  و  فدراسیون ها 
پخش زنده، حق پخش غیرزنده و حق پخش خالصه و یا صحنه های 
این حقوق پخش  از  این اساس شبکه ای که هیچکدام  بر  بازی؛  مهم 
را خریداری نکرده باشد، حتی گل های بازی ها را هم نمی تواند پخش 
کند و تنها به نشان دادن چند عکس و یا حتی صرفاً درج نتایج اکتفا 
باشد، حق  البته شبکه ای که حقوق پخش زنده را خریده  می کند. و 

پخش بازی ها به دو شکل دیگر را نیز دارد.
به همین ترتیب فدراسیون ها می توانند حق پخش مسابقات خود را به 

شبکه های تلویزیونی کشورهای دیگر هم عرضه کنند.
البته در مورد کشور ما ماجرا صرفا به پرداخت پول برای خرید حق 
پخش مسابقات محدود نمی شود، بلکه تحریم هایی که سال هاست بر 
کشورمان تحمیل شده است و به رغم ادعای غربی ها مبنی بر لزوم 
جدایی ورزش از سیاست، بر پخش مسابقات ورزشی هم سایه افکنده، 

این روند بین المللی را برایمان پیچیده تر کرده است.
البته می توان گفت تاکنون رویداد ورزشی مهمی نبوده که صداوسیما 
واسطه  به  مسابقات  این  پخش  اما  باشد،  برنیامده  پخشش  عهده  از 
همین دشواری ها، اغلب با اما و اگرهایی تا آخرین دقایق برای مخاطب 

همراه بوده است.
به  ها  رسانه  و  مخاطبان  زمانی  بود  شده  باعث  که  اتفاقاتی  از  یکی 
محو  شوند،  حساس  خارجی  مسابقات  پخش  حق  خرید  چگونگی 
کردن آرم شبکه ی اصلی پخش کننده بود؛ رویکردی که خوشبختانه 
مدتی است از صداوسیما رخت بر بسته و حاال مشخص نیست که آیا 
تلویزیون به خرید حق پخش مسابقات از منبع اصلی موفق شده و یا 
به تکنولوژی بهتری برای پنهان کردن آرم شبکه ها دست یافته است.

بار که احتمال خریداری نکردن حق پخش مسابقات  با این همه هر 
جانب  از  ادعا  این  صریح  رِد  شده،  مطرح  رسانه ها  توسط  ورزشی 

مسووالن صداوسیما را هم با خود به همراه داشته است.
هرچند که اظهارات اخیر رییس فدراسیون والیبال درباره دالیل بدهی 
این  دوباره  که  است  مدتی  فدراسیون جهانی،  به  میلیون دالری  یک 
برای بحث  او گفته است که در گذشته  را پررنگ کرده است.  شبهه 
پخش لیگ جهانی، صداوسیمایی ها ۳۵۰ هزار دالر پرداخت می کردند 
اما بعد از مدتی فدراسیون جهانی به آنها گفته که پول را از حساب 
پرداخت هایی که از برد و باخت های تیم ملی در لیگ جهانی منظور 
بلوکه می  ایران است و  برداشت می کند. چون منشا پول  می  شود، 
پرداخت،  به جای  از صداوسیما خواسته  والیبال هم  فدراسیون  شود. 
این پول را به آنها بدهند تا بدهکار نشوند. اما صداوسیما برای مثال 
اینکه  بدون  قهرمانی جهان پخش شد،  مسابقات  که  در سال ۲۰۱۸ 
امتیاز پخش را بخرد این بازی ها را از جایی برداشته و پخش کرده و 
فدراسیون جهانی هم ۱۵۰ هزار دالر از فدراسیون والیبال کشورمان 

طلبکار شده است. 
 ۲۰۱۸ جهانی  جام  مسابقات  زمان  در  و  قبل  سال  چند  مساله  این 
فوتبال نیز توسط برخی رسانه ها مطرح شد. در آن زمان، علی اصغر 
پورمحمدی ـ مسئول وقِت شورای سیاست گذاری و هماهنگی ورزش 
نکردن  خریداری  ادعای  که  رسانه هایی  از  انتقاد  با  سیماـ   و  صدا 
نمی دانم  »من  بود:  گفته  بودند،  کرده  مطرح  را  مسابقات  حق پخش 
منتشر  را  کالن  حقوقی  قراردادهای  که  است  مرسوم  دنیا  کجای  در 
کنند و آیا همین رسانه هایی که چنین ادعاهایی می کنند حاضرند 
قراردادهای مالی حقوقی خود را منتشر و به دیگران اجازه دهند درباره 

آنها اظهارنظر کنند.«
او افزوده بود: »ظاهرا به اذعان برخی رسانه ها که برایشان منافع ملی 
مفهومی ندارد، صداوسیما باید به دلیل انجام وظیفه ملی خود، پخش 
محاکمه  آنها  رضایت  و کسب  مردم  آحاد  برای  مسابقات  این  رایگان 
باسابقه  مدیران  از  ـ  پورمحمدی  اصغر  علی  صریح  های  شود.«حرف 
صداوسیماـ  در آن زمان که تا امروز که چندی دیگر مسابقات مهم جام 
جهانی فوتبال و حضور تیم ملی کشورمان را پیش رو داریم، همچنان 

قابل تعمیم است. 
از هر زمان دیگری نگاه عالقمندان فوتبال و بیننده  این روزها بیش 
های رسانه ملی، به شنیدن خبرهای شفاف و صریح درباره فراهم شدن 
امکان تماشای رقابت های تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی 

و همچنین پخش تمامی مسابقات مهیج جام جهانی است.
بیننده تلویزیونی در این مسیر قطعا به شنیدن خبرهایی درباره احتمال 
پخش نشدن بازی ها که هر بار در آستانه مسابقات مهم ورزشی اوج 
پایان  و  روند  این  تر طی شدن  راحت  و  ندارد  ای  عالقه  گیرند،  می 
تمام نگرانی های احتمالی، به مدد رویکرد مسووالن صداسیما در قبال 

شفاف سازی درباره حق پخش مسابقات جام جهانی ممکن می شود.

گفت:  تهران،  شهر  شورای  رئیس   
از  قوی تر  و  شیواتر  زبانی  امروز 
سینما در دنیا وجود ندارد، از این رو 
واقعه  بزرگی  نشان دادن  برای  باید 
کربال از این زبان شیوا استفاده کرد.

