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 وزارت بازرگانی نیازمند تصمیم گیری مجلس است
وزیر کشور: امنیت در جمهوری اسالمی 

ایران مردم محور است
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 رویکرد گمرک در دولت سیزدهم

 بر مبنای فسادستیزی است
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وزیر فرهنگ در شورای هنر مطرح کرد:

اهتمام وزارت فرهنگ برای ساماندهی طرح 

»نظام استاد شاگردی در آموزش هنر«
7

۱۲۰۰ محصول مبتنی بر فناوری نانو 

در کشور داریم

  احمد امیرآبادی فراهانی : 

با حوصله مذاکره کردیم
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شهردار تهران : دو ملت ایران و عراق در 

مسیر سازندگی در کنار هم هستند
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عالقه مند به فراهم کردن زیرساخت های 

حضور بانوان در ورزشگاه ها هستیم
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استان ها 5

هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه،با تأکیــد بر 
حمایــت جــدی دســتگاه قضایــی از واحدهــای تولیدی 
ــا  ــون و ت ــوب قان ــم در چارچ ــت: معتقدی ــتان گف اس
جایــی کــه ممکــن اســت هیــچ واحــد تولیــدی نبایــد 

تعطیــل شــود .....
8 8

 وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه مــردم پایــه اصلــی امنیــت در 
جمهــوری اســامی ایــران هســتند، گفــت: مولفــه اساســی در 
ایــن زمینــه، حضــور مــردم در صحنــه اســت کــه همــواره بــا 

بصیــرت و هوشــمندانه وجــود داشــته اســت ...

 وزیــر امــور خارجــه ترکیــه ادعــا کــرد 
کــه آنــکارا راه حــل بحــران ســوریه را 

در مســیرهای سیاســی مــی بینــد.
ــپوتنیک،  ــزاری اس ــل از خبرگ ــه نق ب
ــر امــور  ــود چــاووش اوغلــو« وزی »مول
خارجــه ترکیــه در کنفرانــس خبــری 
رینکوویــچ«  »ادگار  بــا  مشــترک 
ادعــا  خــود  لتونیاییــی  همتــای 
ــل  ــه راه ح ــوریه ب ــام س ــه نظ ــرد ک ک
سیاســی اعتقــاد نــدارد بلکــه بــه 
راه حــل نظامــی اعتقــاد دارد در حالــی 
ــوریه،  ــران س ــل بح ــا راه ح ــه تنه ک

ــت.  ــی اس سیاس
ــی  ــو در حال ــاووش اوغل ــارات چ اظه
بیــان شــده اســت کــه وی ۲ روز پیش 
فــاش کــرد کــه ســال گذشــته در 
ــدم  ــران جنبش ع ــیه اجــاس س حاش
تعهــد در بلگــراد بــا »فیصــل مقــداد« 
همتــای ســوری خــود دیــدار و گفــت 

ــاه داشــته اســت.  و گــوی کوت
از  ایــن  از  پیــش  ترکیــه  مقامــات 
افشــای ایــن دیــدار خــودداری کــرده 

ــد.   بودن
ــوریه  ــاع س ــر دف ــد، وزی ــن پیون در ای
نیــز در کنفرانــس امنیتــی مســکو 
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــرد: ب ــد ک تاکی
ــارت و  ــه غ ــود  ک ــع خ ــر روی مناب ب
ســرمایه گذاری  می شــود،  دزدیــده 
ــغالگری  ــه اش ــان دادن ب ــم،  پای کنی
ــکا و ترکیــه در ســوریه ضــروری  آمری

ــت.  اس
ــای  ــزود: دره ــوریه اف ــاع س ــر دف وزی
ســوریه همیشــه بــه روی هــر دوســتی 
بــاز اســت امــا کســانی کــه ســرزمین، 

ــاوز  ــدف تج ــا را ه ــده م ــخ و آین تاری
ــی  ــد، مردم ــرار می دهن ــب ق و تخری
را در مقابــل خــود می بیننــد کــه 
ــه  ــد و ب ــت را نمی پذیرن ــت و خف ذل
ــداکاری  ــود ف ــن خ ــزت وط ــر ع خاط

می کننــد.
ارتــش ترکیــه از ســال ۲۰۱۶ در ۲ 
ــرات )۳  ــه ســپر ف عملیــات موســوم ب
شــهریور ۹۵ تــا ۹ فروردیــن ۹۶( و 
عملیــات شــاخه زیتــون )۳۰ دی مــاه 
ــا ۴ فروردیــن ۹۷(، چهــار هــزار  ۹۶ ت
ــه  ــوریه از جمل ــاک س ــر از خ کیلومت
ــزاز و  ــاب، اع ــهرهای الب ــن و ش عفری

ــت. ــرده اس ــرف ک ــس را تص جرابل

از ســوی دیگــر، آنــکارا در ۲۵ مهرمــاه 
۹۸ در اقدامــی غیــر قانونــی بــرای 
ــرد  ــان ک ــبه نظامی ــدن ش ــب ران عق
ــک  ــای دمکراتی ــه »نیروه ــوم ب موس
ــرزی  ــق م ــد( از مناط ــوری« )قس س
ــی  ــات نظام ــکه، عملی ــه و الحس الرق
موســوم بــه »چشــمه صلــح« را در 
ــن  ــه ای ــرد ک ــاز ک ــوریه آغ ــمال س ش
از  پــس  هفتــه ای،  یــک  عملیــات 
ــکارا و  ــان آن ــس می ــش ب ــق آت تواف
ــه  ــه ب واشــنگتن متوقــف شــد و ترکی
شــبه نظامیــان ُکــرد پنــج روز مهلــت 
ــرز  ــری از م ــق ۳۲ کیلومت ــا عم داد ت

ــد. ــینی کنن ــب نش ــه عق ترکی

ارتــش ترکیــه هــم اکنــون بیــش 
در  غیرقانونــی  پایــگاه  یکصــد  از 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــوریه ایج ــمال س ش
ــت  ــی اس ــکارا مدع ــه آن ــی ک درحال
کــه حضــور نظامیانــش در شــمال 
ســوریه بــا هــدف جلوگیــری از تهدیــد 
اســت،  کــردی  مســلح  گروه هــای 
اشــغالگری  را  اقــدام  ایــن  دمشــق 

نــد. ا می د
دولــت دمشــق در نامــه ای بــه دبیرکل 
ســازمان ملــل متحــد و رئیــس دوره ای 
شــورای امنیــت نســبت بــه قصــد 
ترکیــه بــرای حملــه نظامــی در خــاک 

ســوریه اعتــراض کــرده اســت.

وزیر خارجه ترکیه:  راه حل بحران سوریه سیاسی است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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رئیسی: وزارت جهاد 

کشاورزی بدون تسامح با 

دست اندازان به منابع طبیعی 

برخورد کند

بهادری جهرمی :



سیاسی
خبر

وزیر کشور: امنیت در جمهوری 
اسالمی ایران مردم محور است

جمهوری  در  امنیت  اصلی  پایه  مردم  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر   
این زمینه، حضور  ایران هستند، گفت: مولفه اساسی در  اسالمی 
وجود  هوشمندانه  و  بصیرت  با  همواره  که  است  در صحنه  مردم 

داشته است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونان  همایش  در  وحیدی  احمد 
های  دوره  در  امنیت  مسایل  افزود:  کشور  سراسر  استانداری های 
مختلف، چهره های متفاوت داشته است؛ زمانی دشمن با استفاده از 
منافقان به دنبال جنگ مسلحانه بود و امروز از ابزارهای فرهنگی و 

هویتی برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی استفاده می کند.
وی تصریح کرد: برای همین باید با زمان شناسی و شناخت دقیق 

چالش ها، به مقابله با تهدیدها علیه امنیت کشور بپردازیم.
وزیر کشور بزرگترین تالش دشمن را در شرایط کنونی، القای فضای 
یاس و ناامیدی در کشور برشمرد و اظهار کرد: هدف اصلی دشمن از 
بین بردن هویت های اصیل فرهنگی همچون حجاب و عفاف، ایجاد 
تفرقه و دوگانگی در داخل کشور است که البته با توجه به ریشه 
های اعتقادی مردم و پایه های مستحکم نظام جمهوری اسالمی 

ایران، همواره در رسیدن به این اهداف پلید، ناکام مانده است.
و  نیازها  سایر  تحقق  اصلی  زیرساخت  را  امنیتی  مسائل  وحیدی 
اهداف کشور دانست و گفت: مواجهه عالمانه با مسائل امنیتی و در 
نظر گرفتن جمیع شرایط و مالحظات منطقه ای هر استان، باید به 

صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم تولید قدرت، گفتمان سازی است. 
مردم  میان  در  همواره  مدیران  بایستی  ظرفیت  این  تقویت  برای 
حضور داشته باشند تا همدلی، هم افزایی، اعتماد عمومی و سرمایه 

اجتماعی در کشور بیش از گذشته ظهور یابد.

عضویت ایران در پیمان شانگهای 
اقدام ارزشمند و ماندگار دولت 

سیزدهم بوده است
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عضویت 
ایران در اجالس سران شانگهای کار ارزشمند و ماندگاری  و حضور 
برای دولت سیزدهم بود که این اقدام می تواند آثار مثبتی را در بهبود 

روابط ایران با  اعضای شانگهای داشته باشد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در مورد نتایج و پیامدهای توجه به سیاست 
خارجی متوازن دولت سیزدهم گفت: یکی از نقاط قوت دولت در یک 
سال گذشته  عالوه بر ارتباط گیری با مردم و سفرهای استانی اقدامات 
ارزشمندی حوزه سیاست خارجی در بحث تنش زدایی با همسایگان 
از جمله کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان  
و  افزایش صادرات  روابط  است و همین عامل موجب   بهبود  برای 

واردات کاالها در کشور شده است.
عضو کمیسیون امنیت  ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر 
تعداد زیادی از سران کشورهای همسایه به ایران بیان داشت: در ظرف 
مدت کوتاهی سران کشورهای همسایه و منطقه به ایران  سفر کردند 
و این نشان می دهد که اقدامات دولت در این حوزه به نتیجه رسیده 
و دستگاه دیپلماسی در زمینه توسعه تعامالت موفق عمل کرده است.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دولت 
سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را در سیاست خارجی احیا کرد و در یک 
سال معاونت وزرات امور خارجه  توجه به رایزنی های اقتصادی  را 
در دستور قرار داد و نگاه اقتصادی در سفارت خانه ها جایگزین نگاه 
های سابق شد این موضوع هم اقدام ارزشمندی دیگر دولت است که 

امیدواریم تداوم پیدا کند و به نتیجه برسد.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به حوزه فعالیت ایران در سازمان های بین 
المللی بیان داشت: پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای 
که به نحوی قطب امنیتی، سیاسی و اقتصادی در آسیا  محسوب می 
شود و نظام تک قطبی آمریکایی در جهان را به چالش  کشیده است از 

دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست خارجی است.
کار  شانگهای  سران  اجالس  در  ایران  حضور  و  عضویت  افزود:  وی 
ارزشمند و ماندگاری برای دولت سیزدهم بود که این اقدام می تواند 

آثار مثبتی را در بهبود روابط ایران با اعضای شانگهای داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
نکته دیگری که در سیاست  خارجی دولت سیزدهم قابل تامل است 
رفتن به سمت قراردادهای دراز مدت با کشورهای همانند چین است،   
سرمایه گذاری های متقابل زمانی اتفاق می افتد که دولت ها از روابط 
اقتصادی خود اطمینان داشته باشند وقتی بخش خصوصی یا دولتی 
قرارداد دراز مدتی را امضا می کند اگر اطمینان خاطر برای سرمایه 
گذاری دو طرف را فراهم کند و به  بهبود روابط  بین دو کشور منجر 
شود در مجموع پرونده دولت در حوزه سیاست خارجی قابل قبول و 

مثبت است.
نماینده مردم تربت جام با اشاره به تالش دولت در مذاکرات هسته ای 
بیان داشت: در این پرونده بر خالف تخریب های رژیم صهیونیستی 
و سنگ اندازی های دشمنان ملت ایران، دولت بر اساس  چارچوب 
سیاست نظام  عمل کرده است و تالش کرد گره های این بخش را 

باز کند.

اطالع  شورای  رئیس  و  سخنگو   
رسانی درباره آخرین وضعیت حقوق 
بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: 
اداری  سازمان امور  پیشنهاد  با  دولت 
مستمری  افزایش  با  استخدامی  و 
لشگری  بازنشستگی  صندوق های 
کارمندان  همچنین  و  کشوری  و 
شهریور  پایان  تا  و  کرده  موافقت 

نهایی می شود.
نشست  در  جهرمی«  بهادری  »علی 
دولت  یکسالگی  آستانه  در  و  خبری 
گفت:  گزارش عملکردهای دولت در 
بخش های مختلف برای آگاهی مردم 
آماده شده است که برخی مسئوالن 
نشست های خبری اختصاصی خود را 

برگزار کردند.
بزرگداشت  ستاد  تشکیل  به  وی 
وزرا  گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  هفته 
هفته   این  طی  دولت  نمایندگی  به 
و  کنند  می  سفر  کشور   سراسر  به 
و  ارائه  مردم  به  را  دولت  خدمت 
افتتاح  را  مربوطه  استان  طرح های 

می کنند.
به  توجه  با  دولت  سخنگوی 
شعار  دولت،  عملکردی  اولویت های 
را »دولت مردم« عنوان  هفته دولت 
و تصریح کرد: گزارش ها در راستای 
روزها  و  می شود  ارائه  شعار  این 
نام های  با  چهارشنبه  از  ترتیب  به 
«فسادستیزی  والیت«،  با  »میثاق 
خالقیت«،  و  »تحول  عدالت«،  و 
و  »اخالق  سالمت«،  و  »خانواده 
و  پیشرفت«،  و  »دانش  معنویت«، 
نامگذاری  عقالنیت«  و  »شجاعت 

شده است.
معلمان  به  الحساب  علی  بندی  رتبه 

پرداخت می شود
رتبه بندی  قانون  به  جهرمی  بهادری 
معلمان هم اشاره کرد و گفت: بیش 
از ۱۰ سال بالتکلیفی طرح رتبه بندی 
معلمان آن هم قبل از یکسالگی دولت 
سیزدهم و یکی از وعده رییس جمهور 

تصویب و اجرا شد.  
چارچوب  در  آیین نامه  افزود:  وی 
بندی  رتبه  و  تهیه  و  تدوین  قانون 
معلمان اجرایی شد و سازمان برنامه 
در  الحساب  علی  مبلغی  بودجه  و 

اختیار قرار داده است.
و  بازنشستگان  حقوق  افزایش 

کارمندان دولت 
در  دولت  اطالع رسانی  رییس شورای 
ایرنا درباره آخرین وضعیت  پاسخ به 
حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت 
گفت: سازمان امور اداری و استخدامی 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  موافقت  با 
مستمری  افزایش  برای  پیشنهادی 
و  لشگری  بازنشستگی  صندوق های 
کشوری و همچنین کارمندان دولت 
ارایه کرده که با ان دو موافقت شده 

است.
حقوق  افزایش  برای  افزود:  وی 
که  آنانی  ویژه  به  دولت  کارمندان 
از کارمندان دیگر  حقوق شان کمتر 
تا  شد  انجام  پیشنهاد  این  است 
مراحل نهایی شدن را طی کند و به 

مرحله اجرا در بیاید.  
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ماه 
پیشنهاد  شدن  نهایی  شاهد  آینده 
برای کمک به این دو قشر در هفته 

دولت خواهیم بود.
معرفی  برای  شهریور  پایان  تا  دولت 

وزیر تعاون فرصت دارد
دولت  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
وزیر  دولت  چرا  اینکه  درباره 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را به مجلس معرفی نمی کند، گفت: 
طبق اصل قانون، فرصت معرفی وزیر 
سه ماه است و این فرصت هنوز تمام 

نشده است.
شهریور  پایان  تا  دولت  افزود:  وی 

می کند،  معرفی  را  پیشنهادی  وزیر 
بی  و  دارد  وزارتخانه سرپرست  البته 

تکلیف نیست.
گذشته  شب  ایران  مکتوب  پاسخ 

ارسال شد
جلسه  اینکه  درباره  جهرمی  بهادری 
برجام  درباره  ملی  امنیت  شورای 
برگزار شد یا نه، تصریح کرد: جلسات 
مکتوب  پاسخ  و  تشکیل  مربوطه 
شده  ارسال  گذشته  شب  هم  ایران 
است و خبر جدیدی جز همانی که 
وزیر خارجه اعالم کرده وجود ندارد.

همچنین جلسه شورای عالی امنیت 
که  است  پیامی  همان  به  مربوط 

ارسال شده است.
سخنگوی دولت درباره فعالیت دولت 
نقدینگی  خلق  و  تورم  از  عبور  برای 
کشور  اقتصادی  وضعیت  گفت: 
و  درصدی   ۴۰ باالی  تورم های  با 
شهریور  در  ۶۰درصدی  حدود  حتی 
سخت  همه  برای  را  شرایط  گذشته 
آن  اصالح  که  بود  کرده  سنگین  و 
و  الزم  زمان  کردن  سپری  نیازمند 

سیاست های جدی است.
را  دولت  های  سیاست  از  یکی  وی 
مهار  برای  ها  یارانه  کردن  مردمی 

نقدینگی و خلق پول برشمرد. 
بهادری جهرمی با بیان اینکه میزان 
حدود   ۹۲ سال  در  نقدینگی  حجم 
بیان  بود،  تومان  میلیارد  هزار   ۵۰۰
کرد: این مبلغ در ۱۰ سال به چندین 
هزار میلیارد رسید و ۸ برابر شد که 
این بمب نقدینگی بازار را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
خود  سیاست های  با  توانست  دولت 
جهت  به  را  رشد  نرخ  صعودی  سیر 
 ۸ با  چون  کند،  هدایت  دیگری 
رشد  نقدینگی  رشد  شدن  برابر 
صفر  گذشته  سال   ۱۰ در  اقتصادی 
بود، که امروز با این سیاست ها رشد 
اقتصادی ۵ درصد شده است و تورم 
درصد   ۴۲ به  شهریور  درصدی   ۶۰
رسید و تورم ۱۲ ماهه نیز ۱۲ درصد 

کاهش یافت.
بانکی  نظام  اصالح  به  مصمم  دولت 

است
دولت  رسانی  اطالع  شورای  رئیس 
درباره تسهیالت طرح تعالی جمعیت 
فرزندآوری گفت: ۲۳۳  از  و حمایت 
فرزندآوری  وام  مثل  طرح  هزار 
جمعیت  جوانی  برای  خودرو  و 

اختصاص یافت.
وی با اشاره به وقوع برخی تخلفات در 
پرداخت وام ادامه داد: دولت مصمم 
به اصالح نظام بانکی است و با جدیت 
در این مسیر پیش می رود، از مردم 
هم می خواهیم کمک و کوتاهی ها را 

اطالع رسانی کرده و گزارش دهند.
تصمیم  نیازمند  بازرگانی  وزارت 

گیری مجلس است
اینکه  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
الیحه تفکیک وزارت صنعت و وزارت 
ارائه  مجلس  به  زمانی  چه  بازرگانی 

می شود، اظهار داشت: تشکیل وزارت 
از مجلس  که  است  بازرگانی طرحی 
اعالم وصول شد و به تصویب رسید. 
کرد  اعالم  ایراداتی  نگهبان  شورای 
که با تشکیل مجلس و دولت جدید، 
نظر  مکاتباتی  در  یازدهم  مجلس 

دولت را جویا شد.
موافقت  اعالم  دولت  افزود:  وی 
ارسال  مجلس  به  را  خود  مکتوب 
لذا تصمیم گیری درباره وزارت  کرد 
در  گیری  تصمیم  نیازمند  بازرگانی 

مجلس شورای اسالمی است.
مردم مطالبه گر ترک فعل ها در حوزه 

مسکن باشند
سخنگوی دولت در ارتباط با گرانی ها 
در بازار مسکن بیان کرد: کم کاری ها 
در حوزه مسکن باعث شد این کاالی 
تبدیل  سرمایه ای  کاالی  به  مصرفی 
نیازمند  مشکل  این  اصالح  که  شود 
تکمیل طرح هایی چون ساخت و ساز 