برگزاری  از  شب  چهارمین  در   
بنیاد  تکیه«  »سینما  سوگواره 
اکران  به  که  فارابی  سینمایی 
دهم«   روز  »عصر  سینمایی  فیلم 
چمران  مهدی  داشت،  اختصاص 
تهران،  اسالمی شهر  رئیس شورای 
گذشته  از  حسینی  شعائر  درباره 
پرداخت.  سخنانی  ایراد  به  تاکنون 
سیدالشهدا  مسیر  و  راه  درباره  او 
اظهار کرد: همه عزادرای ها در قرون 
مختلف بر این اصل بوده که مسیر 
امام حسین )ع( که همانا مبارزه با 

ظلم و ستم است، پایدار بماند.
سینما  از  قوی تر  و  شیوانر  زبانی 

وجود ندارد
از  خاطره ای  به  اشاره  ضمن  وی 
شهید مصطفی چمران گفت: راه ما 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در 
است  )ع(  حسین  امام  راه  همان 
انحراف،  به  راه  این  امیدوارم  که 
منتهی  خودپرستی  و  خودپسندی 
ایران چون  انقالب اسالمی  و  نشود 

گذشته مقدس باقی بماند.
در  سینما  تاثیر  تشریح  با  چمران 
عاشورا  واقعه  کشیدن  تصویر  به 
و  دینی  مراسم های  و  مناسک  و 
مذهبی اظهار کرد: سینما می تواند 
حوادث تاریخی را به بهترین شکل 
امروزه  باشد.  تاثیرگذار  و  بیان کند 
سینما  از  قوی تر  و  شیواتر  زبانی 
باید  این رو  از  ندارد،  وجود  دنیا  در 
برای نشان دادن بزرگی واقعه کربال 
کرد.  استفاده  شیوا  زبان  این  از 
دارند  توفیق  امروزه  که  هنرمندانی 
و در این حوزه فعالیت می کنند باید 

قدر جایگاه خود را بدانند.
هنری،  اثر  یک  ماندگاری  رمز 

مضمون آن است
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شد:  یادآور  خود  سخنان  ادامه  در 
آثار هنری دو ویژگی مهم دارد؛ اول 
اینکه اثر هنری باید از نطر تکنیکی 
قوی باشد و دوم اینکه مضمون این 
اثر هنری باید واال باشد. هر چه این 
مضمون قوی تر باشد، اثر ماندگارتر 

می شود.
وظیفه هنرمند، معرفی امام حسین 
حقیقت  تشنگان  به  السالم  علیه 

است
که  فیلم هایی  به  اشاره  با  چمران 
تاکنون درباره واقعه عاشورا ساخته 
شده است، گفت: ما باالتر از فرهنگ 
عاشورا در عالم نداریم، واقعه ای که  
الهی  منتخب  و  واال  انسان  تعدادی 
زیباترین  و  درخشیدند  نیمروز  در 
کردند.  خلق  را  تاریخی  حادثه 
امام حسین  بتوانند  باید  هنرمندان 
به بشریت تشنه حقیقت معرفی  را 
به  را  حماسه  این  بتوانند  و  کنند 

درستی به تصویر بکشند.
هنر  فرهنگ،  فصول  درخشان ترین 

است
رئیس  نائب  منتظری  غالمرضا 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
سخنران  دیگر  اسالمی،  شورای 
محافل  سلسله  از  محفل  چهارمین 
که  بود  »سینماتکیه«  عاشورایی 
از  با تقدیر  ابتدای سخنان خود  در 
و  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
دست اندرکاران برگزاری این مراسم 
از  ما  همه  که  است  امید  گفت: 
قدر  به  )ع(  حسین  امام  دانشگاه 
قابلیت خویش ره توشه ای برداریم تا 
به  را  ما  سعادتمندی دنیا و عاقبت 

دنبال داشته باشد.

فرهنگ،  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فصول مختلفی دارد، درخشان ترین 
آن را هنر خواند و افزود: هنرغایتی 
اگر  و  ندارد  بالندگی  و  رشد  جز 
فرجام  باشد،  زالل  هنر  سرچشمه 
بود.  نخواهد  آدمی  نجات  جز  آن 
این  غیر  در  که  نکنیم  فراموش  اما 

صورت، باعث انحطاط می شود.
فراخواندن  )ع(،  حسین  امام  هنر 

آدمی به سوی فرزانگی ست
منتظری در این باره ادامه داد: هنر 
است  شده  نازل  انسان  اندیشه  بر 
در  نهادن  گام  در  را  دیگران  تا 
هنر  فراخواند.  نیک فرجامی  مسیر 
که  است  این  نیز  )ع(  حسین  امام 
انسان ها را به فرزانگی فرا می خواند، 
از این رو وظیفه ما این است که این 

پیام را بر بال هنر بنشانیم.
عاشورا  پایان سخنان خود،  در  وی 
برای  ناپذیر  پایان  گنجینه  یک  را 
به  تا  اینکه  بیان  با  و  خواند  هنر 
از  چه  هر  سینما  و  هنر  در  امروز 
حد  در  گفته ایم  حسین)ع(  امام 
خودمان بوده است، گفت: امیدوارم 
امام  از  بتوانیم  نزدیک  آینده ای  در 
از  بیش  امروز  انسان  با  حسین)ع( 
عنوان  به  ما  بگوییم.  سخن  پیش 
شیعیان این امام همام باید در مسیر 
دنیا  به  ایشان  نگاه  و  اندیشه  القای 
بیش از پیش تالش کنیم، از این رو، 
وظیفه سنگین و خطیری بر دوش 
این  به عنوان پیشگامان  هنرمندان 

عرصه است.
نمادین  سرمایه های  می کنم  دعا 

ایران پا برجا و استوار باقی بمانند
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه 
سخنران  دیگر  عنوان  به  سینما، 
از  قدردانی  برای  که  مراسم  این 
منوچهر محمدی روی صحنه رفته 
امروز  محمدی  منوچهر  گفت:  بود، 
مادر  که   خود  همسر  مادر  داغدار 
است.   بوده اند  هم  عزیز  شهید  یک 
به او برای این داغ تسلیت می گویم. 
را  دارفانی  امروز  شهید  مادر  این 
این  برای  از خداوند  و  گفتند  وداع 

مادر غفران الهی طلب می کنم.
با اشاره به حضور سینماگرانی  وی 
متعهد در طول تاریخ سینمای ایران 
حسینی  عاشورای  موضوع  به  که 
پرداخته اند، اظهار کرد: در سینمای 
خلقت  و  عالم  به  دلبستگان  ایران 
به  معطوف  حرف  این  و  بسیارند، 
تمامی دوره هاست. شکر خدا شانس 
با برخی  ما و عمر ما به هم نشینی 
از این هنرمندان همراه بوده است، 
بنابراین باید از این فرصت به دست 

آمده، حداکثر استفاده را برد.
این تهیه کننده در ادامه صحبت های 
محمدی  منوچهر  به  اشاره  با  خود 

فعالیتم،  طول  در  من  کرد:  تاکید 
اگر  بسیار دیده ام، که  انسان مومن 
بخواهم مصداقی درباره آن صحبت 
منوچهر  که  بگویم  باید  کنم، 
مومنان  همان  از  یکی  محمدی 
هیچ سخنی  او  است.  منحصربه فرد 
تصویر  به  خود  های  فیلم  در  را 
نکشیده که به آن عمل نکرده باشد. 
اشخاصی  جمله  از  سینماگر  این 
ذخایر  عنوان  به  می توان  که  است 
نمادین فرهنگ و هنر این مرز و بوم 

از او یاد کرد.
اینکه  به  اشاره  با  شاهسواری 
شرایط  در  نمادین  سرمایه های 
و  می رسند  جامعه  به داد  سخت 
باعث ایجاد امید در جامعه می شوند، 
افزود: وای به حال آن روزی که دِل 
و  بشکند  ما  نمادین  سرمایه های 
باشند،  نداشته  حضور  طاقت  دیگر 
از این رو دعا می کنم تا سرمایه های 
نمادین ایران پا برجا و استوار باقی 

بمانند.
که  بود  نعمتی  دهم«  روز  »عصر 

نصیب من شد
بعد از این نوبت به منوچهر محمدی 
رسید تا در مراسم تجلیلی که برای 
سخنان  بود،  همراه  بغض  با  او 
»فیلم  کند.  آغاز  اینگونه  را  خود 
نعمتی  دهم«  روز  »عصر  سینمایی 
بود که نصیب من شد. من و مرحوم 
فیلم  از  پس  مالقلی پور  رسول 
موفق  »میم مثل مادر« دوباره قصد 
و  داشتیم  را  یکدیگر  با  همکاری 
خواستیم که فیلم سینمایی دیگری 
ایده  با همکاری یکدیگر بسازیم.  را 
ساخت این فیلم از طرف من بود و 
با  رسول مطرح کردم که او هم این 

طرح را پسندید«.
برای  که  زمانی  در  داد:  ادامه  وی 
تحقیق و نگارش فیلمنامه به عراق و 
کربال رفته بودم، وقتی که زیارتنامه 
که  کردم  درک  تازه  می خواندم 
گنجینه هایی  چه  زیارتنامه ها  این 
هستند که از گذشتگان به ما رسیده 
و سبب ارتباط ما با ائمه شده است.

این  اینکه من  بر  تاکید  با  محمدی 
باید  ما  که  کردم  درک  را  نکته 
)ع(  بیت  اهل  برای  خوبی  شیعیان 
عالم  در  را  ایشان  بتوانیم  و  باشیم 
سرافراز کنیم، ادامه داد: ما نباید به 
باعث  که  کنیم  کاری  شیعه  عنوان 
بزرگواران  این  وجودیت  در  وهن 
فهمیدم  که  بود  کربال  در  شود. 
است.  سختی  کار  چه  بودن  شیعه 
که  می گویم  قلب  صمیم  از  را  این 
کل ۴۰ سال فعالیت من در سینما 
با این درک از زیارتنامه ائمه برابری 

می کند.
را  دهم«  روز  »عصر  امنیت ساخت 

حاج قاسم برای ما فراهم کرد
اشاره  با  سینما  تهیه کننده  این 
قاسم  حاج  سردار  شهید  نقش  به 
سلیمانی در ساخت فیلم »عصر روز 
»عصر  سینمایی  فیلم  گفت:  دهم« 
روز دهم« اولین فیلم بلند سینمایی 
ساخته  نجف  و  کربال  در  که  بود 
هیچ گونه  دوران  آن  در  می شد. 
امنیتی در عراق وجود نداشت و این 
حاج  عزیز  شهید  را  امنیت  میزان 

قاسم برای ما فراهم کردند.
این  بود  قرار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسازیم  مالقلی پور  رسول  با  را  کار 
فوت  و  کرد  سکته  او  متاسفانه  که 
اقامت  زمان  در  شد:  یادآور  شد، 
هنرمندان  از  عده ای  رسول،  و  من 
ترمیم حرم  اصفهانی که مسئولیت 
خواستند  ما  از  داشتند  عهده  بر  را 
تا شب ها که حرم قرق است با آن ها 
به داخل حرم برویم و فیلمبرداری 
کنیم. یکی دیگر از سعادت های من 
در ساخت »عصر روز دهم« این بود 
نفر  چند  با  صبح  تا  شب  یک  که 
امام  آرامگاه  دیگر در حرم در کنار 

حسین )ع( تنها بودم.
صحبت هایش  خاتمه  در  محمدی 
در  راعی  مجتبی  اینکه  به  اشاره  با 
را  فیلم  ساخت  سخت،  شرایطی 
از  باید  کرد:  خاطرنشان  پذیرفت 
مجتبی راعی که بعد از فوت رسول 
ساخت این فیلم را بر عهده گرفت، 
تشکر می کنم که در آن شرایط کار 

بزرگی را انجام داد.
در پایان این مراسم با حضور سید 
چمران،  مهدی  جوادی،  مهدی 
منوچهر  منتظری،  غالمرضا 
از  آشتیانی پور  علی  و  شاهسواری 
منوچهر محمدی برای ساخت فیلم 
عمل  به  تجلیل  دهم«  روز  »عصر 

آمد.
»سینما  سوگواره  از  روز  چهارمین 
تکیه«، عصر روز سه شنبه، یازدهم 
چمران  مهدی  حضور  با  مردادماه، 
تهران،  اسالمی شهر  رئیس شورای 
دوم  رئیس  نائب  منتظری  غالمرضا 
مهدی  سید  فرهنگی،  کمیسیون 
سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  جوادی 
شاهسواری  منوچهر  فارابی، 
منوچهر  سینما،  خانه  مدیرعامل 
مهدی  سید  کننده،  تهیه  محمدی 
رائد  فارابی،  خزانه دار  سجادی 
بنیاد  بین الملل  معاون  فریدزاده 
سینمایی فارابی، مجید شیخ انصاری 
دانشگاه، علی  و مدرس  تهیه کننده 
تنی چند  و  تهیه کننده  آشتیانی پور 
به  عالقه مندان  و  سینماگران  از 
سالن  در  رسانه،  اهالی  و  سینما 
بنیاد  کیارستمِی  عباس  زنده یاد 

سینمایی فارابی برگزار شد.

زبانی شیواتر و قوی تر از سینما برای عاشورا 
وجود ندارد

گزارش

محفل عاشورایی سینمای ایران؛
»به خاطر هانیه« با واقعه کربال 

همذات پنداری کرد

هانیه«  خاطر  »به  سینمایی  فیلم  مدیرتولید  علی اکبری  محسن 
فیلم  این  نمایش  به  از سوگواره »سینما تکیه« که  در سومین روز 
اختصاص داشت، ابراز امیدواری کرد که این رویداد هر سال پربارتر 

شود.
از  روز  سومین  فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به 
سوگواره »سینما تکیه«    با حضور سید مهدی جوادی مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی، محسن علی اکبری مدیرتولید فیلم »به خاطر 
هانیه«، مهوش افشارپناه بازیگر این فیلم، مهدی کریمی تهیه کننده 
»آژانس شیشه ای«، علی روئین تن نویسنده و کارگردان و تنی چند 
از سینماگران و عالقه مندان به سینما و هنر در سالن زنده یاد عباس 

کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
محسن علی اکبری که به عنوان مدیرتولید اثر عاشورایی »به خاطر 
وقت  هیچ  ایران  گفت: سینمای  بود،  برنامه حاضر شده  در  هانیه« 
سینمایی  بنیاد  که  خوشحالم  و  نبوده  چنینی  این  محفلی  صاحب 
فارابی محفل »سینما تکیه« را راه اندازی کرده است. امیدوارم این 
مجلس سال به سال پربارتر شود و هنرمندان ما هم صاحب تکیه ای 
برای عزای سید و ساالر شهیدان شوند و با حضور بیشتر هنرمندان 
در این مراسم در راستای اعتالی بیشتر سینمای عاشورایی و دینی 

قدم برداریم.
»به  فیلم  تولید  دوران  از  خود  خاطرات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خاطر هانیه« بیان کرد: همه چیز در سینما از ایده و فیلمنامه شروع 
می شود و این ایده و فیلمنامه خوب است که در سینمای دینی و 
ارزشی مهم تر از هر بخش دیگری است. »به خاطر هانیه« یک ایده 
خوب از طرف کیومرث پوراحمد بود که با نگارش فیلمنامه ای خوب 

به فیلمی ماندگار در عرصه سینمای دینی ما بدل شد.
وی افزود: داستان این فیلم اینگونه شکل گرفته بود که زنده یاد اصغر 
عبداللهی و کیومرث پوراحمد در سفری که به بوشهر داشتند، دیده 
بودند در فضای آئینی و سنتی این شهر می توانند یک فیلم خوب 
را بسازند. »به خاطر هانیه« در فضای موزیکال و سوز و آهی که در 
مراسم عاشورای حسینی در جنوب کشور وجود دارد، ساخته شده 
است. البته اکثر مردم ایران با آواهای جنوبی در محرم آشنایی دارند 

و این آوا و نواها برای مردم تمام کشور زیبا و دلنشین است.
علی اکبری در ادامه صحبت های خود بیان کرد: »به خاطر هانیه« 
نمادین هم که شده  تا به صورت  تعمدا در فصل گرما ساخته شد 
مخاطب  ارتباط  به  نمادها  این  کند.  همذات پنداری  کربال  واقعه  با 
برای مخاطب  را  و سکانس های عطش  بسیاری کرد  فیلم کمک  با 

باورپذیرتر کرده بود.
با  کار  فیلم گفت:  این  در  نوجوان  یا  با یک کودک  کار  درباره  وی 
نوجوان  و  کودک   ۲۵ بین  از  او  بود.  دشوار  و  سخت  بسیار  بشیرو 
این  خوبی  به  توانست  و  شد  انتخاب  بوشهر  اطراف  روستاهای  از 
نقش را ایفا کند. در سکانسی که او دمام می زند در حقیقت زمان 
دمام زنی اش دو ساعت بود تا جایی که از حال خود خارج می شود.

تهیه کننده »به خاطر هانیه« در پایان صحبت های خود یادآور شد: 
رسانده  اثبات  به  بارها  که  بگویم  تبریک  باید  پوراحمد  کیومرث  به 
از کودکان آماتور در فیلمش بازی حرفه ای بگیرد. چگونه می تواند 

در ادامه این مراسم مهوش افشارپناه بازیگر فیلم »به خاطر هانیه« 
گفت: زمان زیادی از تولید این فیلم گذشته است و من به همین 
دلیل خاطره چندانی از این فیلم به یاد ندارم. تنها موضوعی که در 
خاطرم باقی مانده، این است که همه گروه با عشق و عالقه در فیلم 
سینمایی »به خاطر هانیه« کار کردند و به واقع این فیلم یک کار دلی 
بود. در ابتدا قرار بود نام این فیلم »زخم کهنه« باشد و مبنای آن هم 

همان زخمی بود که در صورت من بود.
افشارپناه با بیان اینکه »به خاطر هانیه« در جشنواره فیلم فجر آن 
سال خوب دیده شد، اما در اکران مهجور ماند و دیده نشد، اظهار 
کرد: خوشحالم که در فیلم »به خاطر هانیه« یک کار گروهی خوب 
بهترین  علی اکبری  آقای  دوران  آن  در  که  دارم  یاد  به  شد.  انجام 
بازی  به  اشاره  با  فراهم کردند. وی  فیلم  این  تولید  برای  را  شرایط 
با  و  جدی  بچه  بشیرو  گفت:  فیلم  این  در  بشیرو  نقش  بازیگر 
استعدادی بود، او در کار تمرکز کامل داشت. در یکی از سکانس ها 
آقای پوراحمد به من گفت باید یک سیلی به او بزنی، این سیلی را 
واقعی بزن. در آن سکانس این بچه چنان یاغی گرانه مرا نگاه کرد که 
من سیلی را زدم و خیلی هم خوب درآمد. البته بعد از ضبط سکانس 

از او عذرخواهی کردم.
پخش  پوراحمد  کیومرث  از  صوتی  فایل  یک  مراسم  این  ادامه  در 
شد که او در آن درباره نحوه تولید این فیلم صحبت کرده بود و از 

سختی های فیلمبرداری در تیر و مرداد در بوشهر سخن گفته بود.
با  »سینماتکیه«  سوگواره  شب  هر  سیاق  به  نیز  تابش  نصرت اهلل 
با ذهنیت  محوریت تحلیل فیلمنامه های فیلم های عاشورایی گفت: 
و زاویه دید حضرت زینب، کربال چیزی جز زیبایی نبوده است. در 
تراژدی عاشورا حضرت اباعبداهلل تمام دارایی، حتی جان و اهل بیت 
ایستادگی  بر شرافت خود  و  را فدای اسالم و دین خدا کرده  خود 
کرده است. وقتی داستان و واقعه دشت کربال را از سمت اولیا اهلل 
نگاه کنیم، قطعاً جز زیبایی چیزی نخواهیم دید. در پایان این مراسم 
با حضور سید مهدی جوادی، نصرت اهلل تابش، سید مهدی سجادی و 
مهدی کریمی از مهوش افشارپناه و محسن علی اکبری برای ساخت 

و بازی در فیلم »به خاطر هانیه« تجلیل شدند.
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محبوب  از  یکی  امروزه  اینستاگرام 
مجازی  دنیای  در  ها  اپلیکیشن  ترین 
زیر  از  یکی  که  اپلیکیشن  باشد،این  می 
باشد،  فیسبوک می  مجموعه های شبکه 
بصورت اختصاصی محیطی برای اشتراک 
هر  کاربران  و  آورده  فراهم  و عکس  فیلم 
لحظه هزاران عکس و فیلم را در دسترس 

یکدیگر قرار می دهند.
 ، شبکه  این  کابران  از  بسیاری 
سطح  از  کمی  بسیار  شناخت  دارای 
اجتماعی  و  فرهنگی  تحصیالت،سطح 
یکدیگر   مشخصات  سایر  و  مالی  ،سطح 
اشتراک  به  محتوای  فقط  و  باشند  می 

گذاشته از یکدیگر را دنبال می کنند.
مند  عالقه  کلی  بصورت  افراد  که  آنجا  از 
به بهتر و برتر جلوه دادن خود و زندگی 
معموال بخش های  پیرامون خود هستند 
جذاب زندگی را در اینستاگرام به نمایش 
جایی  به  رقابت  صحنه  این  و  گذاشته 
توجه  جلب   برای  کابران  که  میرسد 
واقعی  غیر  های  ،بخش  خود  مخاطبین 