مسکن و طرح ملی مسکن است.
فاصله  با  مسکن  اینکه  بیان  با  وی 
دچار  کشور  در  تقاضا  و  عرضه 
دولت  کرد:  تاکید  می شود،  چالش 
دارد، چون مصوبات  در عرضه  سعی 
و  است  مدت  کوتاه  ُمسکن های 
این  تکمیل  نیازمند  بنیادی  آثار 

طرح هاست.
تا  خواست  مردم  از  جهرمی  بهادری 
شده  انجام  فعل های  ترک  مطالبه گر 

در این نیازهای اساسی باشند.
ساماندهی  درباره  دولت  سخنگوی 
زوار اربعین هم گفت: نخستین جلسه 
ستاد اربعین یا حضور رییس جمهور 
دولت  جلسات  از  یکی  در  و  تشکیل 

هم گزارش هایی ارائه شد.
جمله  از  ویزا  حذف  داد:  ادامه  وی 
و  سفر  این  تسهیل  در  دولت  تدابیر 
برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم 

جهانی است.
دولت،  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
تسهیالت  جدید  مرزهای  بازگشایی 
سازمان نظام وظیفه برای مشموالن، 
جمله  از  را  پرواز  هزینه  سقف  اعالم 
ایاب  راهکارها برای تسهیل مقدمات 
تاکید  و  برشمرد  اسکان  و  ذهاب  و 
مردمی  اربعین  مراسم  زیبایی  کرد: 
می  دعوت  مردم  از  است.  آن  بودن 
کنیم با مشارکت خود کمک کار این 

مراسم شوند.
۹۸درصد نسخه الکترونیکی اجرا شد

دیگری  بخش  در  دولت  سخنگوی 
فعالیت های  از  قدردانی  با  نشست  از 
را  فعالیت ها  این  بهداشت،  وزارت 
محدود به کرونا ندانست و گفت: در 
از  کودکان  تختهای  یکسال  همین 
و  رسیده   ۵۰ و  هزار  به  تخت   ۵۰۰
دوبرابر شد. تختهای بیمارستانی هم 
هزار   ۱۰ و  درصد   ۱۰ سال  یک  در 

تخت اضافه شد.
نسخه  اینکه  بیان  با  جهرمی  بهادی 
الکترونیک تا یک سال پیش آن طور 
که باید اجرایی نشده است، گفت: اما 
امروز ۹۸ درصد نسخه ها الکترونیکی 

شد.
بیمه  همگانی  پوشش  همچنین  وی 
وزارت  موفقیت های  از  را  سالمت 
و  برشمرد  دولت  این  در  بهداشت 
باید جشن  مردم  امسال  کرد:  اضافه 
همگانی شدن بیمه را اجرا کنند که 
وزارت  در  همکاران  تالش  مرهون 
بهداشت با همکاری نهادهای مسئول 

دیگر است.
بر  خودرو  واردات  نامه  آیین  تاکید 

رفع انحصار است
سخنگوی دولت با بیان اینکه وزارت 
را  خودرو  واردات  نامه  آئین  صمت، 
در جلسه  آن  کلیات  و  دولت  تقدیم 
البته  که  شد  تصویب  وزیران  هیات 
وجود  نظر  اختالف  مواد  برخی  در 
داشت و نیازمند بررسی است، گفت: 
در دولت بحث شد که پا به پای این 
و  نشود  تخریب  بازارها  سایر  مساله 
پیش بینی  درست  الزم  مالی  منابع 

شده باشد.  
کار  نیازمند  امر  این  کرد:  تاکید  وی 
کارشناسی دقیق تر است و از این رو 
در کمیسیون اقتصادی دولت مستمر 

بررسی می شود.  
آبرسانی  طرح  ۸۶درصدی  پیشرفت 
غدیر/ تا پایان شهریور افتتاح می شود

دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
اظهار داشت: طرح آبرسانی غدیر در 
خوزستان ۸۶ درصد پیشرفت داشته 
و با سرعت بسیار این طرح کار خود 

را ادامه می دهد.
طرح  اجرای  اولیه  برآورد  افزود:  وی 
۳۶ ماه بود که دولت با سرعت بیشتر 
مناسبی  شرب  آب  تا  می رود  جلو 
برای ۲۶ شهرستان و ۱۰۰۰ روستای 
بینی  پیش  کند،  تامین  خوزستان 
شاهد  تابستان  پایان  تا  می شود 
برخی  در  حداقل  پروژه  این  افتتاح 

بخش های جدی آن باشیم.
سفرهای  و  ستادی  نظارت های 

استانی مکمل هم است
بهادری جهرمی برنامه نظارتی رییس 
جمهور را از ابتکارات دولت سیزدهم 
خواند و گفت: طرح نظارت ستادی از 
ابتکاری است که رییس  وزارتخانه ها 
جمهور تا کنون از ۶ وزارتخانه بازدید 

داشته است.
این  در  دولت،  سخنگوی  گفته  به 
گزارش های عملکردی دستگاه  طرح 
ارزیابی  مورد  و  می شود  دریافت 

کارشناسی قرار می گیرد.
رییس  ستادی  جلسه  در  افزود:  وی 
آن  های  اولویت  بر  تمرکز  جمهور، 
جلسه  مصوبات  لذا  است  دستگاه 
می  پیگیری  و  پایش  منظم  ماهانه 

شود.
دولت،  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
مکمل  را  ستادی  نظارت های 
و  خواند  دولت  استانی  سفرهای 
گفت: نتیجه آنچه در نظارت میدانی 
ستاد  در  می شود  انجام  استان ها  در 
در  می شود  انجام  ستاد  در  آنچه  و 

استانها پیگیری و مشاهده می شود.

بهادری جهرمی : وزارت بازرگانی نیازمند 
تصمیم گیری مجلس است

خبر

  احمد امیرآبادی فراهانی : 
با حوصله مذاکره کردیم

 عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مذاکرات دقیق تیم مذاکره کننده 
هسته ای، ضمن تقدیر از تدابیر این تیم، تأکید کرد: گرفتن تضمین 
و اخذ تعهد از طرف های مقابل برای لغو تحریم ها مورد انتظار مردم 

و نظام است.
  احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگویی با اشاره به اعالم موافقت 
حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  دو  با  آمریکایی  مقامات 
گذشته،  دهه  چهار  طول  در  کرد:  خاطرنشان  هسته ای  مذاکرات 
مقاومت ملت و نظام در برابر توطئه ها و برنامه هایی که از سوی غرب 
و ایاالت متحده طراحی شده بود، نشان داد پافشاری بر حقوق اساسی 

جمهوری اسالمی ایران همواره منتج به نتیجه است.
امیرآبادی افزود: این امر باعث تامین خواسته های به حق ملت خواهد 
شد. ما با ایستادگی در برابر هر تهدیدی و تبدیل چالش ها به فرصت ها 

توانستیم امتیازات خوبی از دشمنان نظام و انقالب بگیریم.
وی با اشاره به تدابیر تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته ای 
گفت: نمایندگان جمهوری اسالمی در این گفت وگوها با حوصله پای 
میز مذاکرات حاضر شدند و با دقت مسائل را پیگیری کردند و اسیر 

جوسازی های رسانه ای و تبلیغاتی طرف های مقابل قرار نگرفتند.
پشتوانه  بزرگ ترین  را  مردم  حمایت  مجلس،  رئیسه  هیأت  عضو 
و تصریح کرد:  دانست  دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور 
در جریان مذاکرات شاهد بودیم اعتماد عمومی نسبت به مسئوالن 
کشور و همچنین نمایندگان جمهوری اسالمی در مذاکرات بین المللی 
و گفت وگوهای هسته ای افزایش پیدا کرد و همین مسأله باعث شد 
تیم مذاکره کننده ما با اعتماد و اطمینان کامل پای میز مذاکرات حاضر 

شود و از مواضع به حق جمهوری اسالمی ایران دفاع کند.  
کردن  مخدوش  برای  آمریکا  و  غرب  فضاسازی های  به  اشاره  با  وی 
دستگاه  جدید  رویکردهای   به  نسبت  بین المللی  و  عمومی  اذهان 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی بیان کرد: از ابتدای شروع مذاکرات، 
همواره غرب در پی آن بود که با تشویش اذهان عمومی، اقدامات دولت 
سیزدهم را عاملی برای به بن بست رسیدن مذاکرات اعالم کند؛ اما با 
ارائه  و  عمل  ابتکار  گرفتن  دست  در  و  مذاکره کننده  تیم  هوشیاری 

راهکار این ابزار تبلیغاتی ناکارآمد جلوه کرد.
امیرآبادی فراهانی اضافه کرد: در فرآیند مذاکرات هسته ای، جمهوری 
اسالمی ایران نشان داد برای به نتیجه رسیدن گفت وگوهای هسته ای 
اولویت های  سایر  که  نیست  معنا  آن  به  توجه  این  اما  دارد؛  اهتمام 
کشور مورد بی اعتنایی قرار گیرد.  از همین رو، ما در جریان مذاکرات 
شاهد اقداماتی از سوی نظام جمهوری اسالمی در حوزه آزمایش های 
کشورهای  با  تعامل  خارجی،  و  داخلی  نظامی  مانورهای  هسته ای،   
مختلف بودیم و در کنار آن به موضوع مذاکرات هسته ای هم توجه 

 داشتیم.
وی به موضوع حراجی بزرگ اقتصادی در کشور هم اشاره کرد و گفت: 
این اقدام در حین مذاکرات هسته ای صورت گرفت و همراه با تحوالت 
و آثاری در حوزه داخلی بود اما با این وصف، دولت سیزدهم با اقتدار 
این برنامه را پیش برد؛ اما دشمنان تالش کردند از همین موضوع به 
منظور ضربه زدن به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت استفاده 
اقتصادی  بهبود شرایط  ناتوان در  را  کنند و نظام جمهوری اسالمی 
کشور نشان دهند و از تیم مذاکره کننده هسته ای ما امتیاز بگیرند. 

پروژه ای که البته با همراهی دولت و مردم ناکام ماند.  
تیم  سیزدهم،  دولت  مردم،    مقاومت  مجلس،  رئیسه  هیأت  عضو 
مذاکره کننده هسته ای و شورای امنیت ملی را عامل اصلی موفقیت 
ملی دانست و تاکید کرد: در جریان گفت وگوهای هسته ای امتیازات 

خوبی از طرف مقابل گرفته شد.
هم  برجام  توافق  اساساً  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  وصف  این  با 
با  اما تیم مذاکره کننده  ایران نیست.  تأمین کننده همه خواسته های 
ابتکار عمل و ایستادگی خود توانستند از حقوق حقه ملت ایران دفاع 

کنند و جلوی زیاده خواهی های طرف مقابل را بگیرند.  
اسالمی  جمهوری  نمایندگان  عملکرد  از  تقدیر  با  امیرآبادی فراهانی 
ایران در مذاکرات هسته ای تاکید کرد: باید قدر این تیم را دانست و 
مردم هم نشان دادند نسبت به تالش های این مجموعه اعتماد دارند و 
در عین حال همچنان گرفتن تضمین و اخذ تعهد از طرف های مقابل 

برای لغو تحریم ها مورد انتظار مردم و نظام است.

تاکید امیرعبداللهیان بر ضرورت 
رفع دغدغه ایرانیان مشمول 

وظیفه خارج از کشور
 وزیر امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از اقدامات بعمل آمده در 
بر ضرورت رفع دغدغه  تردد مشموالن وظیفه عمومی،  تسهیل 

ایرانیان خارج از کشور در این خصوص تاکید کرد. 
حسین امیرعبداللهیان  در جلسه هماهنگی دبیران کارگروههای 
تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به عزم 
جدی دولت و دستور اکید رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم 
الیحه پیشنهادی قانون جامع ایرانیان خارج از کشور با همراهی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تصویب این قانون انجام و 

گشایشی ویژه در حل مسائل و مشکالت ایرانیان حاصل شود.
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اقتصاد
اخبار

 رویکرد گمرک در دولت سیزدهم
 بر مبنای فسادستیزی است

مدیرکل دفتر هماهنگی استان ها در گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: 
رویکرد گمرک در دولت سیزدهم بر مبنای گمرک شفاف، کارآمد و فساد 

ستیز است.
علی محمد جهانی، دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل گمرکات 
استان فارس افزود: در همین راستا ظرف مدت هشت ماه گذشته تاکنون 
شاهد اقدامات موثری در این زمینه بوده ایم که گواه این ادعا نیز رضایت 

دولت و مجلس از عملکرد گمرک بوده است.
فراوانی  ظرفیت  و  پتانسیل  از  فارس  استان  گمرک  اینکه  بیان  با  وی، 
برخوردار است ادامه داد: به رغم این پتانسیل و ظرفیت اما آمارها نشان 
می دهد که طی یکسال گذشته در خصوص کاالهای صادرتی نسبت 
به مدت سال قبل آن هم از لحاظ اظهار نامه گمرکی هم حجم کاالی 

صادراتی با کاهش مواجه بوده ایم.
او اظهار داشت: این در حالی است که گمرک فارس این ظرفیت را دارد 
که به سمت صادرات محوری حرکت کند در حالی که طی مدت مذکور 

افزایش واردات را داشته ایم.
مدیر کل دفتر هماهنگی استان ها در گمرک جمهوری اسالمی بیان کرد: 
بر اساس این آمار در گمرکات فارس از لحاظ وزنی در واردات ۳۲۱ درصد 
و از لحاظ ارزش ارزی و ریالی نیز ۸۰ درصد افزایش داشته ایم که این 

قدری نگران کننده است.
جهانی افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب بر جلوگیری از واردات 
کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود باید به سمتی حرکت کنیم 

که صادرات ما تقویت شود و افزایش یابد.
او اظهار داشت: اگر صادرات ما افزایش یابد مشکالت کارخانه ها و شرکت 
های تولیدی ما نیز نیز کاهش خواهد یافت و از طرفی با کاهش واردات 
و تامین کاالهای مورد نیاز داخل از تولیدات داخلی، کارخانه ها و شرکت 

های تولیدی داخلی تقویت خواهند شد.
وی گفت: گمرک جمهوری اسالمی به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش 
بسزایی در جهت توسعه و اعتالی اقتصادی در سطح عالی کشور بر عهده 
دارد و تمامی دستگاه های اجرایی باید با همکاری و تعامل دو سویه در 

اعتالی اقتصادی کشور نقش ایفا کنند.
در این آیین ایوب زارعی به عنوان سرپرست گمرکات استان فارس معرفی 

و از تالش های خداداد رحیمی مدیر کل سابق تقدیر شد.

وزیر ارتباطات: »گره گشایی« مهم ترین وجه 

سفرهای استانی رئیس جمهوری است

استانی  سفرهای  تاثیر  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تصمیم های  اخذ  آن  پی  در  و  مردم  مشکالت  لمس  و  شناخت  در 
درست، قاطع و فوری کاماًل روشن است و مهم ترین وجه این سفرها 
از کار مردم و همدلی و تسکین آالم  »گره گشایی« بود؛ گره گشایی 

کسانی که صدایشان به جایی نمی رسید.
پست  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور«  »عیسی 
اینستاگرامی خود نوشت: دور نخست سفرهای استانی رئیس جمهوری 
و هیئت دولت هفته گذشته با سفر به استان کرمان پایان یافت و بدین 
ترتیب دولت سیزدهم در طول یک سال نخست فعالیت خود به ۳۱ 
استان سفر کرد. این سفرها روزهای تعطیل انجام شد تا در امور جاری 

دولت وقفه ای نیفتد.
نمایشی  را  استان ها  به  پی درپی  سفرهای  برخی ها  شاید  افزود:  وی 
این سفرها رئیس جمهوری را  از  اما برای من که در برخی  بپندارند 
از  مردم  مشکالت  حل  در  را  اهتمام شان  و  انرژی  و  کردم  همراهی 
نزدیک دیدم. گاهی به عنوان نماینده ایشان به برخی از شهرستان ها 
سفر کردم، تاثیر این سفرها در شناخت و لمس مشکالت مردم و در 
پی آن اخذ تصمیم های درست، قاطع و فوری کامال روشن و قاعدتاً 
این موضوع برای شخص رئیس جمهوری که با قوت و قدرت در همه 
سفرها حضور داشتند دوصدچندان است. مهم ترین وجه این سفرها 
از کار مردم و همدلی و تسکین آالم  »گره گشایی« بود. گره گشایی 

کسانی که صدایشان به جایی نمی رسید.
زارع پور تاکید کرد: بدون مداهنه به انرژی، قوت، صبر و طاقت آقای 
رئیس جمهور در مداومت انجام این سفرها، نشست و برخاست مکرر 
با مردم، بررسی و پیگیری قاطع مشکالت کوچک و بزرگ و گفتگوی 
موثر با مسووالن استانی غبطه می خورم و تردید ندارم که استقامت 

ایشان ناشی از توکل به خدا و عشق به مردم و وطن است.
دارای  سیزدهم  دولت  استانی  سفرهای  کرد:  تاکید  ارتباطات  وزیر 
برنامه و تقویم منظم بود و قبل از هر سفر مشکالت کوچک و بزرگ 
محلی، منطقه ای و استانی احصا، بررسی و مقدمات تصمیم گیری در 
میدان عمل فراهم می شد. چنین برنامه ای همراه با قاطعیت و جدیت 

رئیس جمهوری، سفرهای استانی را پربار و نتیجه بخش کرد.
و  معاونان  دولت،  هیئت  و  عزیز  رئیس جمهور  از  کرد:  تصریح  وی 
برنامه ریزان سفرهای استانی قدردانی می کنم و با جدیتی که در کار 
آن ها می بینم مطمئن هستم که در دور دوم این سفرها مصوبات دور 
اول کامل و پیگیری ها برای رفع مشکالت مردم ادامه خواهد یافت و 

کاری روی زمین نخواهد ماند.