زیادی به فعالیت های روزمره خود اضافه 
می کنند و رفته رفته دچار هیجانات غیر 
از  ناشی  .این هیجانات  معقول می گردند 
واقعی  غیر  های  ،داشته  واقعی  غیر  سواد 
یک  به  را  آنها  واقعی  غیر  های  لذت  و 
شخصیت پوشالی تبدیل می کند بطوریکه 
و  شده  مشکل  دچار  واقعی  زندگی  در 
می  یاد  از  را  روابط  واقعی  های   اولویت 

برند .
تحصیلی  مدرک  که  کسی  مثال  برای 
را  خود  هایش  نوشته  در  ندارد،  مناسبی 
با  و  کرده  معرفی  کرده  تحصیل  فرد  یک 
محبوب  در  سعی  عمومی  مطالب  کپی 
هیچگونه  که  فردی  ،یا  دارد  خود  کردن 
،مطالب  ندارد  تخصصی  حوزه  در  سوادی 
را با عناوین مختلف به اشتراک می گذارد.

مرفه  زندگی  دادن  نشان  در  سعی  برخی 
دادن  نشان  در  سعی  دیگر  برخی  و  خود 
،حال  دارند  خود  های  دانسته  و  کماالت 
آنکه با نگاهی عمیق به کلیات زندگی در 
دریافت  توان  می  جامعه  مختلف  طبقات 
عنوان  هیچ  به  نمایش  از  سطح  این  که 
واقعی نبوده و عموما افراد در زندگی های 
واقعی دچار مشکالت مختلف هستند که 
هیچگاه آنها را به نمایش نخواهند گذاشت.

بنابر آنچه گفته شد ،بایستی زندگی واقعی 
را با تمام نامالیمات را با آغوش باز پذیرفت 
و  تالش  با   ، نمایشی  گونه  هر  از  بدور  و 
بنا نهاد. در  کوشش راهی به سوی آینده 
یک تصویر کلی  با حضور واقعی و استفاده 
از جنبه  میتوان  مجازی  دنیای  از  صحیح 
های مثبت این حوزه بسیار بهره مند شد. 
ارشد  کارشناس   - جاللوند  عمار 

فناوری اطالعات

شخصیت های مجازی یا شخصیت های 

پوشالی 

خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی   
عضو  کشورهای  که  کرد  اعالم  روسیه  
در  توجهی  قابل  سهم  »بریکس«  گروه 
جستجوی پاسخ های جمعی به تهدیدها 
و چالش های متعدد جهان امروز و نقش 
جهانی  برنامه  گیری  شکل  در  مهمی 

مثبت و آینده نگر دارند.
به  نقل از خبرگزاری تاس، وی در پیامی 
ویدئویی خطاب به شرکت کنندگان در 
جوانان  المللی  بین  گردهمایی  دومین 
در هسته  انجمن  این  که  گفت  بریکس 
های  ارزش  به  عمومی  دلبستگی  خود، 
متقابل  جذب  برابر،  مذاکره  و  همکاری 
تمدن  و  فرد  به  منحصر  های  فرهنگ 
در  مختلف  مناطق  با  که  را  اصیل  های 
حفظ  شود،  می  معرفی  جهان  سراسر 

می کند.
ما  انجمن  افزود:  روسیه  ارشد  دیپلمات 
چند  واقعی  دیپلماسی  یک  بارز  نمونه 
واقعیت  که  است  قطبی  چند  و  جانبه 
کند.  می  برآورده  را   ۲۱ قرن  های 
انجمن  این  عضو  کشورهای  همچنین 
برنامه  به  دهی  شکل  در  مهمی  نقش 
ایفا  محور  آینده  و  مثبت  جهانی  های 

می کنند.
به  بریکس  اعضای  تصریح کرد:  الوروف 
به چالش ها و  جستجوی پاسخ جمعی 

از مبنای  استفاده  با  امروزی  تهدیدهای 
محکم هنجارهای پذیرفته شده عمومی 
قانون بین الملل، کمک قابل توجهی می 

کنند.
به گفته وزیر امور خارجه روسیه، طرف 
اهمیت  برای  ای  ویژه  توجه  روسی 
در چارچوب همکاری  ارتباطات جوانان 

کشورهای عضو بریکس قائل است.
وی افزود: پیشرفت تماس های فرهنگی، 
آموزشی و ورزشی به منظور تقویت هر 
چه بیشتر فضای دوستی و اعتماد میان 
مردم پنج عضو در نظر گرفته شده است.

سنتی  طور  به  ما  کرد:  تاکید  الوروف 
سطح  در  ارتباطات  برای  خاصی  توجه 
این  در  تعامل  هستیم.  قائل  جوانان 
استقامت  برای  آشکاری  دلیل  مسیر، 
عمیق  جذابیت  و  بریکس  مفهوم 
رهبران  که  کرد  اشاره  وی  است.  آن 
کشورهای عضو بریکس در نشست اخیر 
توسعه  اولویت  از  بر حمایت خود  خود، 

تبادالت جوانان تاکید کردند.
متشکل  حاضر  حال  در  بریکس  گروه 
جهان  نوظهور  اقتصادی  قدرت  پنج  از 
و  برزیل  هند،  روسیه،  چین،  شامل 
آفریقای جنوبی است. نام این گروه، یک 
اول  حروف  از  برگرفته  اختصاری  کلمه 

نام پنج کشور عضو کنونی آن است.

»بریکس« سهم مهمی در رفع 
تهدیدها و چالش های جهانی دارد

نوشتار

سخنگوی صنعت آب کشور:

افزایش ۲۶۰ میلیون مترمکعبی ورودی سدها/ 
دریاچه ارومیه احیاپذیر است

نوشتار

گفت:  کشور  آب  صنعت  سخنگوی 
خوشبختانه علی رغم وحشتناک بودن 
سیالب ها، هیچ سدی در هیچ نقطه ای 
آسیب  یا  شکستگی  دچار  کشور  از 

نشده است.
صنعت  سخنگوی  زاده،  قاسم  فیروز 
آب کشور در نشست خبری در جمع 
اخیر  اینکه سیالب  بیان  با  خبرنگاران 
مکعب  متر  میلیون   ۲۶۰ تا   ۲۵۰
ورودی آب به سدهای کشور را افزایش 
مونسون  سامانه  داشت:  اظهار  داد، 
تحت  را  کشور  شرق  جنوب  و  جنوب 
بارش ها  امسال  اما  می دهد  قرار  تأثیر 
ناپایدار  این سامانه  البرز هم رسید،  تا 

و بارش رگباری منجر به سیالب شد.
بارش ها  اینکه عدد  علیرغم  افزود:  وی 
در مرداد ماه خوب بود اما برخی خارج 
در  است  بوده  سدها  آبریز  حوضه  از 
سفره های  وارد  که  اعدادی  حال  هر 
آب زیرزمینی شده چند ماه بعد قابل 

استحصال است.
اینکه  بیان  با  آب  صنعت  سخنگوی 
در  زیرزمینی  آب  منابع  روی  بارش ها 
فالت مرکزی تأثیر مثبت داشته، گفت: 
حدود  تهران  سدهای  به  آب  ورودی 
۱۰ میلیون متر مکعب و زاینده رود ۹ 
میلیون متر مکعب بوده که این اعداد 

کمک کننده است.
وی با بیان اینکه فعاًل این بارش ها ادامه 

دارد، یادآور شد: این سامانه وقفه چند 
روزه خواهد داشت و از هفته بعد مجدد 

بارش هایی در کشور خواهد داشت.
امامزاده  سیل  با  رابطه  در  زاده  قاسم 
علت  به  منطقه  آن  سیل  گفت:  داوود 
اینکه الیه های سست را با خودش آورد 
و  گل  با  همراه  سیل  دهانه  شد  باعث 
الی بسیار باشد که حتی در مهندسی 
می شود.  خارج  سیل  تعریف  از 
در  هم  پراید  خودرو  یک  همچنین 
باعث  که  بوده  کرده  گیر  سیل  دهانه 
مناطق  به  آسیب  و  سیل  این  انحراف 

مسکونی بشود.
تأسیسات  به  آسیب  درباره  زاده  قاسم 
آب و برق گفت: خوشبختانه علی رغم 
وحشتناک بودن سیل، کمترین آسیب 
به تجهیزات آب و برق کشور وارد شد. 
هیچ سدی تخریب نشد و آن چیزی که 
در رسانه ها منتشر شد، یک بند خاکی 
بود  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  متعلق 
مترمکعب  هزار   ۳۵۰ ظرفیت  آن  که 
وارد  هم  توجهی  قابل  خسارت  و  بود 

نکرد.
تعرفه  درباره  آب  صنعت  سخنگوی 
آب سکونتگاههای غیردائم گفت: تمام 
مصرف  مدیریت  نیرو  وزارت  برنامه 
در  غیردائم  سکونتگاههای  در  و  است 
بیشتری  کنترل  مصرف  پیک  شرایط 
برای  قیمت ها  بنابراین  می شود  اعمال 

قرارداد  ظرفیت  از  باالتر  که  کسانی 
مصرف داشته باشند باالتر می رود.

بیان  رودخانه های  الیروبی  درباره  وی 
داشت: در سیل سال ۹۸ اعتبار بخش 
و  دولتی  بخش  مشارکت  در  الیروبی 
بنابراین حجم  یافت  افزایش  خصوصی 
در  کیلومتر   ۳۵۰ از  الیروبی  عملیات 
 ۱۰۰۰ به  و  شده  برابر  سه   ۹۸ سال 

کیلومتر در سال رسیده است.
دریاچه  بودن  احیاپذیر  درباره  وی 
ارومیه گفت: تراز دریاچه در سالهای تر 
۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹ مثبت بود، همانگونه 
می شود  مثبت  تراز  تر  سالهای  در  که 
سالهای خشک هم روی دریاچه تأثیر 
دستور  در  که  را  طرح هایی  اگر  دارد. 
تراز  شود  اجرا  بود  گرفته  قرار  کار 
قطعاً  می شود.  احیا  دریاچه  اکولوژیک 
چرا  است  احیاپذیر  اورمیه  دریاچه 
دریاچه  تراز  ترسالی  سال های  در  که 
ارومیه رشد پیدا کرد و مثبت شد. اما 
در سال های خشک اثرات نامطلوبی را 

شاهد بودیم.
سفر  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
کشور  با  ما  گفت:  ایران  به  اردوغان 
حوضه  و  نداریم  مشترک  رود  ترکیه 
اقداماتی  اگر  و  داریم  مشترک  آبریز 
ایران  روی  باشند  داشته  سدها  روی 
هم تأثیر منفی دارد، مثاًل عملیات روی 
دجله و فرات منجر به ریزگرد در عراق 

و تحت تأثیر قرار دادن ایران می شود.
ساز  ساخت  اینکه  بیان  با  زاده  قاسم 
به  ورودی  نیز  ارس  حوزه  در  ترکیه 
ایران را کاهش داده و کشور ما را تحت 
در سفر  داد:  ادامه  قرار می دهد،  تأثیر 
اخیر اردوغان به ایران این چارچوب ها 
همکاری  فضای  اکنون  شد  بررسی 
دادند  قول  دارد،  وجود  کشور  دو  بین 
که کمیته فنی فعال شود و تفاهماتی 
داشته باشیم در کل فضا مثبت ارزیابی 

می شود.
قرار  گفت:  هیرمند  حقابه  درباره  وی 
شد که در سفر وزیر نیرو به افغانستان 
این موضوع بررسی شود، طبق قرارداد 
میلیون   ۸۲۰ باید  ترسالی  زمان  در 
در  و  شود  ایران  وارد  آب  مکعب  متر 
کاهش  رقم  این  نیز  خشکسالی  زمان 
در  امسال  وجود  این  با  یافت.  خواهد 
کل ۴ میلیون متر مکعب آب از سوی 
افغانستان رهاسازی و وارد چاه نیمه ها 

شده است.
این که  بیان  با  آب  صنعت  سخنگوی 
میزان  در  تأثیری  اخیر  سیالب های 
حق آبه در هیرمند نداشته است، ادامه 
داد: در مرز جنوبی افغانستان بارش ها 
صورت گرفت به همین دلیل در میزان 

حق آبه نقشی نداشته است.
وضعیت  درباره  آب  صنعت  سخنگوی 
اکنون  گفت:  معشوره  و  بختیاری  سد 
این دو سد جز پروژه های اولویت دارد 
آنها  اهداف  جمله  از  چراکه  هستند 
برقابی  پروژه های  و  رسوبات  کاهش 
اینکه  علیرغم  پروژه ها  این  است،  بوده 
۱۵ سال از زمان آن می گذرد تنها ۱۰ 
حال  در  اما  داشتند  پیشرفت  درصد 
حاضر کارگاه فعال است و در نظر داریم 
خارجی  گذاری  سرمایه  و  فاینانس  از 
کمک بگیریم تا ساخت سرعت بگیرد. 
به سوال خبرنگار  پاسخ  زاده در  قاسم 
متولی  گفت:  آبخیزداری  درباره  مهر 
آبخیزداری سازمان منابع طبیعی است 
و وزارت نیرو وظیفه حاکمیتی در این 
آبخیزداری  آیا  اینکه  ولی  ندارد  زمینه 
خیر.  یا  دارد  تأثیر  سیالب  کنترل  در 
اهداف  از  یکی  قطعاً  بله  گفت  باید 
سیل  کنترل  آبخیزداری  پروژه های 
است زیرا هم در به تأخیر انداختن دبی 
پشت  را  رسوب  هم  و  است  مؤثر  آب 
می شود  باعث  و  می دارد  نگه  خودش 