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
به  نگاهی  که  می گوید  تهران 
ابعاد  بر  تحریم ها  که  محدودیت هایی 
کرده اند،  ایجاد  ایران  اقتصاد  مختلف 
آینده  برای  ریزی  برنامه  در  می تواند 
تاثیری  متوسط  و  شرکت های کوچک 
در  عباد  باشد.مهرداد  داشته  مهم 
در  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو 
طی  سیاستگذاران  اقتصادی  گفتمان 
سال های گذشته، سه دیدگاه در مورد 
است؛  داشته  وجود  تحریم ها  تاثیر 
تحریم ها  داشتند،  باور  که  گروهی 
کاغذپاره ای  و  ندارد  تاثیری  هیچ 
تاثیر  به  قائل  نیز  نبوده؛ گروهی  بیش 
و  بوده اند  اقتصاد  بر  تحریم ها  اندک 
بر  نیز  سیاستگذاران  از  دیگری  دسته 
تاثیر  تحریم ها  که  بوده اند  عقیده  این 
اقتصادی  رونق  کاهش  بر  بسیاری 

داشته است.
که  تحریم هایی  روند  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته 
تحریم های  کرد:  بیان  کرده،  تجربه 
انقالب  ابتدای  در  ایران  اقتصادی 
اسالمی و پس از واقعه سفارت آمریکا 
در سال ۱۳57 آغاز و در جریان جنگ 
عماًل  و  کرد  پیدا  ادامه  عراق  و  ایران 
از  شماری  شاهد  سازندگی  دوران  در 
شدیدترین تحریم ها علیه ایران بودیم؛ 
از  هشتم  و  هفتم  دولت های  زمان  در 
تحریم ها کاسته ولی در دوران ریاست 
مجدداً  احمدی نژاد،  محمود  جمهوری 
تحریم های شدیدی علیه کشور اعمال 
قطعنامه های  شد. در سال ۲۰۰6 هم 
و  رسید  تصویب  به  امنیت  شورای 
بعد  و  شد  سخت گیرانه تر  تحریم های 
شدت  از  مدتی  برای  برجام،  با  آن  از 
حضور  با  اما  شد  فروکاسته  تحریم ها 
ظالمانه  و  سخت  تحریم های  ترامپ، 

از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
از  را  خود  کار  که  کسانی  از  بسیاری 
۱5 سال قبل آغاز کرده اند، به نوعی با 
کرد:  تشریح  شده اند،  مواجه  تحریم ها 
زمانی که برجام امضا شد به مدت یک 
برای  بین الملل  تجارت  تقریباً  سال، 

بازگشت  نیمه عادی  حالت  به  ایرانیان 
که رهاورد این بازه زمانی، فضای آرام 
و ثبات نسبی برای بخش خصوصی بود. 
برای  بین الملل  مراودات  که  به طوری 
خرید و فروش کاال به صورت مستقیم 
برقرار  بانکی  ارتباط  و  می شد  انجام 
کشور  هر  مانند  پول  انتقال  و  شده 
به  بانکی   سیستم  طریق  از  دیگری 
راحتی قابل انجام بود.عباد در تشریح 
ابعاد مختلف تحریم به مشکالت بانکی 
دور جدید  آغاز  با  و گفت:  اشاره کرد 
پرکاربردترین  از  ال سی،  تحریم ها، 
جهان  و  ایران  در  پرداخت  روش های 
اقتصادی  جامعه  محاوره  فرهنگ  از 
کشور حذف شد. سال هاست که امکان 
انتقال ارز از طریق بانکی وجود ندارد 
و  بخش خصوصی  برای  ارز  انتقال  و 
در  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
از طریق صرافی هایی  تنها  دوران  این 
انجام شده است که گاهی ریسک این 
عملیات تا ۱۰۰ درصد برآورد می شد. 
خارجی  بازرگانی  کارشناسان  بیشتر 
فعال در شرکت ها که سابقه کار کمتر 
از ۱۰ سال دارند دیگر با فرایند انتقال 
آشنا  اسنادی  اعتبار  روش  به  پول 
است  بزرگی  تهدید  این  و  نیستند 
بین المللی  ارتباطات  روزی  اگر  که 
بازرگان  جامعه  بگیرد،  شکل  مجدد 

دنیا  روز  پرداخت  روش های  از  ایرانی 
این  در  داد:  ادامه  افتاده اند.وی  عقب 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  دوران 
باالتری  نرخ  با  را  ارز  بوده اند،  مجبور 
خریداری کنند و کارمزدهای بیشتری 
پرداخت کنند و هیچ تضمینی هم نبود 
انتقال دهد و بعضاً  که صرافی پول را 
انجام  تاخیرهای طوالنی  با  پرداخت ها 
می شود و در مقصد نیز درصدی بابت 
این مسائل  کارمزد کسر می شد. همه 
پول  مقداری  انتقال  برای  دردسرها  و 
کشور  از  خارج  از  کاال  خرید  برای 
جنس  بابت  پول  دریافت  حتی  یا 
صادراتی است.عضو اتاق بازرگانی تهران 
به مشکالت مربوط به حوزه واردات نیز 
تحریم ها،  وجود  با  افزود:  و  پرداخت 
علت  دو  به  اولیه  مواد  واردات  میزان 
شرکت های  همکاری  تمایل  عدم 
خارجی با ایران و محدودیت های ارزی 
توجه  با  یافت.  کاهش  واردات،  جهت 
شرکت های  همکاری  تمایل  عدم  به 
اتفاق  دو  مستقیم  صورت  به  خارجی 
افزایش  سبب  نیز  این  که  داد  روی 
نخست  شد؛  کاال  شده  تمام  قیمت 
اینکه، شرکت ها شروع به ثبت شرکت 
دیگر  و  کردند  خارجی  کشورهای  در 
طریق  از  خارجی  شرکت های  آنکه 
صوری  کوچک،  ثالث  شرکت های 

کردند.  همکاری  ایران  با  موقتی  یا 
با  مستقیم  ارتباط  امکان  عدم  این 
تامین کنندگان باعث ایجاد دردسرهای 
زیاد و انجام تجارت خارجی، خارج از 
است.  شده  بین المللی  استانداردهای 
متوسط،  و  کوچک  شرکت های  البته، 
توانستند شرایط بهتری را از جهت دور 
شرکت های  به  نسبت  تحریم ها  زدن 
به  باشند.عباد  داشته  دولتی  و  بزرگ 
نیز  به صادرات  محدودیت های مربوط 
به  توجه  با  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره 
خارجی  خریداران  تحریم ها،  اعمال 
داشتند  تمایل  دوران  این  در  کمتری 
تا  کنند  کار  ایرانی  شرکت های  با  که 
از خطر جریمه های بین المللی در امان 
همسایه  کشورهای  بنابراین  باشند. 
عمده   مقاصد  به  ایران  دوست  و 
می توان  شدند.  تبدیل  ایران  صادراتی 
به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  به 
از  حاصل  مشکل  مهمترین  عنوان 
که  طوری  به  کرد؛  اشاره  تحریم ها 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به طرق 
بانکی امکان پذیر نبوده و مبالغ حاصل 
از فروش کاال باید از طریق صرافی ها یا 
به صورت نقد دریافت شود. از طرفی، 
سیاست های  اعمال  با  سیاست گذار 
نادرست، بی ثبات و متغیر عرصه را بر 

صادرکننده تنگ تر کرده  است.

ابعاد مختلف تاثیر تحریم ها بر 
تجارت ایران

گزارش

 تامین زمین نهضت ملی مسکن 
سرعت گرفت

سرپرست معاونت امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز دور 
جدید تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این دور 

با بررسی آخرین وضعیت تامین زمین در استان قم آغاز شد. 
»تقی  مسکن،  و  زمین  ملی  سازمان  اعالم  اساس  بر  و  ایرنا  گزارش  به 
رضایی« در تشریح دستور اصلی این جلسات افزود: اصلی ترین بحث ما 
در این نشست ها بحث تامین زمین در استان ها است و عالوه بر آن تامین 
مالی پروژه ها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های تعریف شده 

در هر استان به تفکیک شهرها خواهد بود. 
این مدیر ارشد حوزه مسکن در کشور با اشاره به اینکه کل میزان ثبت نام 
برای طرح ملی مسکن در استان قم ۱۳۱ هزار و ۸۹۰ نفر بوده، اضافه 
کرد: از این میان ۹7 هزار و ۴۳۲ نفر حائز شرایط دریافت مسکن ملی 

تشخیص داده شده اند. 
وی در خصوص وضعیت تامین زمین در استان قم اظهار داشت: در استان 
قم ۹۴ هکتار زمین داخل محدوده شناسایی شده که قابلیت استفاده 
در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین 56۰ هکتار زمین هم در 
حریم شهرها شناسایی کرده ایم که پس از اتمام مراحل الحاق به محدوده 

می توان از آن در ساخت مسکن ملی بهره برد. 
نیز توضیح  رضایی در خصوص سایر مواردی که در جلسه مطرح شد 
داد: کسری زمین ها و برنامه استان برای تامین این زمین ها در شهرهای 
سلفچگان، جعفریه و دستجرد از موارد دیگری بود که در این نشست به 

آن پرداخته شد. 

٧١٩ برنده خوش شانس »پنجره« 
باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران 

جایزه نقدی گرفتند
 

قرعه کشی سومین و آخرین مرحله طرح »پنجره« باشگاه مشتریان 
بانک صادرات ایران با پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد ریال جوایز نقدی به 

7۱۹ برنده خوش شانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، قرعه کشی سومین مرحله 
و  کارشناسان  حضور  با  بانک  این  مشتریان  باشگاه  »پنجره«  طرح 
نمایندگان واحدهای مرتبط و نظارتی برگزار شد و ۱۲ میلیارد و ۳6۰ 
میلیون ریال جوایز نقدی به 7۱۹ برنده خوش شانس باشگاه مشتریان 

بانک از طریق سامانه واریز جمعی به حساب آنها واریز شد.
با انجام این قرعه کشی، تعداد سه برنده از میان مشتریان ۱۰ ستاره، 
سه برنده ۹ ستاره، ۲۰ برنده هشت ستاره، 6۰ برنده هفت ستاره، 6۳ 
برنده شش ستاره، ۸۰ برنده پنج ستاره، ۹۰ برنده چهار ستاره، ۱۰۰ 
برنده سه ستاره، ۱۴۰ برنده دو ستاره و ۱6۰ برنده از میان مشتریان 
از جوایز نقدی بهره مند  یک ستاره به عنوان مشتریان خوش شانس 

شدند.
»با  شعار  با  ایران  صادرات  بانک  مشتریان  باشگاه  »پنجره«  طرح 
به سوی  ارزنده  از جوایز  پنجره ای  منابع،  رشد  هر 5 درصد  داشتن 
خود بگشایید«، در سه دوره چهار ماهه از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ 
آغاز و تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ادامه یافت. در هر دوره ۴ ماهه 
این طرح از میان مشتریان یک تا ۱۰ ستاره بانک پس از کسب امتیاز 
الزم )حداقل ۴۰۰ امتیاز( و دارا بودن حداقل 5۰۰ هزار ریال معدل 
موجودی، به قید قرعه ۱۲ میلیارد و ۳6۰ میلیون ریال جوایز نقدی به 

7۱۹ برنده تعلق گرفت.

ضوابط اجرایی شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت ابالغ شد

 
بانک مرکزی در بخشنامه ای »ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت 
ابالغ  بانکی  ارائه دهنده خدمات پرداخت« را به شبکه  بر شرکت های 

کرد. 
به گزارش از بانک مرکزی، ضوابط اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ۹ فصل و ۴۴ ماده دارد و در 
آن شرایط سهامداران عمده، سرمایه، مجوز فعالیت، فعالیت، حاکمیت 

شرکتی، انحالل و موارد دیگر آمده است. 
در ماده دو این بخشنامه تاکید شده تاسیس و ثبت »شرکت« صرفاً با 
اخذ مجوز از »بانک مرکزی« و مطابق با مفاد »ضوابط« در قالب شرکت 

سهامی خاص مجاز است.
به  بخشنامه »موسسان« موظف اند  این  ماده سه  اساس  بر  همچنین 
منظور اخذ »موافقت نامه اصولی« از »بانک مرکزی« از طریق درگاه 

ملی مجوزهای کشور نسبت به ارائه مستندات و اطالعات اقدام کند. 
»بانک مرکزی« پس از بررسی و تأیید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی 

موسس نسبت به صدور »اجازه نامه تاسیس« اقدام کند. 
حداقل مبلغ سرمایه »شرکت« ده هزار میلیارد ریال می باشد که باید از 

محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.
از  فعالیت«  »مجوز  ابطال  تحقق  صورت  در  است  مکلف  »شرکت« 
سوی »بانک مرکزی« و عدم موافقت »بانک مرکزی« با تمدید »مجوز 

فعالیت« نسبت به انحالل اقدام کند.
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 وزیر نیرو گفت: عده ای از مردم شهر 
با قطعی آب مواجه هستند  شهرکرد 
شرایط را با صبوری تحمل می کنند. 
امیدوار هستیم در ساعت ها و روزهای 
نیاز  مورد  آب  تامین  وضعیت  آینده 

شهرکرد به حالت تعادل بازگردد.
گفت وگویی  در  محرابیان  اکبر  علی   
در خصوص قطعی آب شرب شهرکرد 
و زمان وصل مجدد آن گفت: در پی 
سیالب های اخیر در برخی از استان ها 
آب  و  برق  زیرساخت های  زمینه  در 
شرب دچار مشکل شدیم که تیم های 
امدادی و تیم های اجرایی در مناطق 
در  و  شدند  میدان  وارد  مختلف 
راستای رفع مشکالت به وجود آمده 

در زیرساخت ها اقدام کردند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در استان 
چهارمحال بختیاری از طریق چشمه 
کوهرنگ آب شرب بخش قابل توجهی 
از مردم استان به ویژه شهرکرد تامین 
می شود، ادامه داد: ۴۰۰ لیتر در ثانیه 
مصرفی  آب  ثانیه  در  لیتر   75۰ از 
کوهرنگ  چشمه  طریق  از  شهرکرد 
تامین می شود که در اثر سیالب های 
افزایش  آن  آب  کدورت  میزان  اخیر 
پیدا کرد. تصور این بود که به سرعت 
کوهرنگ  چشمه  آب  کدورت  شاهد 
باشیم اما  این کدورت شرایط نوسانی 

داشت و ادامه یافت.
محرابیان با تاکید بر اینکه در شرایط 

افزایش کدورت آب چشمه کوهرنگ 
اینکه  مگر  نداشت  وجود  راهی  هیچ 
ایجاد  اضطراری  آبرسان  سامانه  چند 
سامانه های  ایجاد  کرد:  عنوان  شود، 
آب رسانی کاری است که به طراحی، 
نیاز  منابع  تامین  و  مصالح  تامین 
دارد اما در یک عملیات جهادی و با 
فراخوان نیروها از استان های مختلف، 
انبارها  موجودی  از  تجهیزات  تامین 
چهار  ایجاد  مختلف  روش های  به  و 
سامانه آب رسانی در دستور کار قرار 

گرفت.
اینکه ایجاد چهار سامانه  با بیان  وی 
آب رسانی در دستور کار قرار گرفت 

تا بتوانیم آنها را جایگزین آب چشمه 
طی  کرد:  تصریح  کنیم،  کوهرنگ 
به  اجرایی  تیم های  اخیر  روزهای 
در  حماسی  و  روزی  شبانه  صورت 
حال فعالیت هستند و در حال حاضر 
نیاز  مورد  آب  ثانیه  در  لیتر   75۰ از 
شهرکرد حدود 6۰۰ لیتر تامین شده 
است و دو سامانه آب رسانی دیگر نیز 
با  به زودی به بهره برداری می رسد و 
تکمیل آنها کسری آب تامین و شرایط 

به حالت تعادل بازمی گردد.
رفع  زمان  خصوص  در  محرابیان   
نیاز  مورد  شرب  آب  تامین  مشکل 
شهرکرد، گفت: با تکمیل چهارسامانه 

تامین آب شهرکرد  آبرسانی وضعیت 
به  باتوجه  به حالت تعادل می رسد و 
گرفته  صورت  که  جهادی  اقدامات 
امیدواریم این مشکالت به زودی پایان 

پیدا کند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مردم حق 
آنها  تاکنون  و  کنند  اعتراض  دارند 
بخشی  کرد:  عنوان  کرده اند،  صبوری 
آب  قطع  با  که  شهرکرد  مردم  از 
صبوری  با  را  شرایط  هستند  مواجه 
تحمل می کنند. امیدوار هستیم طی 
وضعیت  آینده  روزهای  و  ساعت ها 
تامین آب مورد نیاز شهرکرد به حالت 

تعادل بازگردد.

 وزیر نیرو: رفع مشکل آب شهرکرد 
در دستور کار دولت قرار گرفته است
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اجتماعی
خبر

پرویز سروری : درخواست از رئیس 
جمهور برای حل مشکل ترافیک تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: به جایی رسیدیم که 
از رئیس جمهور می خواهیم تا مشکل ترافیک شهر 

تهران را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری عضو شورای 
و  هشتاد  دستور  از  پیش  تذکر  در  تهران  شهر 
به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  جلسه  ششمین 
انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: در 
جلسه گذشته پاسخ روشنی به کسانی که دل بسته 
بودند شورا در مسیر تفکر غلط آنها پیش برود، داده 

شد و جلسه گذشته روز اقتدار شورا بود.
وی با اشاره به ترافیک تهران گفت: رئیس جمهور 
برای کوچک ترین موضوعات مردم خود را به جمع 
آنها می رساند و اکنون ما به جایی رسیده ایم که از 

رئیس جمهور بخواهیم در این زمینه مداخله کند.
مجموعه  در  بزرگی  ظرفیت  داد:  ادامه  سروری 
نمایشگاهی شهر آفتاب داریم، با برگزاری نمایشگاه 
برای مردم دردسر و زحمت ایجاد می شود و تقاضا 
داریم نهادهای مرتبط ورود کنند تا این مشکالت 

برطرف شود.
عضو شورای شهر تهران گفت: برگزاری نمایشگاه 
ایجاد  ترافیک  که  فضایی  چنین  در  ساختمان 
شاهد  دیگر  بار  نباید  ندارد  لزومی  هیچ  می کند، 
برگزاری نمایشگاه در این محل باشیم که مردم را 

ساعات زیادی در ترافیک معطل نگه دارد.
وی با اشاره به حل مشکل مجموعه برنا در منطقه 
میلیارد  هزار  هفت  اتفاق  این  بستر  در  گفت:   ۱۸
تومان آورده برای شهر تهران ایجاد شد. با این اقدام 
مشکل ادامه اجرای طرح بزرگراه شهید بروجردی 

برطرف شد.

عراق  و  ایران  ملت   ۲ گفت:  تهران  شهردار 
با افتخار در مسیر سازندگی و کمک به هم 
برای  عظمت  بزرگی  و  افتخار  خلق  جهت 
روز  امیدواریم  و  هستند  هم  کنار  در  اسالم 

به روز این نزدیکی بیشتر شود.
نصیف جاسم الخطابی استاندار کربال و هیأت 
ماه  مرداد   ۲۵ شنبه  سه  امروز  عصر  همراه 
در  تهران  شهردار  زاکانی  علیرضا  با   ۱۴۰۱

محل برج میالد دیدار و گفت وگو کردند.
به  مقدم  خیر  ضمن  سخنانی  در  زاکانی 
استاندار کربال و هیأت همراه گفت: آنچه که 
احساس قلبی ماست این است که زمانی که 
به عتبات سفر می کنیم با تمام وجود احساس 
می کنیم در خانه خود هستیم و پیوند قلبی 
ملت ایران و عراق پیوندی ناگسستنی است 
که خیلی ها دوست  کنیم  فراموش  نباید  اما 
ندارند این پیوند و ارتباط بین دو ملت برقرار 

باشد.
شهردار تهران ادامه داد: ۲ ملت ایران و عراق 
با افتخار در مسیر سازندگی و کمک به هم 
برای  عظمت  بزرگی  و  افتخار  خلق  جهت 
روز  امیدواریم  و  هستند  هم  کنار  در  اسالم 

به روز این نزدیکی بیشتر شود.
کربال  در  که  جلسه ای  در  کرد:  بیان  زاکانی 
محضر عزیزان بودیم از ظرفیت های مختلفی 
دارد، صحبت شد  وجود  تهران  شهر  در  که 
امروز آماده ایم در قالب همکاری مشترک  و 
در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، 
پسماند، خدمات شهری و مهندسی و فنی و 
عمرانی و … این خدمتگزاری خود را تبدیل 
به چهارچوبی کنیم تا بتوانیم این خدمت را 

جاری و ساری کنیم.
وی با تاکید بر این مطلب که ما همزمان در 

تهران پیگیر تحول بزرگ در ۲ حوزه کالبدی 
و نرم افزاری هستیم تا بتواند سبک جدید و 
از  گفت:  باشد،  داشته  مشخصی  چهارچوب 
این رو آنچه که به عنوان تجربیات مدیریت 
شهری در تهران بوده و در آینده نیز کسب 
می شود، در خدمت مردم عراق و کربال است.

شهردار تهران بیان کرد: امیدوار هستیم این 
همکاری ها با عمقی که پیدا می کند مقدمه ای 
شود تا بتوان توفیقات را برای تهران و کربال 
در بهره مندی از ظرفیت ها به ویژه در زمان 
اربعین حسینی )ع( فراهم کند و با یک نگاه 
به  بتوانیم دست  آخرالزمانی و مقدمه ظهور 
دست هم دهیم و شرایطی را بسازیم تا مایه 

اقتدای دیگر شهرها به تهران و کربال باشد.
در  کربال  استاندار  الخطابی  نصیف  ادامه  در 
امیدوارم  که  مطلب  این  بیان  با  سخنانی 

خداوند توفیق دهد خدمت زوار امام حسین 
کربال  در  شما  حضور  از  ما  و  باشیم  )ع( 
خرسند شدیم، گفت: ما برای یک مأموریت 
مأموریت  این  و  شدیم  حاضر  اینجا  مهم 
خدمت رسانی به زوار امام حسین )ع( است 
در  گذشته  سال  سه  از  من  همراه  هیأت  و 
حال کار هستند تا خدمت باالتری به زائران 

ارائه کنند.
که  خروجی  بهترین  داد:  ادامه  الخطابی 
این است که  این دیدارها گرفت  از  می توان 
تجربیات به نقشه های میدانی و عملی تبدیل 
شود تا شاهد خدمت رسانی بیشتر و بهتر به 

زائران باشیم.
وی با تاکید بر این مطلب که میلیون ها زائر 
در ایام اربعین وارد کربال می شوند که سهم 
ایرانی ها از این عدد بسیار باالست، ادامه داد: 

اربعین  مراسم  در  اجرایی  دستگاه های  تمام 
خدمات  جمله  از  مختلف  موضوعات  در 
شهری، استقبال و اسکان دخیل هستند و از 
این رو همکاری نزدیک با جمهوری اسالمی 
به  بهتر  رسانی  خدمت  روند  می تواند  ایران 

زائران را بسیار تسهیل کند.
تهران،  تاکید کرد: شهرداری  استاندار کربال 
می  ما  و  است  منطقه  در  بزرگ  شهرداری 
می خواهیم در حوزه مختلف شهری از جمله 
از تجربیات تهران  ساخت و خدمات شهری 
استفاده کنیم تا با گسترش روابط و همکاری 
دو جانبه به الگویی برای منطقه تبدیل شویم.

به  دادن  شکل  برای  کرد:  تصریح  الخطابی 
کمیته های  است  الزم  جانبه  دو  همکاری ها 
شود  ایجاد  بخش  هر  در  مشترک  تخصصی 

تا خدمات به شکل مطلوب تری ارائه شود.

شهردار تهران : دو ملت ایران و عراق در 
مسیر سازندگی در کنار هم هستند

 مدیرعامل شرکت شهر آفتاب تهران با بیان 
اینکه مجموعه نمایشگاهی در بهترین نقطه 
جهانی  استاندارد  با  متناسب  و  پایتخت 
ساخته شده است گفت: شهر آفتاب یکی 
از مراکز مهم سرمایه گذاری برای شهرداری 
شهر  شورای  و  شهری  مدیریت  اما  است 
سابق غفلت کردند و از این ظرفیت بی نظیر 

استفاده نکردند.
عملکرد  از  انتقاد  با  نژاد  تقدسی  عباس 
سابق  شورای  اعضای  و  شهری  مدیریت 
را  مجموعه  این  دوره  آن  در  مدام  افزود: 
تضعیف کردند و مدام اعالم می کردند که 
باید فروخته  این مجموعه زیان ده است و 
با یک  نمایشگاه  این  شود؛ در صورتی که 
مطالعه و امکانات روز دنیا ساخته شده و 
برای  سرمایه گذاری  مهم  مراکز  از  یکی 
شهرداری است اما آقایان غفلت کردند و از 

این ظرفیت بی نظیر استفاده نکردند.
این  هم  نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجموعه فروخته نشد و فقط مورد غفلت 

مدیریت شهری گذشته قرار گرفت.
 ۳۳ کشور  در  اینکه  بیان  با  نژاد  تقدسی 
به  نسبت  که  داریم  نمایشگاهی  سایت 
دیگر کشورها از این امکان استفاده بهینه 
آفتاب  شهر  مجموعه  گفت:  نمی شود 
زمینه  در  جهانی  استاندارد  با  متناسب 
ساخته  نمایشگاهی  تجهیزات  و  ساخت 
با  بهره برداری متناسب  اما در بخش  شده 

ظرفیت های آن استفاده نکردیم.
 مدیرعامل شرکت شهر آفتاب تهران یادآور 
شد: سال ۹۵ این مجموعه نمایشگاهی به 
صورت ناقص افتتاح شد و زمانی که تصمیم 
گرفته شد نمایشگاه کتاب از سئول به این 
مکان منتقل شود، نمایشگاه تازه تاسیس 

شهر آفتاب فقط ۴۰ هزار متر فضا داشت.
وی ادامه داد: مراحل جانمایی و ساخت این 

مجموعه نمایشگاهی کامال با استانداردهای 
نمایشگاه  این  دارد؛  مطابقت  جهان  روز 
کامال  فاصله  یک  و  نیست  شهر  داخل 
راه اندازی  همچنین  دارد  شهر  با  منطقی 
در  گرفتن  قرار  و  مترو  ایستگاه  بزرگترین 
از  کشور  بزرگراه های  پرترددترین  کنار 

جمله مزیت های این نمایشگاه است.
سال  در  نمایشگاه   ۴۰ از  بیش  میزبانی 

جاری
بیان  با  آفتاب  شهر  شرکت  مدیرعامل 
در  نمایشگاه   ۴۰ از  بیش  امسال  اینکه 
گفت:  هستیم  میزبان  مختلف  بخش های 
تاکنون تعدادی از این نمایشگاه ها در بخش 
صنعت، مبلمان و خودرو و سایر بخش ها 
برگزار شد و مورد استقبال بسیاری از مردم 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: همزمان با برگزاری نمایشگاه 
کتاب در مصالی تهران ما میزبان نمایشگاه 
را  نمایشگاه  این  عمد  به  و  بودیم  خودرو 
همزمان با نمایشگاه کتاب برگزار کردیم و 
آخر  روز  در  و  بود  بی نظیر  مردم  استقبال 
نمایشگاه  این  از  نفر  هزار   ۶۰ نمایشگاه، 
بازدید کردند و نمایشگاه با بهترین امکانات 

در خدمت بازدیدکنندگان قرار گرفت.
تقدسی نژاد یکی از مزیت های این مجموعه 
بزرگراه  کنار  در  همجواری  را  نمایشگاهی 
از  بسیاری  و گفت:  اعالم کرد  قم  تهران- 
و  کامیون  با  صنعت  نمایشگاه  در  وسایل 
تریلی به این مجموعه حمل شد و به دلیل 
در  نمایشگاهی  سازه های  استاندار  ارتفاع 
بخشی وسایل سنگین با تجهیزات نمایش 

داده شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه ۱۲۰ هزار 
شد:  یادآور  دارد  نمایشگاهی  سالن  متر 
نمایشگاه  آن زمان که تصمیم گرفته شد 
کتاب به شهر آفتاب منتقل شود، تصمیم 

بود  نادرستی 
کاش  ای  که 
تصمیم  این 
نمی شد  گرفته 
تجهیز  با  اما 
مجموعه  این 
که  نمایشگاهی 
از  دوره  این  در 
شهری  مدیریت 
می  افتاد،  اتفاق 
کرد  ادعا  توان 

که این مجموعه آماده برگزاری نمایشگاه 
پرمخاطب  نمایشگاه های  دیگر  و  کتاب 

است.
مدیرعامل شرکت شهر آفتاب خاطرنشان 
کرد: سال گذشته در شورای ترافیک مقرر 
در   ۱۴۰۱ اردیبهشت  نمایشگاه  که  شد 
شهر آفتاب برگزار شود که این بار هم به 
دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها این اتفاق 
روی نداد اما اکنون می توان ادعا کرد که 
نمایشگاه  میزبان  می تواند  مجموعه  این 
مترو  یک  خط  وی،  گفته  شود.به  کتاب 
و  می شود  متصل  مجموعه  این  به  تهران 
این امکان وجود دارد در صورت برگزاری 
 ۱۵ هر  مترو  پرمخاطب  نمایشگاه های 

دقیقه به بازدیدکنندگان خدمات دهد.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 
سال های  در  مجموعه  این  اینکه  بیان  با 
گفت:  بود  رها شده  حال خود  به  گذشته 
در این مجموعه در پنج سال گذشته، تعداد 
محدودی نمایشگاه  برگزار شده که همین 
در  سابق  مسئوالن  بی توجهی  مؤید  امر 

شورای شهر و شهرداری است.
تکمیل  موضوع  اینکه  بیان  با  تقدسی نژاد 
 ۱۲۰ تا  نمایشگاه  سالن های  گسترش  و 
هزار متر باید جدی گرفته شود افزود: در 

دوره جدید با نگاه کالن به مجموعه شهر 
متنوعی  برنامه های  طرح ریزی  آفتاب، 
حرکت  جمله  از  نمایشگاه ها  حاشیه  برای 
دیجیتالی،  و  بانکی  رویدادهای  سمت  به 
و  فرهنگی  متنوع  برنامه های  انجام 
برای  اما  می کنیم  دنبال  را  اجتماعی 
برگزاری نمایشگاه های بزرگ و پر مخاطب 
افزایش  به  نیاز  آفتاب،  شهر  مجموعه  در 
 ۲۵ از  نمایشگاهی  سرپوشیده  سالن های 
متر  هزار   ۱۲۰ به  کنونی  مربع  متر  هزار 
مربع داریم.وی با بیان اینکه در دوره جدید 
برنامه های عملیاتی مجموعه شهر آفتاب با 
اولویت ساخت سالن های سرپوشیده تنظیم 
ساخت  اول،  سال  در  گفت:  است  شده 
سالن های سرپوشیده استاندارد و بخش های 
مراجعه کنندگان  برای  رفاهی  و  خدماتی 
به نمایشگاه را در اولویت داریم و در سال 
فرانمایشگاهی  طرح های  دیگر  انجام  دوم، 
از جمله برج های تجارت جهانی، هتل های 
ویژه اسکان مهمانان خارجی و مجموعه های 

فرهنگی ورزشی را پی می گیریم.  
تهران  آفتاب  شهر  شرکت  مدیرعامل 
طالیی  مثلث  اندازی  راه  برای  تالش  از 
اقتصادی، بندر خشک و احیای فرصت های 
سرمایه گذاری در جنوب پایتخت خبر داد.

شهر آفتاب در بهترین نقطه تهران ساخته شد

خصوص  در  تهران  شهرداری  الیحه 
زمین  بانک  اجرایی  دستورالعمل 
و  هشتاد  با  همزمان   ۲۲ منطقه 
ششمین جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران بررسی و با حداکثر آرا تصویب 
و مقرر شد که شهردار تهران رییس، 
معاون شهرسازی نایب رییس و دیگر 
اعضای  موضوع،  با  مرتبط  معاونین 

کارگروه بانک زمین شهر باشند.
کمیسیون شهرسازی شورای  رییس 
و  هشتاد  در  تهران  شهر  اسالمی 
خصوص  در  شورا  جلسه  ششمین 
خصوص  در  تهران  شهردار  الیحه 
زمین  بانک  اجرایی  دستورالعمل 
منطقه ۲۲ با بیان اینکه پیش بینی 
مدیریت  در  زرینی  برگ  که  شده 
تمامی  گفت:  شود،  ثبت  شهری 
زمین هایی که از این الیحه می تواند 
ابد  تا  شود  ضبط  و  ثبت  شناسایی، 
قابل رصد است و می تواند به عنوان 
مورد  و  شده  گذاری  هدف  سرانه، 

استفاده قرار بگیرد.
از  تقدیر  ضمن  عباسی  مهدی 
پرونده،  این  تکمیل  برای  شهرداری 
پیش  شهرداری  خوشبختانه  افزود: 
نویس را ارائه کرد و وقت زیادی برای 
برای  عمل  مالک  تا  شده  صرف  آن 
تمام مناطق شهر تهران قرار بگیرد و 
اموال عمومی  از  و صیانت  شناسایی 

در دستور کار این الیحه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این الیحه به گونه 
ای پیش بینی کردیم که سامانه های 
شهرسازی نیز بتوانند اطالعات امالک 
و زمین ها را رؤیت کنند. یکی دیگر از 
تأکیدات ما این بوده که تا یک سال 
برای تمام مناطق شهر اجرایی شود. 
رسانی  اطالع  و  سازی  شفاف  برای 
به  زمین  بانک  اطالعات  نیز  عمومی 
صورت برخط در سامانه شفافیت و در 

دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

بانک زمین بسیار ثروتمندتر از بانک 
شهر است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا 
بسیار خوب  اقدام  این  اینکه  بیان  با 
و در راستای حفظ دارایی های شهر 
بر  تصمیم  اقدام  این  با  افزود:  است 
این گرفته شده که زمین ها و امالک 
اضافی سازمان ها بی استفاده نباشد و 
همچنین توسعه حریم شهرها و آماده 
سازی زمین برای چهار میلیون واحد 

مسکن محقق شود.
الیحه  در  داشت:  اظهار  امانی  ناصر 
منطقه  به  اولویت  تهران،  شهرداری 
۲۲ داده شده و این الیحه به تأمین 
داده  اختصاص  خدماتی  های  سرانه 
یافته است و به غیر از  هدف اقتصادی 
و مالی، اهداف اجتماعی نیز باید در 

این الیحه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانک زمین به اندازه 
بانک هایی که منابع مالی شهرداری 
اهمیت  مورد  دارد،  گردش  آن  در 
زمینی  توان  می  کرد:  اظهار  است، 
گرفت  نظر  در  شمالی  مناطق  در  را 
و اعتبارات حاصل از آن را در مناطق 
جنوبی هزینه کرد، من با بانک زمین 
امالک  تمام  باید  اما  موافقم  بسیار 
این  تشکیل  راستای  در  شهرداری 

بانک، شناسایی شود.
ادامه  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
شورای  شان  در  اقدام  این  داد: 
شفاف  راستای  در  و  شهر  اسالمی 
و  شایعات  به  پاسخگویی  و  سازی 
امالک  در خصوص  دروغین  ابهامات 
و معامالت شهرداری است و به نوعی 
فساد  با  مبارزه  برای  بزرگ  گامی 
بسیار  بانک  این  شود.  می  محسوب 
و  شهر  بانک  از  ثروتمندتر  و  بزرگتر 
برای منابع مالی غیرنقد شهرداری به 

شمار می رود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: امروز اعالم می کنیم ما بانک 
زمین را برای منابع غیر نقد در اختیار 
تواند  می   ۲۲ منطقه  بانک  داریم، 
بانک زمین شهر یا شهرداری در نظر 
گرفته شود و آن را بزرگ نگاه کرد؛ در 
همین راستا شهردار تهران می تواند 

رئیس کارگروه بانک زمین باشد.
امانی با تاکید بر اینکه اطمینان داشته 
بانک،  از تشکیل این  باشید که پس 
تمام کالنشهرها نسبت به راه اندازی 
بانک زمین اقدام خواهند کرد، تاکید 
کرد: ما با استقرار این بانک می توانیم 
در تأمین سرانه ها عدالت ایجاد کنیم.

به  تهران  شهر  در  ما  وی،  گفته  به 
دولت کمک می کنیم که در راستای 
ایجاد عدالت، زمین هایی برای ساخت 
مسکن مستضعفین در اختیارش قرار 
عنوان  به  توان  می  را  این  و  بگیرد 

هدف بانک زمین در نظر گرفت.
همچنین احمد صادقی رییس کمیته 
شفافیت و شهر هوشمند شورا هم با 
تأکید بر اینکه این اقدام بسیار مثبت 
تواند  می  زمین  بانک  گفت:  است، 
زمین ها را حفظ کند و اجازه تغییر 
کاربری به آن ندهد که امیدواریم در 
تمام مناطق شهر تهران اجرایی شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
پیامد  اینکه مهمترین  بیان  با  تهران 
اظهار  است،  اجتماعی  الیحه  این 
الزام   ۲۲ منطقه  کارگروه  این  کرد: 
از  بسیاری  است.  معاونت شهرسازی 
اینکه  زمین های شهرداری به دلیل 
به درستی ثبت و ضبط نشده دچار 

دست اندازی و واگذاری شده است.
اینکه  بر  تأکید  با  صارمی  حمیدرضا 
شفافیت بانک زمین و دسترسی مردم 
به این سرانه ها جزو آثار این الیحه 
کارگروهی  افزود:  رود،  می  شمار  به 
که تشکیل می شود هر سه ماه یکبار 
به  داد.  خواهد  ارائه  گزارش  شورا  به 

دلیل اهمیت موضوع، دبیر این الیحه 
شهرداران مناطق باشند و این موضوع 

می تواند الیحه را عملیاتی تر کند.
وی افزود: یکی از برگ های زرین این 
دوره، بانک زمین است که می تواند 
چشم انداز روشنی مشخص کرده و از 
امالک صیانت کند. ما به دنبال این 
تا  ماه   ۶ را ظرف  الیحه  که  هستیم 

یک سال عملیاتی کنیم.
سید احمد علوی دیگر عضو شورای 
بیان  با  نیز  تهران  شهر  اسالمی 
تواند  می  بانک  این  تشکیل  اینکه 
منجر شود،  زیادی  رفع مشکالت  به 
عالی  شورای  الزام  کرد:  خاطرنشان 
که  است  این  شهرسازی  و  معماری 
بانک زمین برای منطقه ۲۲ اجرایی 
شود و نقطه مثبت آن این است که 
نواقص شناسایی می شود و می توان 
نظر  در  تهران  شهر  بانک  عنوان  به 

گرفت.
با  زمین  بانک  اندازی  راه  نهایت  در 
شهر  شورای  صحن  در  آرا  اکثریت 

تهران تصویب شد.
مشارکت  نظام نامه  ایرادات  اصالح 

محله ای
تطبیق  هیات  اعتراض  موضوع 
نظامنامه  به  تهران  فرمانداری 
و  هشتاد  در  محله ای  مشارکت 
ششمین جلسه شورای اسالمی شهر 
و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  تهران 
آراء  با حداکثر  انجام شده  اصالحات 

موافق به تصویب رسید.
نرگس معدنی پور رییس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
ششمین  و  هشتاد  در  تهران  شهر 
از سوی  که  ایراداتی  به  شورا  جلسه 
هیات تطبیق به نظامنامه گرفته شد، 
اشاره کرد و اعضای شورا پیشنهادات 
خود را برای اصالح این ایرادات مطرح 

کردند.

با تصویب شورای شهر؛

شهرداری تهران بانک 
زمین تاسیس می کند

خبر

دستور دادستان تهران برای برخورد با 
عامالن قطع درختان

دادسراها دستور  به سرپرستان  تهران  انقالب  و  دادستان عمومی   
داد تا با عوامل اخالل در حقوق عامه و تضییع حقوق بیت المال در 
حوزه منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها 
یا خشکاندن و قطع درختان معابر و خیابان ها قاطعانه برخورد شود.