پایین دست کمتر آسیب ببیند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
صدها  اندازی  راه  با  دولت 
سانتریفیوژ  جدید  ماشین 
به  شکن  دندان  پاسخی 
تحریم های جدید آمریکا داد 
تا بدانند دوران بزن در رو به 

پایان رسیده است.
مورد  در  راستینه   احمد 
راه  درافزایش  دولت  اقدام 
جدید  ماشین  صدها  اندازی 
داشت:اقدام  بیان  سانتریفیوز 
رییس  جهادی  و  انقالبی 
جمهور در حمایت از فناوری 
هسته ای و حرکت به سمت 
غنی سازی  ۱۹۰ هزار سو  در 
تاریخ سرزمین ایران اسالمی 

ماندگار خواهد شد.
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
امروزه   داشت:  بیان  مجلس 
زیاده  جریان  برجام   در 
آمریکا  رو  دنباله  خواهی 
را  ایران  تا   کرد  می  تالش 
قدم به قدم از مواضع به عقب 
هدایت کند اما در این زمینه 
متاسفانه  است،  نبوده  موفق 
اراده ای  هیچ  قبل  دولت  در 
برای دفاع از منافع و امنیت 

ملی وجود نداشت.
وی تاکید کرد: دولت انقالبی 
اقدام  مصوبه  اساس  بر 
راهبردی و لغو تحریم ها قدم 
حقوق  احقاق  برای  قدم  به 
ملت به جلو  حرکت می کند.

بیان  شهرکرد  مردم  نماینده 
سازی  غنی  افزایش  داشت: 
بر  عالوه  سو  هزار   ۱۹۰ به 
دانشمندان  در  را  امید  اینکه 
نخبگان  و  ایران  سرزمین 

کرد،  چندان  دو  دانشگاهی 
ایجاد  برای  نوینی  فصل 
در  بنیان  دانش  شرکت های 
عرصه های کشاورزی، صنعتی  

و پزشکی به وجود آورد.
امروز  اینکه  بیان  با  راستینه 
مورد  داروی  وقیحانه  دشمن 
نیاز ملت ایران را تحریم کرده 
است، گفت: حرکت به سمت 
ایجاد  نوترکیب،  داروهای 
شرکت های خالق در عرصه 
بهره مندی از فناوری هسته 
ظرفیت  از  استفاده  و  ای 
به  حرکت  برای  دانشگاهها 
دانشجویان  جذب  سمت 
ای،  هسته  فناوری  عالقمند 
سر آغاز بزرگی برای تحوالت 

آینده کشور است.
شجاعانه  اقدام  افزود:  وی 
رییس جمهور،بی تردید امید 
همه آنهایی که در برجام به 
حقوق  گرفتن  نادیده  دنبال 
یاس  به  را  بودند  ایران  ملت 
تبدیل  کرد و با خنثی سازی 
روابط  ،توسعه  ها  تحریم 
با  روابط  ،توسعه  المللی  بین 

همسایگان و حرکت به سمت 
ائتالف های جدید در ساختار 
المللی  بین  جدید  نظم  و 
برای  مثبتی  دستاوردهای 

کشور بر جای گذاشت.
کرد:تصمیم  تصریح  راستینه 
در  جمهور  رییس  انقالبی 
فناوری  های  شاخص  ارتقا 
برای  بلند  گامی  ای  هسته 
ایران،  ملت  حقوق  از   دفاع 
به  حرکت  و  ها  تحریم  لغو 
سمت پایداری وثبات امنیت  
جمهوری اسالمی ایران است.

فرهنگی  کمیسیون  عضو 
به  کرد:  تاکید  مجلس 
می  برجام  طرف  کشورهای 
گوییم بر اساس فتوای صریح 
ساخت  رهبری  معظم  مقام 
بمب هسته ای حرام شرعی 
هیچ  بمب  ساخت  و  است 
جایگاهی در استراتژی نظامی 
بی  اما  ندارد  دفاعی کشور  و 
تا  ملت  انقالبی  صبر  تردید 
که  رفت  خواهد  پیش  آنجا 
اگر دشمنان ما دچار خطای 
محاسباتی در تصمیمات خود 

با  بر علیه منافع ملی بشوند 
پاسخ کوبنده و قاطع ملت و 
مواجهه خواهند  ایران  دولت 

شد.
سوالی  به  پاسخ  در  راستینه 
اقدام   این  اینکه  بر  مبنی 
تاثیری  چه  دولت  راهبردی 
بیان  دارد  مذاکرات  روند  در 
انقالبی  تصمیم  این  داشت: 
فرصت  جمهور  رییس 
برای  را  جدیدی  های 
برای  زمان  شمردن  غنیمت 
مذاکره  طرف  کشورهای 
تحلیل  و  است  کرده  ایجاد 
باید  دشمنان  که  است  این 
برای  و  بفهمند  را  پیام  این 
غنیمت شمردن زمان فرصت 
را در لغو تحریم ها  از دست 

ندهند.
راه  با  دولت  کرد:  تاکید  وی 
جدید  ماشین  صدها  اندازی 
دندان  پاسخی  سانتریفیوژ 
جدید  تحریم های  به  شکن 
دوران  بدانند  تا  داد  آمریکا 
رسیده  پایان  به  رو  در  بزن 

است.

راه اندازی سانتریفیوژهای جدید، پاسخی 
دندان شکن به تحریم های آمریکا

خبر
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سخنگوی دولت:  رئیسی به نیویورک می رود خبر

رئیس  حضور  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
مجمع  ساالنه  اجالس  در  کشورمان  جمهور 
عمومی سازمان ملل در مهر ماه، اعالم کرد: 
آیت  حضور  برای  مقدماتی  برنامه ریزی های 
اهلل رئیسی در سازمان ملل انجام شده است.

هفتگی  نشست  در  جهرمی«  بهادری  »علی 
میدانی  حضور  درباره  خبرنگاران  با  خود 
در  زدگان  سیل  به  رسیدگی  در  مسئوالن 
اعتقاد  جریان سیل های اخیر، گفت: دولت 
در صحنه  دولتمردان  مسئوالنه  دارد حضور 
مشکالت یک تکلیف و وظیفه برای مدیران 
تماشاگر  هرگز  دولت  این  و  است  اجرایی 
برای  دارد  اعتقاد  و  نیست  مردم  مشکالت 

حل مسائل باید در میدان عمل باشد.  
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
با وجود هشدارهای جدی درباره  اینکه چرا 
توجه  مورد  پیشگیرانه  اقدامات  سیل  وقوع 
هشدارها  تمام  کرد:  تصریح  نگرفته،  قرار 
داده شده بود و حتی اقدامات پیشگیرانه نیز 
صورت گرفته اما حجم بارش ها باال بوده و 
اقدامات  به  توجه  است؛  افتاده  راه  به  سیل 
نیازمند  حوادث  گونه  این  در  پیشگیرانه 