به  نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه با معاونان 
دادستانی و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقالب 
تهران گفت: پیشرفت های موثری در نواحی قضایی دادسراهای تهران 
انجام شده که قابل تقدیر است. برای مدیریت پرونده های خاص و 
مهم، به صورت فعال تر اقدام کنید و گزارش را به موقع به معاونت 

پرونده های خاص دادستانی ارائه دهید تا رصد جامعی انجام شود.
دادستان تهران با بیان اینکه امنیت مردم مهمترین موضوع دستگاه 
قضایی است، تصریح کرد: برخورد قاطع و سریع با جرایمی مانند 
سرقت به ویژه سرقت به عنف، آدم ربایی و جرایم خشن ضروری 
است و در مورد این پرونده ها، الزم است با رعایت همه تشریفات 
دادرسی، تصمیم به موقع اتخاذ شود و تأکید می کنم با کسانی که 
بخواهند نظم عمومی را به خطر بیندازند با برخورد قاطع دستگاه 

قضایی رو به رو خواهند شد.
وی ضمن تاکید بر تکریم همکاران قضایی و اداری به سرپرستان 
یادآور شد: به صورت مستمر شعب دادسراهای  دادسراهای تهران 
همکاران  عملکرد  و  رفتار  بر  و  کنید  بازرسی  را  مدیریت  تحت 
قضایی و اداری از حیث تکریم ارباب رجوع، تناسب قرارهای تأمین 
با جرم ارتکابی، تعیین اوقات، رعایت نظم و انضباط اداری، اجرای 
دستورالعمل های بایگانی و ثبت و نگهداری پرونده ها نظارت مداوم 

داشته باشید.
صالحی با اشاره به اهمیت اتقان آراء قضایی، تاکید کرد: با برگزاری 
اتخاذ  در  هم فکری  ضمن  قضایی،  تخصصی  مستمر  نشست های 
تصمیم در موارد مهم، آراء صادره را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

وی اظهارداشت: در دادسراهای تخصصی، سرپرستان دادسراها تغییر 
کاربری امالک را با دقت رصد کنند و با عوامل اخالل در حقوق عامه 
و تضییع حقوق بیت المال در حوزه منابع طبیعی و ساخت و سازهای 
غیرمجاز در بستر رودخانه ها و یا خشکاندن و قطع درختان معابر و 

خیابان ها با قاطعیت برخورد کنید.
پرونده های  مدیریت  مورد  در  ویژه ای  دستورهای  تهران  دادستان 
کثیرالشاکی، تسریع در رسیدگی به پرونده های مسن و تعیین تکلیف 
پرونده های قاچاق کاال و کاالهای کشف شده در انبارهای گمرکات و 

اموال تملیکی صادر کرد.
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اخبار

هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل 
شود

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه،با تأکید 
واحدهای  از  قضایی  دستگاه  جدی  حمایت  بر 
تولیدی استان گفت: معتقدیم در چارچوب قانون 
تولیدی  واحد  هیچ  است  ممکن  که  جایی  تا  و 

نباید تعطیل شود.
نشست  در  سه شنبه  روز  زاده  توسلی  پرویز 
با حضور  که  دادگستری  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
نمایندگان چهار واحد تولیدی برگزار شد، افزود: 
از مهرماه ۱۳۹۸ تاکنون ۳۴ جلسه، ۱۷۸ مصوبه 
تولیدی در  واحد  به مشکالت ۱۵۰  و رسیدگی 
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان صورت 

گرفته است.
اجرای  پیگیری  دستورالعمل  داشت:  اظهار  وی 
راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضایی 
با مفاسد اقتصادی در  تولید و اشتغال و مبارزه 
چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه از وظایف 

این ستاد است و مصوبات آن الزم االجراست.
ستاد  گفت:  کرمانشاه  دادگستری  کل  رییس 
تاکنون  استان  دادگستری  مقاومتی  اقتصاد 
از  حقوقی  و  قضایی  حمایت های  بحث  در 
و  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  سرمایه گذاران 
انجام  را  مطلوبی  اقدامات  آن ها  مشکالت  رفع 
مصوبات  اجرای  بر  تأکید  است. وی ضمن  داده 
این ستاد اضافه کرد: مانع زدایی از تولید در واقع 
یعنی اشتغالزایی و ایجاد کسب و کار در جامعه 
و اشتغال، یعنی از بین رفتن زمینه های جرم و 
جامعه  آرامش  واقع  در  اجتماعی،  آسیب های 
ارتباط مستقیمی با اشتغال و تولید دارد و این 
تکلیف همه مسووالن هست که تمام تالش خود 

را در این زمینه انجام دهند.
کل  دادگستری  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رییس 
استان کرمانشاه تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است 
که در این جلسات حتی اگر از یک واحد تولیدی 
گره گشایی کنیم و آن را به چرخه تولید و ایجاد 

اشتغال برگردانیم، کار بزرگی انجام شده است.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای 
بیش از یک هزار واحد تولیدی با بیش از ۳۰ هزار 

نفر اشتغالزایی است.

 ساماندهی مناطق کم برخوردار کالنشهر کرمانشاه 
به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم اکنون جزو 
است. مسووالن  اصلی دولت سیزدهم  اولویت های 
اجرایی  عملیات  مطالبه،  این  تحقق  برای  استانی 
و  بهسازی  شامل  مناطق  این  رفع مشکالت  برای 
و  تقویت  و  معابر  و  دسترسی  مسیرهای  نوسازی 

توسعه زیرساخت ها را آغاز کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ براساس آمارهای رسمی 
نفر  میلیون  یک  از  بیش  با  کرمانشاه  کالنشهر 
جمعیت ۳۶ شهرک حاشیه نشین با جمعیتی بین 
۳۵۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر دارد و دولت سیزدهم 
رفع  و  مناطق  این  ساماندهی  برای  راسخ  عزمی 

مشکالت ساکنان آن دارد.
رییس  استانی  سفر  در  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت به استان 
مورد  شد،  انجام  امسال  تیرماه   ۲۳ که  کرمانشاه 
تاکید قرار گرفت؛ ساماندهی مناطق کمتربرخوردار 

و حاشیه نشین کالنشهر کرمانشاه بود.
مناطق  ساماندهی  به  جهادی  نگاه  تبیین 
حاشیه نشین و کم برخوردار را می توان از مهمترین 
دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان دانست. 
حضور وزیر کشور در محله مراد آباد و به تبع آن 
صدور دستورات الزم برای بهبود وضعیت این محله 
و  جهادی  تالش  عینی  مصداق  مشابه  محالت  و 

حضور در بین مردم بود.
نبود  از  همواره  برخوردار  کم  مناطق  ساکنان 
مسئوالن در جمع خود به عنوان معضلی فراتر از 
توزیع نامناسب زیرساخت ها یاد می کنند و حضور 
رئیس جمهور  ویژه  نماینده  عنوان  به  وزیر کشور 
و دغدغه مندی استاندار و فرماندار  کرمانشاه در 
رسیدگی میدانی برای ارتقای سطح کیفیت زندگی 
زنده  مناطق  این  را دل ساکنان  امید  از  ای  بارقه 

کرده است.
مزایای سخن بی واسطه با مردم

انقالب می فرمایند: »مردمی بودن به  رهبر معظم 
کنار  مردم  زندگِی  با  مردم،  با  نیست.  اّدعاکردن 
بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف 
مردم انس بگیریم. این، معنای مردمی بودن است«.

رئیس جمهور نیز با تاکید بر ضرورت حضور میدانی 
کشور  مزمن  مشکالت  بر  غلبه  برای  دولتمردان 
مردم  میان  در  و  مردم  با  من  لذت  است:  معتقد 
بودن، گوش سپردن به سخنان و رفع دغدغه های 
آنان است. لذت بخش ترین لحظات زندگی ام زمانی 
مردم  زندگی  از  گره ای  کنم  احساس  که  است 

گشوده شده است.
حضور مسئوالن میان مردم و گفت و گوی مستقیم 
با آن ها در جغرافیای کرمانشاه با شروع بکار دولت 
سیزدهم و با توجه به شرایط دشوار این روزها، روان 
مردم را بیش از هر زمان دیگری آزار داده، اهمیت 
ویژه می یابد. این حضور حتی اگر با عصبانیت در 
بار  باشد، می تواند  انتقادات تند هم همراه  بیان و 

روانی بسیاری از روی دوش مردم بردارد.
و  دولت  سوی  از  گرفته  شکل  جمعی  اهتمام 
کم  مناطق  ساماندهی  برای  استانی  مسئوالن 
کسب  در  اساسی  اولویتی  عنوان  به  برخوردار 
رضایتمندی عمومی و مطالبه ای به حق از سوی 
ساکنان این مناطق با حضورهای میدانی و نشست 
شبانه  بصورت  خدمت  میزهای  طریق  از  مردم  با 

روزی پیگیری می شود.
دلسوزی برای کرمانشاه به حرف نیست

محله  از  بازدید  جریان  در  کرمانشاه  استاندار 
»ُمالحسینی« کرمانشاه با بیان اینکه دلسوزی برای 
کرمانشاه به حرف نیست بلکه به کار و عمل است، 
گفت: هدف من در استان تنها خدمت به مردم و 
رفع مشکالت کرمانشاه مظلوم است و حاضرم در 
این مسیر حتی آبرو و جان خود را نیز تقدیم کنم.

مدیری  هیچ  کرد:  تصریح  امیری مقدم«  »بهمن 
و  حاشیه سازی  با  ندارد  حق  کرمانشاه  استان  در 
استان  مردم  به  کردن  خدمت  وقت  فرصت سوزی 

را بگیرد.
وی با بیان اینکه تمام تالش و کوشش خود را برای 
بکار  اقتصاد  و  بیکاری  مانند  استان  رفع مشکالت 
گرفته ایم، تاکید کرد: دلسوزی برای کرمانشاه به 
از کرمانشاه هم نیست  به بد گفتن  حرف نیست، 
برای  کار کردن  یعنی  استان،  برای  دلسوزی  بلکه 
از  درست  استفاده  و  استان  سربلندی  و  جوانان 
استان  کردن  معرفی  خوب  و  بالقوه  های  ظرفیت 
که ما از مدیران خواسته ایم با تمام توان برای حل 

مشکالت تالش کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: بازدید میدانی از 
به  توجه  و  محروم  مناطق  و  پروژه ها  اجرای  روند 
نارسایی ها و کمبودهای موجود می تواند سبب ایجاد 

زمینه خدمت بیشتر به مردم شود.
به ضرورت خدمت  استانی  ارشد  مقام  نگاه جدی 
بی منت به مردم بدون فرصت سوزی برای اهالی 
مناطق کم برخوردار نویدبخش روزهایی خوش در 
بهره مندی از خدمات مناسب عمومی خواهد بود. 
و  مانده  زمین  بر  بود  سالیان سال  که  ای  دغدغه 
موجب شده بود تا مردم ناامید و بی اعتماد گردند.

در  کرمانشاه  فرماندار  نزدیک  و  بی واسطه  حضور 
میان مردم به فاصله کمتر از ۲ ماه از آغاز به کار 
در مسند فرمانداری، از یک سو نشان دهنده اهتمام 
ویژه به توصیه رهبر انقالب مبنی بر مردمی بودن 
مسئوالن بوده و از سوی دیگر گامی بلند در ترمیم 

اعتمادآسیب دیده جامعه است.
کرمانشاه  حاشیه   نشین  محالت  زیرساخت های 

ساماندهی می شود
سفر  در  گفت:  نیز  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
رئیس جمهور ، وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه 
دولت از مناطق حاشیه نشین کرمانشاه بازدید کرد 
و  فرماندار  به  را  مناطق  این  ساماندهی  دستور  و 
شهردار داد و با اقدامات انجام شده زیرساخت های 

محله های حاشیه نشین ساماندهی می شود.
خدمت  میز  دومین  در  زنگنه  رحیمی  ابراهیم 
با  که  ُمالحسینی  محله  در  کرمانشاه  فرمانداری 
از  افزود: یکی  حضور مسووالن اجرایی برگزار شد 
اولویت های دولت سیزدهم توجه به مناطق محروم 
اهتمام  کرمانشاه  فرمانداری  اساس  براین  و  است 
و  مناطق  این  مسایل  به  رسیدگی  برای  ویژه ای 

برطرف کردن مشکالت آنها دارد.
اهالی  توسط  شده  بیان  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
محله مالحسینی بیان کرد: برگزاری جلسه امروز 
که  بود  محله  این  مردم  سخنان  شنیدن  برای 
مشکالت متعددی از سوی آنها بیان شد و با انتخاب 
برای  مردم  سوی  از  نماینده ای  یا  محلی  شورای 
ارتباط با دستگاه های اجرایی و پیگیری فرمانداری، 

بسیاری از این مشکالت برطرف خواهد شد.
یکی  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
مردم  مشارکت  محرومیت زدایی  طرح  اهداف  از 
خاطرنشان  است،  محله  هر  مشکالت  رفع  در 
کرد: فرمانداری کرمانشاه به  عنوان نماینده دولت 
پیگیری مشکالت محله های حاشین نشین را وظیفه 
خود می داند و امیدواریم با اقدامات جهادی سایر 
کرمانشاه،  شهرداری  همچون  اجرایی  دستگاه های 

محرومیت از این محله رخت بندد.
برای  سیزدهم  دولت  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
خدمت رسانی به مردم تأکید کرد: مسئوالن شاَنی 
جز خدمتگزاری به مردم ندارند و اگر از خدمتگزاری 

دور شوند شاَن خود را از دست داده اند.
زمان  مدت  در  که  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
بین  در  را  خدمت  میز  سه  انتصاب  از  پس  اندک 
مردم مناطق کم برخوردار برگزار کرده با بیان اینکه 
میز خدمت نقش مؤثری در تسهیل خدمات رسانی 
به مردم دارد و باید به آن اهمیت داده شود تصریح 
کرد: خدمت بی منت به مردم بویژه ساکنان مناطق 

کم برخوردار یک اولویت اساسی بشمار می رود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه 
کرمانشاه از نظر جمعیتی سومین کالنشهر حاشیه 
نشین کشور بعد از مشهد و تهران است، گفت: هر 
هفته روزهای یکشنبه با حضور تمام ادارات برای 
حل مشکالت شهرک های حاشیه نشین کرمانشاه 

در محالت مسائل آنها بررسی و پیگیری می شود.
نهمین  عنوان  به  کرمانشاه  افزود:  زنگنه  رحیمی 
کالن شهر کشور از ظرفیت خوبی به عنوان قطب 
تاریخ هم  در طول  که  است  برخودار  غرب کشور 
بوده  برجسته  و  گسترده  بسیار  شهر  این  جایگاه 

است.
و مشکالت  فرمانداری کرمانشاه مسائل  سرپرست 
و  پتانسیل  همه  این  وجود  با  را  کرمانشاه  شهر 
در  آنها  رفع  عدم  و  انباشت  از  ناشی  را  ظرفیت 
دوره های گذشته دانست و اظهار کرد: امروز همه 
مشکالت شهر جمع شده اند و هر روز با یکی از آنها 

باید دست و پنجه نرم کنیم. 
رحیمی زنگنه در ادامه با اشاره به بازدید وزیر کشور 
(از  تیرماه  به استان در )۲۳  در سفر هیات دولت 
محالت حاشیه نشین مراد آباد و مال حسینی شهر 
کرمانشاه گفت: ظرف یک ماه گذشته با برپا کردن 
میز خدمت در این محالت ، بسیاری از مشکالت 
آنها با هم افزایی شهرداری و دستگاه های خدمت 
دیگر  و  آب  برق،  ها،  کوچه  آسفالت  مانند  رسان 
موراد حل شده و رفع برخی دیگر از مشکالت نیز 

در دست اقدام است.
در  کرمانشاه  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
ادامه اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم فرمانداری 
برای حل مسائل محالت حاشیه نشین را برگزاری 
جلسات هفتگی در این خصوص عنوان کرد و افزود: 
هر هفته در روز های یکشنبه میز خدمت را به یکی 
از محالت حاشیه نشینی می بریم  و به جای اینکه 
بیایند و مشکالت شان را بگویند  ادارات  به  مردم 
ما به آنجا می رویم و حرف ها و درد دل آنها می 
شنویم و با حضور همه دستگاه های اجرایی برای 
حل مشکالت آنها اقدام می کنیم و این یعنی تحقق 

شعار دولت مردمی.
حاشیه  شهرک   ۳۶ اینکه  بیان  با  زنگنه  رحیمی 
نشین با جمعیتی بین ۳۵۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر 
در کالنشهر کرمانشاه داریم، گفت: در صددیم با هم 
برای  ادارات  نهادها و  با  شهرداری و دیگر  افزایی 
حل مشکالت و مسائل شهرک های حاشیه نشین 

گام برداریم.  
های  آسیب  از  پیشگیری  مسائل  بحث  در  وی 
اجتماعی نیز گفت: برخی ادارات با راه اندازی دفاتر 
تسهیل گری، گروه های جهاد، ستاد فرمان اجرایی 
امام )ره( و بنیاد برکت در این خصوص پای کارند و 
مطمئنا کاهش مسائل  اجتماعی مانند فقر نیازمند 
هم افزایی همه دستگاه ها در یک برنامه واحد و 

هم سو است.
دولت سیزدهم برای رفع مشکالت حاشیه نشینی 
این  با جدیت ورود کرده و در  کالنشهر کرمانشاه 
راستا سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اینکه  بیان  با  نیز  تشکیل  از  کرمانشاه  استانداری 
بحث حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین معضالت 
از  است،  کرمانشاه  شهر  اجتماعی  های  آسیب  و 
تشکیل یک قرارگاه در راستای رسیدگی به مسائل 
و مشکالت حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه و دیگر 

شهرستان های استان در آینده نزدیک خبر داد.
اجتماعی  کارگروه  در  که  هاشمی«  پور  »محمد 
استانداری سخن می گفت؛ معضل حاشیه نشینی 
در شهر کرمانشاه را حاد، اورژانسی و خیلی نگران 
و  اجرایی  های  دستگاه  همه  از  و  دانست  کننده 
بودجه  اجتماعی  های  آسیب  بحث  در  که  نهادها 
را  خود  اعتبارات  خواست،  دارند،  ملی  و  استانی 
راستای  در  تا  کنند  اعالم  اجتماعی  کارگروه  به 
رسیدگی بهتر و با برنامه تر به موضوعات پیرامون 

حاشیه پرداخته شود.
وی هدف از ایجاد قرارگاه حاشیه نشینی در سطح 
استان را از سازمان محور خارج شدن و جزیره ای 
سیاست  با  باید  افزود:  و  کرد  عنوان  کردن  عمل 
واحده و تمرکز بیشتر روی نقاط با هم افزایی همه 
گروه ها، نهادها، دستگاه ها اجرایی، سمن ها، دفاتر 
تسهیل گیری کار شود و موازی کاری و جزیره ای 

عمل کردن پرهیز کنیم.
استانداری  اجتماعی  امنیتی  سیاسی،  معاون، 
اجتماعی  کارگروه  اعضای  از  ادامه  در  کرمانشاه 
خواست برنامه های کاربردی و عملی ویژه هر محل 
حاشیه نشین با میزان اعتبار مورد نیاز را اعالم کنند 
از مرکز سازمان در تهران  آنها  تا در راستای حل 

اعتبار بگیریم.
پورهاشمی در ادامه آسیب های اجتماعی و حاشیه 
نشینی در شهر کرمانشاه را یک بحران دانست و 
خواستار اختصاص بودجه استانی ویژه مدیریت یک 

بحران برای مسائل حاشیه نشینی شد.
ارایه  با  پژوهشی  کارهای  انجام  بر  ادامه  در  وی 
و  مسئله  بیان  صرف  گفت:  و  کرد  تاکید  راهکار 
را  ما  نشینی  حاشیه  های  آسیب  شناسی  آسیب 
دل  در  باید  کند  نمی  راهنمایی  مشکل  حل  به 
تحقیقات راهکار هم بیرون بیاد و براساس آن برنامه 

ریزی کنیم و عمل کنیم.
و  اجتماعی  کارگروه  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
در  ویژه  و  اهمیت  با  کارگروه  یکی  را  فرهنگی  یا 
مدیریت استان عنوان کرد و گفت: باید این کار را به 
طور منظم منسجم، با برنامه طبق ضوابط تشکیل و 

تعطیل بردار هم نیست.
پژوهشگر مسائل حاشیه نشینی شهر کرمانشاه نیز 
در جلسه کارگروه اجتماعی استانداری گفت: شهر 
کرمانشاه از نظر وسعت سومین و از نظر جمعیت 
دومین شهر حاشیه نشین کشور است که ۳۵ در 
جمعیت آن در محالت حاشیه نشینی زندگی می 

کنند.
تعریف  افزود: معموال  ادامه  در  »بیتا حامد«  دکتر 
های  زیرساخت  وجود  عدم  به  نشینی،  حاشیه 
آموزشی،  بهداشتی،  مراکز  نداشتن  مانند،  شهری 
آب،  مانند  های خدماتی  زیرساخت   ، سبز  فضای 
در کل محرومیت  و  آسفالت کوچه    ، گاز  و  برق 
فیزیکی اشاره می شود و در این سالها از پرداختن 
به مسائل اجتماعی حاشیه نشینی غفلت شده است.

وی بیان داشت: در پژوهش های میدانی که از ۳۶ 
نقطه حاشیه نشین شهر کرمانشاه در این پژوهش 
انجام شده، موضوع و محورهای حاشیه نشینی هر 
محل با آن یکی  متفاوت است مثال حاشیه نشینی 
در شهرک باهنر) معموال مهاجران جنگ زده قصر 
شیرین و سرپل ذهاب هستند با شهرک جعفرآباد 
که ) قوم لک زبان به خاطر زبانشان در  آن نقطه 
جمع شده اند، از نظر نوع محرومیت متفاوت است، 
آباد  شاطر  با  دراز  دره  نشینی  حاشیه  وضعیت  یا 
و  دار  بیکاری،  برحسب  صرفا  و  دارد  فرق  بسیار 
نداری، خط فقر و بیکاری غیره نیست بلکه بیشتر 

مسائل اجتماعی دخیل هستند.
حاشیه  مشکالت  حل  روش  کرد:  اظهار  حامد 
نشینی هر محله نیز باید متفاوت باشد و باید سه 
گروه، مدیران، خود مردم محله و مراکز علمی باهم 
همکاری کنند تا حل شود و یک طرف و دستوری 

نمی شود مسائل آنها حل کرد.
سرپرست  استاندار،  میدانی  های  پیگیری  با 
بازدیدهای  طریق  از  مسووالن  سایر  و  فرمانداری 
معتمدین  با  نشست  و  خدمت  میزهای  میدانی، 
نشین  مناطق حاشیه  رفع مشکالت  شاهد  محلی 
شهر کرمانشاه هستیم و این موضوع امید و اعتماد 

را بیش از پیش در دل مردم زنده کرده است.
اهداف مدنظر دولت در  به  به طور قطع دستیابی 
حضور  بواسطه  برخوردار  کم  مناطق  ساماندهی 
مستلزم  مناطق  این  در  امر  متولیان  روزی  شبانه 
همراهی و همدلی همه دستگاه های مسئول است.

تجلی گفتمان کار جهادی دولت در 
ساماندهی مناطق کم برخوردار کرمانشاه

اخبار

محفل کتابدانان با موضوع طب اسالمی 
در کرمانشاه برگزار شد

و  اسالمی  با موضوع طب  کتابدانان  نهمین محفل   
نظرات پیرامونی آن، روز سه شنبه با حضور پژوهشگر 
طب اسالمی، متخصص قلب و عروق، پزشک عمومی 
و متخصص طب سنتی و یکی از اساتید حوزه علمیه 
در اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه برگزار شد.

اداره کل کتابخانه  روابط عمومی  از  ایرنا  به گزارش 
های عمومی استان کرمانشاه؛ در ابتدای این جلسه 
اسالمی  ایرانی  طب  پژوهشگر  سلیمانی«  »عطااهلل 
گفت: مستشرقین در کتاب های خود طب اسالمی را 
با طب سنتی ایرانی یکسان تصور کرده اند در حالی 
که، در عین اشتراکات، بین این دو تفاوت هایی وجود 

دارد.
و  علما  نظرات  حاضر  حال  در  افزود:  سلیمانی 
است.  متفاوت  اسالمی  طب  مورد  در  کارشناسان 
برخی به دلیل تعلق به طب سنتی و عده ای به دلیل 
طرفداری از علم مدرن به صورت کامل با آن مخالف 

هستند.  
وی اظهار کرد: وقتی از بعضی علما و مجتهدین می 
شنویم که طب اسالمی نداریم منظور نظریات آقای 
در  طبی  های  توصیه  اصل  با  وگرنه  است  تبریزیان 

قرآن و روایات مخالف نیستند.  
سلیمانی در پایان گفت: در حال حاضر جریان معتدلی 
وجود دارد که ضمن بهره مندی از طب سنتی و مدرن 
معتقد به وجود طب اسالمی است که به تدریج کامل 
می شود. در این جریان که از چهره های شاخص آن 
آقای حسین خیراندیش است پزشکان متعددی مانند 
دکتر رضا منتظر وجود دارد که کتاب طب اسالمی را 
نوشته اند و خود تحصیلکرده علم جدیدند و در جهت 
تایید بعضی توصیه های طبی اسالمی مانند حجامت 
آزمایشات علمی انجام داده و مقاالت علمی خارجی 

منتشر کرده اند.
در ادامه »افشین احمدپور«، متخصص قلب و عروق، 
گفت: محققین گفته اند اکثریت روایات طبی سند 
ندارند و بلکه به نظر من سند همه آنها بدون استثناء 

ضعیف است.  
وی بیان کرد: من در زمینه روایات علمی منسوب به 
اهل بیت یک مقاله علمی نوشته ام و معتقدم اگر طب 
اسالمی وجود داشت می بایست دستاوردهای آن با 
دستاوردهای علم مدرن قابل مقایسه می بود و الزم 
به ذکر است که پزشکان موافق طب اسالمی مهارت 

و دانش کافی ندارند.
علمیه  حوزه  استاد  یارمحمدی،  االسالم  حجت 
به  نیاز  اظهارنظر در علم رجال  نیز گفت:  کرمانشاه 
سالها شاگردی و تحصیل دارد و نمی شود هرکسی 

در این خصوص به راحتی نظر بدهد.
وی گفت: ما نه همه روایات را تایید یا رد می کنیم و 
ضمن استفاده از طب جدید معتقدیم در بعضی موارد 

طب جدید نتوانسته موفق عمل کند.
متخصص طب  و  عمومی  پزشک  باغنی«،  »رحمت 
سنتی، گفت: مخالفت با دستاوردهای طب اسالمی 
و سنتی به دلیل وجود پیش فرضهای ذهنی است و 

مخالفان نخواسته اند حقایق را ببینند.

امام جمعه کرمانشاه: خبرنگاران نقش 
بی بدلیلی در جهاد تبیین دارند

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه 
انعکاس  در  بی بدیلی  نقش  خبرنگاران  گفت: 
موفقیت های عظیم انقالب به عنوان جهاد تبیین دارند.

نشست  در  سه شنبه  روز  علما«  »مصطفی  اهلل  آیت 
مثمرثمر  تالش های  از  خبرنگاران،  با  صمیمانه 
خبرنگاران برای انعکاس رخدادهای جامعه تجلیل کرد.

وی با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( و شهادت 
حضرت سیدالشهدا علیه السالم گفت: امیدوارم همه 
در خدمتگزاری موفق باشیم و توفیق داشته باشیم که 

خدمتگزار خوبی باشیم.
زدودن  ضرورت  خصوص  در  کرمانشاه  جمعه  امام 
معضل بیکاری اظهار داشت: پیرامون بیکاری و اهمیت 
توجه به جوانان با مسوولین صحبت کرده ام و تذکر 
برای  و هم مسووالن  مردم  باید هم  ام،  داده  را  الزم 
زدودن معضل بیکاری همت کنند و اقدام عملی داشته 

باشند.  
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، در باره فرهنگ 
در  کار  فرهنگ  متاسفانه  کرد:  تصریح  تالش  و  کار 
استان تعریف علمی ندارد، به گونه ای باید همت کنیم 
و در تعریف خودمان از کار، یک بازآفرینی انجام دهیم، 
کار همه اش میز و صندلی نیست، باید در حوزه های 
متعدد برای امور مختلف افرادی متناسب با ظرفیت ها 

تربیت کنیم.
جهاد  منادیان  عنوان  به  خبرنگارن  از  تجلیل  با  وی 
تبیین تأکید کرد: جهاد تبیین اصل کار ماست باید 
گذشته را در نظر بگیریم و موقعیت فعلی را هم درنظر 
در  انقالب  از  قبل  بدانند  جوانان  باید  باشیم،  داشته 
همین کرمانشاه چه خبر بوده است و آمریکایی ها چه 
جوالنی می دادند و مقدرات کشور دست چه کسی 
و گزارش های  قلم  با  واقفیم  که خبرنگاران  لذا  بود، 

خود در فرهنگ سازی بسیار موثرند.
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دستگاه های اجرایی کرمانشاه برای 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران 

کامال آماده هستند
کرمانشاه  استانداری  ایثارگران  امور  پیگیری  مسئول   
در  مشکلی  دولتی  سازمان های  و  ادارات  اینکه  اعالم  با 
ندارند،  ایثارگران  استخدامی  وضعیت  تبدیل  خصوص 

گفت: این فرآیند با شتاب مناسب در حال انجام است.
به گزارش ایرنا؛ »خیراهلل رشیدی« در نشست رسیدگی 
و رفع موانع تبدیل وضعیت ایثارگران و فرزندان آنها در 
عزیزی  اهلل  حشمت  حضور  با  که  اجرایی  دستگاه های 
سازمان  در   انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 
افزود: شهدا  برگزار شد؛  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
و خانواده های آنها و همچنین ایثارگران ولی نعمتان ما 
هستند و بدون از خودگذشتگی و جانفشانی آن ها این 

انقالب حفظ نمی شد و همه ما مدیون آن ها هستیم.
اهداف  وی اظهار کرد: دولت مردمی در راستای تحقق 
انقالبی خود موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران 

در ادارات دولتی را در دستور کار خود قرار داده است.
رشیدی تصریح کرد: با توجه به  تاکید ویژه استاندار بر 
حل مشکالت ایثارگران و پیگیری مطالبات آن ها، یک 
نشست کاری برای پیگیری این موضوع با معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان برگزار شد.
مسئول پیگیری امور ایثارگران استانداری کرمانشاه افزود: 
به عمل  برنامه ریزی ها و پیگیری های  با  خوشبختانه 
آمده، در سازمان های دولتی مشکلی در خصوص تبدیل 
برنامه  افراد طبق  این  و  ندارد  وجود  ایثارگران  وضعیت 

زمان بندی در حال تبدیل وضعیت هستند.
کرمانشاه ۳۰ هزار ایثارگر دارد

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ کیلومتر 
مرز مشترک با کشور عراق دارد، مردم این استان ۳۰ هزار 
ایثارگر شامل ۹ هزار و ۸۰۰ شهید، ۱۹ هزار جانباز و هزار 

و ۷۵۰ آزاده تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
جانباز  بانوی  تقدیم ۸۵۰ زن شهیده، ۱۵۵۰  همچنین 
و ۷۵۰ شهید زیر ۱۵ سال از سندهای افتخار مردم این 
استان است، رتبه اول زنان جانباز کشور و دومین استان 
که بیشترین تعداد زنان شهیده را تقدیم انقالب اسالمی 

کرده از آن کرمانشاه است.
بیش از ۲۷ عملیات طی دوران دفاع مقدس در کرمانشاه 
از جمله مرصاد، بازی  دراز، تنگ حاجیان، محمد رسول  
اهلل )ص(، والفجر ۱۰، مطلع الفجر انجام شده و همچنین 
شهر نودشه و روستاهای زرده و دیره شهرستان داالهو 
در دوران جنگ تحمیلی بمباران شیمیایی شدند و اینها 
دیار  این  مردم  مظلومیت  و  حقانیت  بر  سندی  همگی 

است.

 مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از فعالیت 
در  روستایی  زنان  تعاونی  فعال  شرکت  هشت 
استان خبر داد و گفت: مشارکت جامعه زنان در 
فعالیت های مختلف در راستای توسعه روستایی، 
نقش موثری دارد که یکی از راهکارهای مناسب 
ایجاد  زنان،  مشارکت  بکارگیری  جهت  در 

شرکت های تعاونی روستایی زنان است.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  صفایی«  »ایرج 
و  موفقیت  راهکارهای  از  یکی  ایرنا  خبرنگار 
پیشرفت در تعاونی های زنان روستایی را به روز 
بودن این تشکل ها در فعالیت های اقتصادی 
در  تسهیالت  اختصاص  از  و  دانست  گوناگون 
بند ب  و  تبصره ۱۸  الف  بند  قالب طرح های 

تبصره ۱۶ به این شرکت های تعاونی خبر داد.

روستایی  زنان  تعاونی  های  شرکت  افزود:  وی 
تامین  راستای  در  سریعتر  چه  هر  توانند  می 

تسهیالت اقدام کنند.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در ادامه 
جامعه  جمعیت  از  نیمی  زنان  اینکه   بیان  با 
کنیم،  سعی  باید  گفت:  دهند،  می  تشکیل  را 
های  فعالیت  در  را  آنان  مشارکت  و  نقش  تا 
و  ببریم  باال  جامعه  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
های  زمینه  ترین  اصلی  از  یکی  راستا  این  در 
مشارکت زنان در جامعه روستایی ایجاد کسب 
و کارهای کوچک و ورود به کارآفرینی یا خود 

اشتغالی است.
صفایی هدف از تشکیل تعاونی های زنان را در 
راستای استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه 
و ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار و 

در نهایت توانمند کردن زنان اعالم کرد و بیان 
داشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در 
امر ساماندهی و ایجاد تعاونی ها ظرفیت مناسبی 

فراهم کرده است.
این مقام مسئول یکی از راه های توانمندسازی 
آموزش  را  زنان  خصوص  به  روستایی  جامعه 
امری ضروری  آموزش  داشت:  اظهار  و  دانست 
برای اعضا و ارکان تشکل های های کشاورزی 
در خصوص مسایل مالی، اقتصادی، بازرگانی و 
آشنایی با قوانین و مقررات و اساسنامه تشکل 
های بخش کشاورزی است که در دستور کار 

این سازمان قرار دارد.
صفایی از جمله راه های تشویق زنان روستایی 
به حضور در فعالیت های اجتماعی را برگزاری 
و  کرد  عنوان  آنان  دستاوردهای  از  نمایشگاه 

گفت: برنامه ریزی های خوبی برای شرکت در 
ازتولیدات  مجازی  و  حضوری  نمایشگاههای  
و  تولید  افزایش  سبب  که  شده  برگزار  زنان 
کارآفرینی در سطح این نوع شرکت ها می شود.

و  روستایی  تعاونی  شرکت های  اهداف  وی 
اعضاء،  زندگی  سطح  بردن  باال  را  کشاورزی 
افزایش تولید محصوالت زراعی و دامی با رعایت 
از  تعاونی  موازین  و  کشاورزی  توسعه  اهداف 
عنوان  مشترک  و  جمعی  برداری  بهره  طریق 

کرد.
از  بیش  کرمانشاه  استان  در  ایرنا؛  گزارش  به 
دارد  وجود  کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   ۹۵۰
که در سال زراعی جاری ۹۸ هزار هکتار سطح 
زیر کشت گندم آبی و ۳۰۰ هزار هکتار نیز زیر 

کشت گندم دیم رفته است.

هشت شرکت تعاونی زنان روستایی در استان کرمانشاه فعال است
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طاهری: داوران آمادگی حضور 

در رقابت های لیگ برتر را ندارند

لیگ  داوری  وضعیت  درباره  استقالل  فوتبال  تیم  سرپرست   
برتر گفت: ما فکر می کردیم بعد از پایان لیگ، داوران پس از 
مدتی استراحت با تمرکز بیشتری وارد مسابقات می شوند ولی 
در مصاف ما با سپاهان، دیدیم که آقای حیدری با وجود تجربه 

باالی شان اصاًل تمرکزی روی بازی نداشتند.
و  پایتخت  آبی های  دیدار  داوری  خصوص  در  طاهری  بیژن   
سپاهان اظهار کرد: ما فکر می کردیم بعد از پایان لیگ، داوران 
با تمرکز بیشتری وارد مسابقات  از مدتی استراحت  عزیز پس 
می شوند ولی در مصاف ما با سپاهان، دیدیم که آقای حیدری 
با وجود تجربه باالی شان اصاًل تمرکزی روی بازی نداشتند. این 
در حالیست که نه هواداری در استادیوم بود و نه از سوی دو تیم 

فشاری روی داوری ایجاد شد.
سرپرست تیم فوتبال استقالل در مورد توجه داوران در بازی های 
لیگ عنوان کرد: برای من عجیب است که چطور ایشان صحنه 
خطای پنالتی روی آرمان رمضانی را دید ولی سوت نزد و یا اینکه 
رشید مظاهری پایش به یک پای دیگرش خورد و خودش را روی 
زمین انداخت ولی آقای حیدری خطای جعفر سلمانی را اعالم 
کرد. من از داوران می خواهم که توجه بیشتری داشته باشند. ما 
نمی خواهیم که داوران به سود ما سوت بزنند بلکه فقط عدالت 
را می خواهیم. داوران باید تمرکز و دقت بیشتری داشته باشند. 
لیگ امسال سخت تر از همه لیگ های قبلی است و الزم است تا 

داوران آمادگی جسمانی و ذهنی خوبی داشته باشند.
وی افزود: توقع ما از آقای حیدری خیلی بیشتر بود. استقالل 
از اشتباهات داوری ضرر  بارها  بارها و  در طول سال های اخیر 
کرده و امیدواریم در فصل جاری دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم 
و عدالت از سوی داوران در زمین اتفاق بیفتد. داوران هم اگر 
به مسئوالن  است  بهتر  ندارند،  تمرکز کافی  احساس می کنند 
بازی ها  در  آن ها  جای  به  را  دیگری  نفر  تا  بگویند  فدراسیون 

استفاده کنند.
طاهری درباره ادامه روند تیم در لیگ برتر گفت: به هیچ وجه 
به دنبال توجیه شکست مقابل سپاهان نیستیم و قطعاً در آینده 
تالش می کنیم با کسب بهترین نتایج، دل هواداران را شاد و این 
نتیجه را جبران کنیم ولی واقعیت این است که ما از داوری در 
مصاف با سپاهان ضربه خوردیم و به همین دلیل از داور مسابقه 
شکایت کردیم. امیدواریم به این شکایت رسیدگی شود و با داور 
این مسابقه برخورد الزم صورت بگیرد. وقتی در اولین بازی ما 
چنین اشتباهاتی رخ می دهد طبیعی است که ما نگران آینده 

می شویم و امیدواریم که این نگرانی ما اشتباه باشد.

عالقه مند به فراهم کردن زیرساخت های 
حضور بانوان در ورزشگاه ها هستیم

خبر

مسئوالن ورزش ترکیه خواهان حضور بانوان 

محجبه ایران در لیگ های ورزشی شان هستند

6

از  ترکیه  ورزش  وزیر  با  جلسه  در  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ما خواستند که خانم های والیبالیست محجبه ما به لیگ ترکیه 
ترانسفر شوند چون به گفته خودشان این عالقه مندی را دارند که 
بانوان محجبه ما در باشگاه های ترکیه حضور پیدا کنند تا فضای 

حجاب اسالمی در ورزش را ترویج دهند.
»حمید سجادی«   درباره کیفیت عملکرد ورزشکاران کشورمان 
جدول  در  کشورمان  دوم  رتبه  فعلی  جایگاه  ابتدا  داشت:  اظهار 
امروز  و  دیروز  که  در صحبت هایی  می گویم.  تبریک  را  رقابت ها 
ایران  که  هستند  بسیار خوشحال  داشتیم  ترکیه  ورزش  وزیر  با 
جز رتبه های باالی جدول است و تبریک صمیمانه ای از این بابت 
داشتند. البته روز گذشته برای بازی والیبال تیم کشورمان در محل 

بازی حضور داشتند.
ما  تیم  کرد:  اعالم  کشورمان  والیبال  تیم  عملکرد  درباره  وی 
بازی های بسیار خوبی در این رقابت ها داشته و به گفته کارشناسان 
این  بر  با ترکیه رقابت خواهیم کرد. سعی ما  نیز  احتماال فینال 
است تا در کنار بچه های تیم باشیم و با روحیه مضاعف بازیکنان 
را راهی میدان کرده و نتیجه عالی که همان جایگاه قهرمانی است 

را کسب کنیم.
وزیر ورزش و جوانان افزود: البته یک یا دو نفر از دریافت کننده های 
خوب و بازیکن مصدوم را در اختیار نداریم اما ورزش را همین فراز 
با هر مدالی  فینال رسیدند  به  و همین که  زیبا کرده  فرودها  و 
برای ما ارزشمند است و ما از آنان حمایت می کنیم. چرا که آینده 
المپیک و آسیایی  برای مسابقات  تا  تیم است  والیبال ما همین 

پیش رو بتوانیم این تیم را تقویت  و نتایج عالی را کسب نماییم.
سجادی درباره عملکرد بانوان ورزشکار کشورمان در این رقابتها 
بیان کرد: ما ۱۰۰ بانوی ورزشکار در تیم ها و رشته های مختلف در 
این رویداد بزرگ داشتیم و نتایج خوب تیم های هندبال و والیبال 

نشان دهنده رشد این قشر عزیز از جامعه ورزش ما است.
وی اعالم کرد: ما در ستاد عالی بازی ها برای تک تک رشته هایی 
نفر  این جمع ۱۰۰  و  داشتیم  را  دالیل خاصی  بودند  بانوان  که 
بانوی محجبه ورزشکار ما چنان حضور آراسته و با وقاری در این 
رقابت ها داشتند که در جلسه با وزیر ورزش ترکیه از ما خواستند 
خانم های والیبالیست محجبه ما به لیگ ترکیه ترانسفر شوند. چون 
به گفته خودشان این عالقه مندی را دارند که بانوان محجبه ما در 
باشگاه های ترکیه حضور پیدا کنند تا فضای حجاب اسالمی در 
ورزش را ترویج دهند. در جودو بانوان ورزشکار ما علیرغم برخی 
با حجاب کامل  بود که  اولین دوره ای  این  پرده  فشارهای پشت 
کشورمان  ورزش  افتخار  باعث  و  می کنند  شرکت  رشته  این  در 

می شوند. 