مشارکت همگانی است.
وی اصلی ترین عامل در سیالب های اخیر 
کرد  عنوان  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  را 
ادامه  در  و  شود  برخورد  آنها  با  باید  که 
متذکر شد: بیش از ۷ هزار نقطه حادثه خیر 
شده  قرار  و  شناسایی  نیرو  وزارت  سوی  از 
این وزارتخانه اقدامات الزم را نسبت به آنها 
به  نسبت  هشدارها  باید  همه  و  دهد  انجام 
تر  را جدی  زلزله  و  رخدادهایی چون سیل 

بگیرند. 
به  تسلیت  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
خانواده های جانباختگان حوادث سیل اخیر، 
پیام  خاطر صدور  به  رهبری  معظم  مقام  از 
اجرایی  به موقع مدیران  در خصوص حضور 
در صحنه مدیریت این بحران قدردانی کرد 
در  دولت  مسئوالن  دلگرمی  مایه  را  آن  و 

خدمتگزاری به مردم دانست.
مسئوالن  حضور  گفت:  جهرمی  بهادری 
و  بحران  مدیریت  برای  تالش  و  صحنه  در 
که  بوده  موقع  به  زدگان  سیل  به  رسیدگی 
با دولت های گذشته  این دولت  تمایز  وجه 
پسند  مورد  دولت  اقدام  این  شاید  و  است 
کسانی که نگاه متفاوت برای حل مشکالت 

دارند نباشد اما دولت بر آن تأکید دارد.
آماری  ارائه  به  همچنین  دولت  سخنگوی 
فرایند  در  امدادی  نیروهای  حضور  از 
امدادرسانی به سیل زدگان پرداخت و گفت: 
نیروی  هزار   ۶ توسط  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش 

گرفتند  قرار  امدادرسانی  مورد  احمر  هالل 
توسط  نیز  پروازی  عملیات   ۱۰۰ حدود  و 

بالگردهای هالل احمر انجام شد.
وی افزود: در جلسه اخیر هیأت دولت وزرای 
خسارات  اولیه  برآورد  از  گزارشی  مربوطه 
دریافت  برای  درخواستی  و  سیل  از  ناشی 
هیأت  تصویب  به  که  کردند  ارائه  تنخواه 
ارزیابی  منتظر  باید  البته  که  رسید  وزیران 
نیز  تصمیماتی  و  باشیم  ها  خسارت  نهایی 
هر  پیشگیری  و  ها  خسارت  جبران  برای 
از وقوع چنین حوادث دلخراشی  چه بیشتر 

اتخاذ شد.
بهادری جهرمی با ذکر نکته ای در خصوص 
آبخیزداری در کشور گفت: ۹۰ میلیون هکتار 
از اراضی کشور نیازمند آبخیزداری است و با 
سرعتی که اکنون کارها پیش رفته، بیش از 
این  آبخیزداری  تا  کشد  می  طول  سال   ۷۰
اراضی نهایی شود که رئیس جمهور بر همین 
الیحه  داد  دستور  دولت  هیأت  در  اساس 

جامعی در این زمینه تدوین شود.
دولت  ریزی  برنامه  درباره  دولت  سخنگوی 
برای تعیین تکلیف کاالهای انباشته شده در 
از  گفت:  آنها  ترخیص  در  تسریع  و  گمرک 
فعالیت دولت کار جهادی و جهشی  ابتدای 
در وزارت اقتصاد برای ساماندهی این موضوع 
صورت گرفت و در هفته جاری سازوکارهای 
اتخاذ  تملیکی  امالک  حوزه  در  جدیدی 

می شود.  
و  فرزندآوری  وام  فقره  هزار   ۲۱۷ پرداخت 

بیش از ۳۲۰ هزار وام ازدواج

بهادری جهرمی درباره وام های اعطا شده از 
اول فروردین تا اول مرداد امسال گفت: ۲۱۷ 
هزار فقره وام فرزندآوری و ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ 
اعطا شده که  به متقاضیان  ازدواج  فقره وام 
مبلغ پرداختی وام ازدواج ۴۴۰ هزار میلیارد 

ریال بوده است.
از  حمایت  قانون  اجرای  در  داد:  ادامه  وی 
خودرو  اعطای  و  جمعیت  جوانی  و  خانواده 
تاکنون  هم  طرح  این  مشمول  مادران  به 
اختصاص  مادران  این  به  خودرو  هزار   ۲۳۰
داده شده که ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر از آنها 

تکمیل شده است.
بهادری جهرمی در خصوص میزان تسهیالت 
پرداختی بانک ها اعالم کرد: از ابتدای بهمن 
سال گذشته و طی پنج ماه، بیش از ۳۱ هزار 
فقره وام از طریق بانک های دولتی تخصیص 

داده شد.
درباره  اردوغان  و  رئیسی  اهلل  آیت  مذاکره 

حقآبه ایران از ارس
خبرنگار  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
قالب  در  ایران  حقآبه  پیگیری  درباره  ایرنا 
و  خارجه  وزیران  سوی  از  قانونی  معاهدات 
پیگیری  دست  در  موضوع  این  گفت:  نیرو 
است و به زودی وزیر نیرو به افغانستان سفر 
می کند و یکی از محورهای اصلی این سفر 
هیرمند  رود  از  ایران  حقآبه  تحقق  پیگیری 

است. 
طرف  که  گفت  هم  را  این  جهرمی  بهادری 
افغانستانی حقوق آبی ایران از رود هیرمند را 
پذیرفته است و اختالف دوطرف فقط درباره 

با جدیت  ایران  که  است  آب  ورودی  میزان 
موضوع را دنبال می کند. 

وی درباره اینکه آیا حقآبه ایران از رود ارس 
یا نه، گفت: در  هم در دست پیگیری است 
و  ایران  جمهور  روسای  سطح  در  باره  این 
جلسه  در  هم  گزارشی  و  گو  و  گفت  ترکیه 
وزرای  است  قرار  و  شد  ارائه  دولت  هیأت 
و  کنند  دنبال  را  موضوع  کشور  دو  نیروی 
سطح تالش ها در حال عملیاتی شدن است.

قیمت برخی کاالها کاهش می یابد
برای  اقدامات دولت  درباره  سخنگوی دولت 
دولت  گفت:  ها  قیمت  کنترل  و  نظارت 
مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت 
دنبال می کند و شیب تورم هم در پی اصالح 

نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
افزایش  هیچ  دولت  افزود:  جهرمی  بهادری 
نمی  موجه  و  روشن  دالیل  بدون  را  قیمتی 
اصلی  اقالم  برخی  در  معتقدیم  بلکه  پذیرد؛ 
باید کاهش قیمت هم صورت بگیرد که این 
در  هم  قیمتی  افزایش  هیچ  و  شده  ابالغ 

دستور کار نیست.
رشد ۲۷درصدی صادرات به چین در ۴ ماه

درباره  دولت  رسانی  اطالع  شورای  رئیس 
جمهور  روسای  ساعته  یک  تلفنی  گفتگوی 
ایران و چین و آخرین اخبار مربوط به سند 
۲۵ ساله همکاری های دو کشور، گفت: سند 
همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده 
و یکی از محورهای اصلی گفت و گوی رئیس 
جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی از 

مسیر پیشرفت اجرای این سند بود.

خبر
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