 دبیر فدراسیون شطرنج گفت: در گذشته معامالتی 
با حجم چهار هزار میلیارد تومان برای واردات کود، 
شکر و لب تاپ با کد اقتصادی این فدراسیون انجام 
شده که بدهی مالیاتی زیادی را به وجود آورده است. 
 نشست خبری حسن تامینی رئیس، شادی پریدر 
زنان و عرفان هاشمی دبیر فدراسیون  نایب رئیس 

شطرنج  در محل این فدراسیون برگزار شد.
این  در  شطرنج   فدراسیون  دبیر  هاشمی  عرفان 
نشست گفت: گالیه رسانه ها کامال به جا است و نقد 
منصفانه موجب تقویت خواهد شد اما دلخوری هایی 
از نقد گذاشته اند  هم وجود دارد. برخی پا را فراتر 
دلسردی  موجب  این  شده  دور  واقعیت  از  اخبار  و 
می شود. حدود چهار سال در فدراسیون هستم و از 
مشکالت باخبرم . یکی از موارد مالیات است. بدهی 
مالیاتی از سال ۹۲ تاکنون ۱۴ میلیارد تومان است 

که پنج میلیارد آن جریمه دیرکرد است.
وی ادامه داد: نمی دانم چه کاری و چه اقداماتی در 
واردات و صادرات در این فدراسیون انجام شده که 
چنین بدهی مالیاتی ایجاد شده است. ظاهرا کود، 
شکر و لب تاپ وارد می شد. رقم معامالت در حدود 
چهار هزار میلیارد تومان بوده که رقم بسیار باالیی 
است. این معامالت با کد اقتصادی فدراسیون انجام 

شده است.
هاشمی همچنین گفت: بزرگترین چالش فدراسیون 
مالیات است و باید آن را پرداخت کنیم. کار راحتی 
نیست و دادگاه تجدید نظر نیز  فدراسیون را محکوم 

کرده است و منتظر رای نهایی هستیم.
دبیر فدراسیون در خصوص نتایج شرایط در المپیاد 
جهانی گفت: دیدار حساسی برابر هند داشتیم که 

مشکالت و کسالت ۲ ستاره شطرنج باخت را برای 
ما رقم زد و بعد آن نیز روحیه بچه ها بهم ریخت و 
دیگر انگیزه برای رقابت نبود. ما قبل از دیدار با هند 
میزبان، مدعی سکو بودیم. حواشی زیاد بود و موجب 

واکنش ستاره های شطرنج شد.
وزارت ورزش برای استخدام مربی خارجی کمک کند

رئیس فدراسیون شطرنج نیز گفت: فدراسیون مدت ها 
با سرپرستی اداره می شد. یک بی نظمی ایجاد شد و 
باید به ریل باز می گشت و از سوی خانواده شطرنج 
معرفی شدم و البته حمایت دولتی نداشتم و برنامه 
خود را برای انتخابات ارایه دادم و مورد اقبال خانواده 
شطرنج قرار گرفت. افرادی که به فدراسیون آمده اند 

با مشورت بوده و هیئت ها نظر دادند.
وی ادامه داد: در خانواده شطرنج نگرانی ایجاد شده 
بود  و بسیاری از شطرنج بازان از شرایط موجود گالیه 
داشتند و  باید دغدغه ها را برطرف می کردم. با هتل 
خوابگاه  هتل  این  بود  قرار  و  داریم  اختالف  ورزش 
شطرنج باشد ولی معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده 
تا  کردیم  درست  بازان سوئیت  برای شطرنج  است. 
بزرگان شطرنج در آن مستقر شوند. آنان به حداقل 

راضی هستند.
اصلی  مهره های  گذشته  یکسال  در  افزود:  تامینی 
شطرنج را حفظ کردیم و به المپیاد نیز رفتند. البته 
با کمترین امکانات به هند  پولی به ما داده نشد و 
از قبل  المپیاد جهانی رفتیم. بدهی  محل برگزاری 
چند  تا  و  شده  پرداخت  آن  بیشتر  اما  است  باقی 
کسی  شد.  خواهد  پرداخت  بدهی  همه  دیگر  ماه 
در  شد.  ایجاد  شکل  چه  به  بدهی  آن  نمی پرسد 
شطرنج نگاه یکسان است و خط کشی خاص نداریم و 

حتی مشاور ما از اقلیت و ارامنه است.
رئیس فدراسیون شطرنج ادامه داد: کارشکنی داخلی 
و خارجی بسیاری وجود دارد و دست بردار نیست. 
نمی دانم هدفشان چیست؟ اگر بررسی کنید قبل از 
من کار خیلی ها ایراد داشت که بهتر است ورود نکنم. 
بارها با منتقدان صحبت کردم تا کوتاه بیایند اما آنان 
همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند. در زمان 
مالیاتی  بدهی  میلیارد  منتقدان ۱۴  از همین  یکی 
ایجاد شد، چرا کسی دنبال این موضوع نیست؟ این 
اتفاق در سال ۹۲ رخ داده است. باید پول بچه های 

شطرنج را صرف پرداخت مالیات آنان کنم.
وی گفت: اصل کار من بر آرامش است و به دنبال 
ثابت  را در یک سال گذشته  این  و  نیستم  حاشیه 
برنامه  دارد.  زیادی  مشکالت  فدراسیون  کردم. 
استخدام مربی خارجی است و سطح شطرنج بازان 
باال است و ما باید بهترین مربی را استخدام کنیم. 
مربی ارمنستانی استخدام کردیم و برای کوتاه مدت 
کار کرد. باید مربی با دانش خارجی استخدام شود. 
امیدوارم وزارت  ایجاد کنیم.  انگیزه  این کار  با  باید 
مربی  استخدام  برای  الزم  کمک  جوانان  و  ورزش 

انجام دهد.
پوررمضانعلی: هزینه مربی خارجی باال است

شطرنج  ملی  تیم های  مدیر  پوررمضانعلی  امیررضا 
گفت: تا قبل از حضور حسن تامینی به عنوان رئیس 
فدراسیون، پست های زیادی داشتم و تعدادی از آنان 
را واگذار کردم. اقدامات زیادی برای تیم انجام دادیم 
و در دوره کرونا نیز کالس آنالین داشتیم. ۶ سرمربی 
به  کالس ها  و  کردیم  انتخاب  سنی  رده های  برای 

صورت مستمر ادامه دارد.
و  است  پایه  تیم های  تقویت  هدفمان  افزود:  وی 
استعدادیابی الزم را از تمام استان ها انجام دادیم و 
منتخب استان ها به صورت رایگان  آموزش می بینند. 
استان ها  برخی  و  هستند  پیشرو  استان ها  برخی 
بضاعت کافی ندارند. استعدادها از تمام کشور انتخاب 
می شوند و در هر استان ۲ مربی نیز انتخاب شدند. 
کالس های ما در هفته برگزار خواهد شد. این کارها 
کمتر بازتاب داشته است و اقبالی به این رشته نیست.

وی گفت: در بخش بانوان از مربیان بومی استفاده 
کردیم و در المپیادها شرکت کردیم. بخش مردان 
نیاز به مربی خارجی و با دانش دارد. در حدود چهار 
داده  هم  کامل  صورت  به  و  داریم  بودجه  میلیارد 
بودجه خاص دارد.  به  نیاز  نمی شود. مربی خارجی 

فدراسیون بودجه مربی خارجی ندارد.

دبیر فدراسیون خبر داد: واردات چهار هزار میلیارد تومانی کود و شکر با 
کد اقتصادی فدراسیون شطرنج

این  گفت:  فوتبال  فدراسیون  سرپرست   
فدراسیون نسبت به فراهم ساختن زیرساخت 
ها برای حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشای 

فوتبال عالقه مند است.
با خبرنگاران  گو  و  در گفت  ماجدی  میرشاد 
هیات  انتخاباتی  و  عمومی  مجمع  در  حاضر 
از  خیلی  افزود:  شرقی  آذربایجان  فوتبال 
ندارند  را  الزم  های  زیرساخت  ها  استادیوم 
اما امیداوریم فیفا و کنفدراسیون آسیا کمک 
ما  تا  کنیم  دریافت  را  پولهایمان  تا  کنند 
حضور  برای  را  الزم  های  زیرساخت  بتوانیم 

بانوان فراهم کنیم.
دی  فیفا  در  ملی  تیم  برای  خوب  بازی   ۲

تدارک دیده شده است
به  قدرت  با  اسکوچیچ  اینکه  بیان  با  ماجدی 
کار خود در تیم ملی ادامه خواهد داد افزود: 
دو بازی خوب تدارکاتی برای تیم ملی در فیفا 
دی برنامه ریزی شده و ما به دلیل جابجایی 
یک  توانیم  نمی  جهانی،  جام  برگزاری  زمان 
ملی  تیم  اردوی  مسابقات،  از  قبل  ماه  دو  یا 

را برپا کنیم.
از  قبل  روز  شش  پنج  البته  کرد:  اضافه  وی 
ها  تیم  جهانی،  جام  در  انگلیس  با  بازی 
بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار می دهند 
تا آخرین اردوی آماده سازی برای حضور در 

جام جهانی برگزار شود.
اساسنامه انتخاباتی استان ها تغییر می کند

برگزاری  به  فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
کرد  اشاره  نیز  استان  فوتبال  هیات  انتخابات 
و گفت: فدراسیون فوتبال حدود ۶ ماه است 
که با سرپرست اداره می شود و به طور قطع، 
از  یکی  ها  استان  انتخاباتی  اساسنامه  تغییر 

برنامه های اساسی رییس جدید خواهد بود.
بازبینی  یا  و  تغییر  البته  گفت:  ماجدی 
رییسه  هیات  تصویب  نیازمند  ها  اساسنامه 
است اما این تغییرات و بازبینی ها باید انجام 

شود.

هفته دوم لیگ برتر با حضور هواداران برگزار 
می شود

ماجدی با اشاره به ایراد فنی در سامانه بلیت 
تماشاگر  بدون  برگزاری  به  منجر  فروشی که 
بازی های هفته نخست لیگ برتر شد گفت: 
تا هفته  ایرادها را رفع کنیم  سعی می کنیم 

دوم با حضور هواداران برگزار شود.
وی اضافه کرد: اتفاقات خوبی در روزها و هفته 
هواداران  و  تماشاگران  حوزه  در  آینده  های 

خواهد افتاد.
نیز  فدراسیون  در  موجود  مشکالت  به  وی 
با  مشکالت  این  رغم  به  گفت:  و  کرد  اشاره 
جذب  و  ها  ارگان  برخی  و  مجلس  همکاری 
منابع مالی و ایجاد درآمد در فدراسیون، تیم 
این  امیدواریم  که  کردیم  اداره  را  ملی  های 

مشکالت به زودی برطرف شود.
هواداران تیم ها تابع قانون باشند

ماجدی با بیان اینکه پرشور و پرهیجان تر از 
هواداران تراکتور در فوتبال ایران وجود ندارد 
های  تیم  هواداران  مثل  تیم  این  هواداران  و 
های  نساجی سرمایه  و  استقالل  پرسپولیس، 
فوتبال هستند گفت: هواداران در استادیوم ها 

از تیمشان حمایت کنند.
در  رفتارهایی  موارد  برخی  در  افزود:  وی 
کمیته  ورود  که  دهد  می  رخ  ها  استادیوم 
و  شود  می  ناپذیر  گریز  انضباطی  و  اخالق 
ها  تیم  هواداران  از  یک  هیچ  با  فدراسیون 

مشکلی ندارد.
در مورد انتخابات صحبت نمی کنم

سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: چون خودم 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال  نامزد  هم 
هستیم در مورد آن صحبت نمی کنم تا شائبه 

ای ایجاد نشود.
هیات  انتخابات  مورد  در  همچنین  ماجدی 
انتخابات  این  افزود:  آذربایجان شرقی  فوتبال 
به  و  برگزار شد  به طور کامال سالم و شفاف 
امیدوارم  آقای ششگالنی تبریک می گویم و 
با استفاده از تجربه و نگرشی که دارند نسبت 
به استعدادیابی در رده های سنی مختلف در 
هر  دو بخش مردان و زنان اهتمام ویژه داشته 

باشند.
آذربایجان  فوتبال  هیات  انتخاباتی  مجمع 
شرقی در تبریز تشکیل شد و جواد ششگالنی 
برای ششمین دوره متوالی و با کسب ۲۸ رای 

برای چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد.

استقالل  باشگاه  سخنگوی   
قراداد  در  بندی  به  واکنش  در 
»آندره آ  و  استقالل  باشگاه 
شکایت  حق  که  استراماچونی« 
باشگاه به مراجع قانونی را سلب 
این گونه  قبول  گفت:  می کند، 
تعهدات همیشه موجب خسران 
باشگاه های ایرانی را فراهم کرده 

است.
به گزارش ایرنا، فرشید سمیعی 
در گفت وگوی تلفنی با برنامه در 
انتهای الوند در واکنش به بندی 
با  استقالل  باشگاه  قرارداد  در 
استراماچونی مبنی بر این که این 
باشگاه ها تمام جرایم و غرامت ها 
به  شکایت  حق  و  می پذیرد  را 
سلب  خود  از  را  قانونی  مراجع 
قرارداد  در  کرد:  اظهار  می کند، 
غرامت و جرائمی در نظر گرفته 
شده و زمانی که شما این جریمه 
در  می کنید،  قبول  آگاهانه  را 
تعهدات،  ندادن  انجام  صورت 
دستورات  از  نمی توانید  دیگر 
با  کنید.  استفاده  خود  قانونی 
توجه به این که در طول سالیانه 
گذشته، معموال کلیه باشگاه های 
ایرانی در پرداخت به موقع و انجام 
مشکل  خود  تعهدات  به موقع 
تعهدات  این گونه  قبول  داشتند، 
و بندها همیشه دردسرساز بوده 
باشگاه های  خسران  موجبات  و 

ایرانی را فراهم کرده است.
وی در پاسخ به این که در حال 
استقالل  باشگاه  قرارداد  حاضر 
بسته  به گونه ای  استراماچونی  و 
نتوانسته  باشگاه  این  که  شده 
داشته  خود  از  چندانی  دفاع 
همین طور  دقیقا  گفت:  باشد، 

است. به هر حال طبق قرارداد، 
مهلت قانونی ۲ ماهه تعیین شده 
غرامت  مبلغ  آن  طی  اگر  که 
می تواند  مربی  نشود،  پرداخت 
اقدام کند. متاسفانه برخی اوقات 
از  بعد  می کنند  فکر  باشگاه ها 
طی شدن و منقضی شدن مدت 
قانونی و ترک ایران توسط مربی 
اقامه  قصد  مربی  دیگر  مربوطه، 
دعوی ندارد این در حالی است 
که وکالی مربی مربوطه به موقع 
می دهند  انجام  را  الزم  اقدامات 
قانونی  حقوق  از  هیچ گاه  و 
باشگاه  پرونده  نمی گذارند.  خود 
استقالل ۲ وکیل داشت و تیمی 
حمایت  باشگاه  داخل  از  هم 
داشت  توجه  باید  البته  می کرد. 
زمان  در  مربوطه  قرارداد  که 

مدیریت قبلی باشگاه بسته شد.

رقمی  تشریح  در  سمیعی 
توجه  با  افزود:  پرداختی  کلی 
روز  هر  که  تاخیر  خسارات  به 
تاکنون  می کند،  پیدا  افزایش 
بالغ بر یک میلیون و ۵۳۴ هزار 
یورو )چیزی معادل ۶۰ میلیارد 

تومان( است.
استقالل  باشگاه  سخنگوی 
کارت  خصوص  در  همچنین 
پایان خدمت و وضعیت معافیت 
مرادمند و یزدانی هم گفت: پدر 
سابقه  مرادمند  محمدحسین 
حضور طوالنی مدت در جبهه را 
این  از  می کرد  گمان  و  داشتند 
کسب  به  موفق  می تواند  طریق 
وقتی  اما  کنند  کسب  معافیت 
مربوطه  سامانه  در  را  مدارک 
بارگذاری کردند، چند ماه تایید 
نشد و مجبور شدند این چند ماه 

را به خدمت سربازی اعزام شود. 
سیاوش یزدانی از معافیت کفالت 

استفاده کرد و معاف شد.
نشدن  رسمی  مشکل  سمیعی 
این طور  را  رضایی  کاوه  قرارداد 
تشریح کرد: رضایی یک مسئله 
که  دارد  اداری  کار  و  خانوادگی 
از  او  شد.  خواهد  زودی حل  به 
را مطرح کرده  این مسئله  ابتدا 
بود و این گونه نبود که قراردادش 
را امضا کند بعد مشکل را مطرح 
کند. ما هم به او اعالم کردیم که 
نهایت همکاری را خواهیم داشت 
منتها تا یک زمان خاص. او هم 
قول داد تا همان زمان خاص که 
به زودی فرا می رسد، ماجرا تمام 
و  تمام  به طور  بتواند  تا  می شود 
کمال در اختیار باشگاه استقالل 

باشد.

سمیعی: برخی بندها در قرارداد خارجی های 

فوتبال دردسرساز است

پنجشنبه 27  مرداد 1401 سال پنجم - شماره   140



هنری
گزارش

یاسر احمدوند رئیس شورای راهبردی 

بیست ودومین جشنواره ملی صنعت چاپ و نشر شد

به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون  احمدوند،  یاسر   
عنوان رئیس شورای راهبردی بیست ودومین جشنواره ملی صنعت چاپ و 

نشر انتخاب شد.
یاسر  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی  در حکم   
احمدوند آمده است: نظر به اهمیت صنعت چاپ کشور و توسعه فرهنگ و 
معارف اسالمی و ایرانی و ضرورت معرفی توان و ظرفیت این صنعت فرهنگی 
فرهنگی  گفتمان  تبیین  و  نشر  و  چاپ  عرصه  تالشگران  به  نهادن  ارج  و 
در قاب برگزاری رویدادهای ملی، جنابعالی را که شخصیتی بهره مندی از 
تجارب ارزشمند فرهنگی و اجرایی هستید، به عنوان رئیس شورای راهبردی 

بیست ودومین جشنواره ملی صنعت چاپ و نشر منصوب می نمایم.
اختتامیه بیست ویکمین جشنواره ملی صنعت چاپ سوم اسفند با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شده  بود. در این مراسم از ۱۲ برگزیده 
در ۸ بخش شامل تجلیل از خانواده شهید جامعه چاپ، پیشکسوتان صنعت 
چاپ،  ماشین آالت  تولیدکننده  فعال،  بانوی  علمی،  برجسته  چهره  چاپ، 
صادرکننده، کارآفرین و کارشناس استانی چاپ تقدیر  شد. در این دوره  
در  اهالی صنعت چاپ  پاسداشت  آئین  عنوان  تحت  استانی  ۲۸ جشنواره 

استان های مختلف کشور برگزار شد. 
برگزیدگان بیست ویکمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ  از سراسر کشور 
توسط داوران که همگی از اصحاب صنعت چاپ بودند به محوریت اتحادیه ها 
و تشکل های تخصصی انتخاب شدند. در آن دوره برگزیدگان این دوره از 
جشنواره از سراسر کشور توسط داوران که همگی از اصحاب صنعت چاپ 

بودند به محوریت اتحادیه ها و تشکل های تخصصی انتخاب شدند.

آیین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کانون  مدیرعامل  معارفه  و  تکریم 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
گفت: کانون باید از مجری به متولی 

تبدیل شود.
و  تکریم  آیین  در  نوری  یوسف 
پرورش  کانون  مدیرعامل  معارفه 
بیان  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
اینکه کانون باید در زیست بوم جدید 
و  داشته باشد  جدی  نقش آفرینی 
شود،  تبدیل  متولی  به  مجری  از 
اظهار کرد: این نهاد باید وارد عرصه 
سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت 
که  افرادی  و  گروه ها  همه  از  و  شود 
کودک  هنر  و  ادبیات  حوزه های  در 
به  می کنند  فعالیت  نوجوان  و 
ایجاد  کند.  حمایت  جدی  صورت 
جمله  از  کانون  در  خالق  خانه های 
نقش آفرینی  برای  فعالیت ها  این 
در  است.  زیست بوم جدید  در  کانون 
عرصه ها  این   فعاالن  باید  زمینه  این 
کاهش  با  و  کند  سازمان دهی  را 
تصدی گری به حمایت از فعالیت های 
بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان 

عرضه این گروه ها بپردازد.
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
ایشان  امسال  اردیبهشت  دیدار  در 
بیشتر  تالش  بر  مبنی  فرهنگیان،  با 
ارزش های  کردن  نهادینه  برای 
و  مفاخر  معرفی  و  ایرانی  و  اسالمی 
بزرگان و نمادهای هویت ملی، یادآور 
شد: هنر و ادبیات موثرترین نقش را 
در تحکیم و ارتقاء هویت ملی برعهده 

دارد.
رییس مجمع عمومی کانون پرورش 
جدید  نگاه  داد:  توضیح  فکری 
بعد  از  تربیت  و  تعلیم  عرصه  در 
انسان شناسی بر این مبنا شکل گرفته 
مربی،  محوریت  با  کودک  که  است 
دست به پژوهش می زند و با هدایت 
را کشف می کند و  استعدادهایش  او 
در این دیدگاه تکامل یافته، کودک را 
در ۷ سال نخست زندگی برای کشف 
ما  و  می گذارند  آزاد  استعدادهایش 
بر اساس  را  نباید استعدادهای آن ها 

خواسته های خودمان ترسیم کنیم.
درباره  پژوهش هایی  توضیح  با  وی 
که در کشور با موضوع نقش آموزش 
ملی  ناخالص  تولید  در  پرورش  و 
ارزش  کرد:  تاکید  است  شده  انجام 
در  پرورش  و  آموزش  که  افزوده ای 
این زمینه ایجاد می کند بعد از معدن 

باالترین ارزش است.
خود  واقعی  جایگاه  به  را  کانون 

بازگردانید
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
نیز در این آیین گفت: کانون یکی از 
باسابقه ی  تربیتی  فرهنگی،  نهادهای 
است  کشور  در  سال   ۶۰ به  نزدیک 
مملکت  این  بزرگان  از  بسیاری  که 
با  را  خود  نوجوانی  و  کودکی  دوران 
آن  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب ها 
سپری کرده اند. قدمت این نهاد مانند 
در  ریشه  که  است  تنومندی  درخت 
۶۰ سال تاریخ دارد و شاخه های آن 

در سراسر کشور گسترده است.
رابطه  مورد  در  حدادعادل  غالمعلی 
پرورش  کانون  و  پرورش  و  آموزش 
در  که  همان طور  کرد:  بیان  فکری 
داریم  فوق برنامه  و  برنامه  مدرسه 
در کل کشور هم می توان آموزش و 
و  آموزش رسمی  مسئول  را  پرورش 
دانست.  فوق برنامه  مسئول  را  کانون 
به  که  است  آن  موفق  مدرسه 
اهمیت  برنامه  اندازه  به  فوق برنامه ها 
در  مدرسه ها  امتیاز  که  چرا  بدهد 
فوق برنامه های آن هاست و به همین 
دلیل کانون در زیر مجموعه آموزش 

و پروش قرار داده شده است.
کانون  این که  به  اشاره  با  حدادعادل 
باشد  پرورش  و  آموزش  مکمل  باید 
استفاده  کانون  عنوان  از  افزود: 
را  مدیرعامل جدید  توجه  و  می کنم 
به کلیدواژه »پرورش« جلب می کنم 
برنامه ریزی ها،  تمام  محور  باید  که 
بر  حاکم  راهبرد  بیانگر  و  فعالیت ها 
کودکان  باید  کانون  در  باشد.  کانون 
و نوجوانان به تفکر و تعقل که الزمه 
پرورش فکر است سوق داده شوند تا 
این،  و  کنند  فکر  بگیرند چگونه  یاد 
کار بسیار پیچیده و مهمی است که 
مربیان کانون می توانند با زبان هنر 

آن را انجام دهند.
این که  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  کانون  فعالیت  می شود  احساس 
تربیت  و  تعلیم  عمومی  عرصه های 
اعالم  است  شده  ضعیف  و  کم فروغ 
ملی  حد  در  ناشری  کانون  کرد: 
بین المللی  سطح  در  باید  که  است 
برای سایر کشورها الگو باشد. کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
ممتاز  کتاب های  عرصه  در  زمانی 
مدیرعامل  از  زد،  می  را  اول  حرف 
جدید کانون می خواهم این مجموعه 
خود  واقعی  جایگاه  به  را  فرهنگی 

بازگرداند.
ادب  و  زبان  فرهنگستان  رییس 
و  آموزش  وزیر  از  هم چنین  فارسی 
رفع مشکالت  برای  پرورش خواست 
این مجموعه اهتمام بیشتری داشته 
باشد و افراد کارآمد و شایسته برای 
فعالیت در کانون به کار گرفته شوند.

کودکان اثرگذارند و کنشگر
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی نیز با 

بیان حدیثی از امیرالمومنین علی)ع( 
»عاقل تر  می فرمایند:  ایشان  گفت: 
کسی است که بیش از بقیه ناظر به 
نگاه عقل،  فرداست.« در واقع اساسا 
عاقل  و  است  عاقبت اندیشی  به  نگاه 
کسی است که آینده را جدی بگیرد. 
بنابراین اگر کوتاهی کردیم الزم است 

اهتمام مضاعف داشته باشیم.
ادامه  قمی  محمد  حجت االسالم 
کودکان  که  داشت  توجه  باید  داد: 
مخاطب  نقش  در  صرفا  نوجوانان  و 
برنامه های فرهنگی، هنری و تربیتی 
و  کنشگر  خودشان  بلکه  نیستند 
مورد  در  این  و  هستند  اثرگذار 
و  کودکان  است.  بیشتر  نوجوانان 
جامعه  در  امید  مظهر  نوجوانان 
این  فرهنگ  پرچمداری  ما  هستند. 
کشور را از اینها می خواهیم. کانونی ها 
بیشتر واقف هستند که این سرمایه ها 
پیشرو  خودشان  شوند  شکوفا  اگر 

می شوند.
حمایت همه جانبه مجلس از کانون

و  آموزش  کمیسیون  رییس 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 
نیز در این آیین با بیان اینکه کانون 
به  و  تربیت  را  مهمی  شخصیت های 
با  افزود:  است،  کرده  معرفی  جامعه 
تمام وجود در مجلس از این مجموعه 

فرهنگی حمایت خواهیم کرد.
دیگری  بخش  در  منادی  علیرضا 
اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
حمایت  کانون  از  باید  نیز  حاکمیت 
گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  کند، 
آموزش  اختیار  در  که  بودجه ای  از 
به  تومان  ۱۵میلیارد  بود،  پرورش  و 
این  امسال  کانون اختصاص دادیم و 
امروز  کرد.  خواهیم  بیشتر  را  بودجه 
کانون  باید  که  هستیم  وضعیتی  در 
کنیم،  حمایت  گذشته  از  بیشتر  را 
بسیار  جدید  نسل  کنیم  توجه  باید 
است  قبلی  نسل های  از  باهوش تر 
ما  کشور  در  زیادی  استعدادهای  و 

وجود دارد که باید شکوفا شود.
طرح  تصویب  به  اشاره  با  منادی 
بر  مجلس  در  معلمان  رتبه بندی 
کانون  مربیان  رتبه بندی  اهمیت 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

نیز تاکید کرد.
کانون گنجینه ای از نیروهای فعال و 

دغدغه مند
فکری  پرورش  کانون  مدیرجدید 
کودکان و نوجوانان نیز در این آیین 
کانون را گنجینه ای از نیروهای فعال 
و دغدغه مند دانست که زندگی خود 
را وقف کودکان و نوجوانان کرده اند و 
به مربیان خود  این زمینه  کانون در 

متکی است.
حامد عالمتی با قدردانی از تالش های 
مدیران عامل سابق کانون و بیان این 
پایه های  نوجوانان  و  کودکان  که 
هستند،  ایرانی  اسالمی  نوین  تمدن 
و  آموزش  وزیر  کشور،  مسئوالن  از 
نویسندگان،  و  هنرمندان  پرورش، 
کسانی  همه  و  مربیان  و  کارکنان 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  نحو  به  که 
خواست  می کنند  همکاری  کانون  با 
از فعالیت های کانون  در دوره جدید 

حمایت کنند.
کرد:  اظهار  کانون  جدید  مدیرعامل 
دغدغه  که  است  این  ما  تالش  تمام 
مربیان و کارکنان کانون را به حداقل 
جدید  دوره  در  امیدوارم  و  برسانیم 
مسیر  در  بلندی  گام های  بتوانیم 
نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و  تعلیم 

برداریم.
و  برنامه ها  گفت:  پایان  در  وی 
پرورش  کانون  جدید  رویکردهای 
فکری در دوره جدید آماده و تدوین 
آینده  فرصت های  در  که  است  شده 

اعالم خواهد کرد.
سخنرانان،  بر  عالوه  آیین  این  در 
کشوری،  مسئوالن  از  جمعی 
عرصه های  نویسندگان  و  هنرمندان 
شماری  و  نوجوان  و  کودک  مختلف 
حضور  کانون  مربیان  و  کارکنان  از 
داشتند، حکم انتصاب حامد عالمتی 
کانون  جدید  مدیرعامل  به عنوان 
مهدی  تالش های  از  و  اعطا  وی  به 
کانون  سابق  مدیرعامل  علی اکبرزاده 

قدردانی شد.
پخش نماهنگ معرفی کانون، گزارش 
یک ساله مدیریت مهدی علی اکبرزاده 
مدیرعامل سابق و پخش نماهنگی در 
تجلیل از سردار شهید قاسم سلیمانی 
از دیگر بخش های این آیین بود که  
در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
کانون واقع در خیابان حجاب تهران 

برگزار شد.

در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل کانون اعالم شد؛
وزیر آموزش و پرورش: کانون پرورش فکری 

باید از مجری به متولی تبدیل شود

گزارش

در دیدار با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
تاکید شد؛

حمایت از گردش اقتصادی بازار 
فرهنگ و هنر در همکاری با مجلس

با  دیدار  در  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر 

مجلس شورای اسالمی و این نهاد حمایتی تاکید کرد.
مجید  سید  هنر،  اعتباری  صندوق  عمومی  روابط  از  نقل  به 
پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و غالمرضا منتظری 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در یک نشست 
ارائه  مسیر  در  صندوق  این  مشکالت  بررسی  ضمن  مشترک 
تعامل  ضرورت  بر  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  به  خدمات 

هرچه بیشتر میان مجلس و این نهاد حمایتی تاکید کردند.
پوراحمدی در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
این صندوق گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار نفر از اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر هستند. از این 
تعداد بیش از ۴۶ هزار نفر از خدمات بیمه تأمین اجتماعی و 
برخوردار  تکمیلی  درمان  بیمه  از خدمات  نفر  هزار   ۳۶ حدود 

هستند.
وی افزود: از مهمترین خدمات حمایتی صندوق اعتباری هنر، 
و  حرف  صاحبان  بیمه  قالب  در  اجتماعی  تأمین  بیمه  ارائه 
مشاغل آزاد با نرخ های ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد به همه اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه عضو صندوق است. در این رابطه صندوق 
به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به طور میانگین 
۶۰ درصد از حق بیمه ساالنه اعضا خود )معادل ۲۵۵ میلیارد 

تومان در سال ۱۴۰۱( را پرداخت می کند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره به خدمات بیمه درمان تکمیلی گفت: یکی از مواردی که 
صندوق بر آن توجه ویژه دارد مبحث سالمت و تأمین هزینه 
های درمانی اعضای تحت پوشش است. بر این اساس تالش می 
شود هرساله ضمن ارتقای سطح کیفی خدمات در این بخش 
داشته  را  افزایش  اعضا حداقل  پرداختی سهم  بیمه  سهم حق 
باشد و ۶۰ درصد از هزینه  حق بیمه  سهم اعضا )و افراد تحت 

تکفل( از سوی صندوق پرداخت می شود.
پوراحمدی با اشاره به حمایت های صورت گرفته از هنرمندان 
از  بسیاری  سنی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  پیشکسوت 
و  ضوابط  براساس  هنر  و  فرهنگ  عرصه  پیشکسوت  اساتید 
تأمین  بیمه  برقراری  امکان  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مقررات 
اجتماعی برای بسیاری از این عزیزان وجود ندارد با این جود 
صندوق اعتباری هنر به منظور کمک به معیشت هنرمندان و 
واجد شرایط در قالب طرح تکریم و کمک مستمری به بیش از 
۳ هزار نفر از هنرمندان واجد شرایط مقرری ماهانه پرداخت می 
کند. در صورت تأمین اعتبار درصدد هستیم که مبلغ مقرری 

ماهانه اعضا افزایش یابد.
مالی  منابع  کمبود  وجود  با  کرد:  تصریح  ارشاد  وزیر  مشاور 
تخصیص  سیزدهم  دولت  آغاز  از  شدیم  موفق  ای  بودجه  و 

تسهیالت پرداختی به اعضای صندوق افزایش چشمگیر یافت.
به اعطای تسهیالت در دوران شیوع کرونا گفت:  با اشاره  وی 
خوشبختانه با حمایت دولت و تخصیص بودجه ویژه به صندوق 
توانستیم حمایت های ویژه ای از این قشر فرهیخته که دچار 
آسیب جدی به دلیل تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری در ایام 
مهمترین  از  یکی  البته  دهیم.  انجام  بودند،  شده  کرونا  شیوع 
به  بخشی  رونق  کنیم  می  دنبال  را  آن  جدیت  با  که  اهدافی 
اقتصاد فرهنگ و هنر کشور با هدف حمایت از جریان گردش 
اقتصادی بازار فرهنگ و هنر و کاهش تصدی گری دولت است.

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  مهم  نقش  به  اشاره  با  پوراحمدی 
در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور گفت: امیدواریم با حمایت و 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی خدمات  ویژه  توجه 
صندوق به جامعه فرهنگ و هنر کشور هرچه بیشتر گسترش 

یابد.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  منتظری  غالمرضا 
اهتمام صندوق  از  قدردانی  نشست ضمن  این  در  نیز  اسالمی 
در رفع مسائل و مشکالت جامعه فرهنگ و هنر کشور گفت: 
اصحاب فرهنگ و هنر نقش ویژه ای در تعالی جامعه دارند و 
حمایت از آنها وظیفه تمامی دستگاه های فرهنگی کشور است. 
ایفا  به خوبی  را  نقش خود  هنر  اعتباری  خوشبختانه صندوق 

کرده است.
جلسات  برگزاری  با  کنیم  می  کرد:تالش  بیان  پایان  در  وی 
مستمر با این نهاد حمایتی مسائل و مشکالت مرتفع و صندوق 
حضور موثری در عرصه حمایت از هنرمندان و شکوفایی اقتصاد 

فرهنگ و هنر کشور داشته باشد.

7

وزیر فرهنگ در شورای هنر مطرح کرد:

اهتمام وزارت فرهنگ برای 
ساماندهی طرح »نظام استاد 

شاگردی در آموزش هنر«
هنر  اهتمام شورای  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
برای جمع بندی به سرانجام رساندن طرح »نظام استاد شاگردی 
در آموزش هنر«، گفت: مقوله آموزش هنر طی سال های اخیر 
از رشد قابل توجهی برخوردار است بطوری که هم اکنون بیش 

از ۲۰ هنرستان در حال ساخت در نقاط مختلف کشور داریم.
مهدی  محمد  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  نقل   به 
در  هنر  شورای  هشتمین  و  شصت  در  دوشنبه   روز  اسماعیلی 
هنر«  آموزش  در  شاگردی  استاد  »نظام  طرح  بررسی  خصوص 
به  و  تر  بررسی دقیق  برای  این جلسه، گفت:  عنوان دستور  به 
با  آموزشی  تخصصی  کارگروه  باید  طرح  این  رساندن  سرانجام 
حضور اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای مختلف تشکیل و 
در کنار آن با تعیین بازه زمانی به جمع بندی دقیق تر این طرح 

کمک شود.
وی در ادامه به ساخت همزمان بیش از ۲۰ هنرستان در سراسر 
کشور اشاره کرد و گفت: جایگاه آموزش هنر طی سال های اخیر 
رشد بسیاری داشته است همچنین استقبال نسل جوان نسبت 
به آموزش های هنری هم چشمگیر است. از سوی دیگر شیوه 
دانشگاهی  های  رشته  سایر  مرسوم  های  شیوه  با  هنر  آموزش 
متفاوت است که همه این موارد سرانجام رساندن طرح »نظام 

استاد شاگردی در آموزش هنر« را الزامی می کند.
بودن  فعال  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
وزارت  فعالیت  جدید  دوره  در  هنرمندان  ارزشیابی  شورای 
مشغول  مدون  برنامه ریزی  با  ارزشیابی  شورای  گفت:  فرهنگ 
بررسی پرونده های متعدد است و با یک نگاه علمی و تخصصی 
درجه های هنری را به متقاضیان و  اساتید حوزه های مختلف 
اهدا می کند و دریافت کنندگان این مدارک از طریق صندوق 
حمایت از پیشکسوتان هنر مورد حمایت در حوزه های مختلف 

قرار می گیرند.
همچنین در این جلسه، سایر اعضای این شورا به همراه برخی 
بیان چالش ها و مشکالت  به  نمایندگان دستگاه های مختلف 
مراکز  در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  آموزشی  مسائل  روی  پیش 

دانشگاهی پرداختند.
رضا نقی زاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات 
طرح  دقیق  بررسی  برای  وزارتخانه  این  آمادگی  از  فناوری  و 
»نظام استاد شاگردی در آموزش هنر« تا رسیدن به راهکارهای 

عملیاتی در این خصوص تاکید کرد.
دوره جدید  در  وقفه،  سالها  از  هنر کشور پس  جلسات شورای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سر گرفته شده است و امروز، 
هشتمین  و  شصت  و  جدید  دوره  در  شورا  این  جلسه  سومین 
جلسه آن در ادوار مختلف در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار شد.

آثار  ساخت  پروانه  صدور  شورای 
پنج  با  اخیر  جلسه  در  سینمایی 

فیلم نامه موافقت کرد.
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به 
بصری،  سمعی  و  سینمایی  امور 
به  »بولینگ«  فیلمنامه های 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 

اصغر نعیمی، »نوروز« به تهیه کنندگی 
سهیل  کارگردانی  نادری،  محمدرضا 
صالحی،  حمزه  نویسندگی  و  موفق 
سعید  تهیه کنندگی  به  »پاالیشگاه« 
نویسندگی  و  کارگردانی  سعدی، 
به  »هوک«  خوشبخت،  مهرداد 
پور،  آشتیانی  علی  تهیه کنندگی 

و  الدز  ریگی  حسین  کارگردانی 
»مدار  تراب بیگی،  مهدی  نویسندگی 
سعید  تهیه کنندگی  به  بسته« 
و  جعفری  مهدی  کارگردانی  ملکان، 
مهین  و  جعفری  مهدی  نویسندگی 
پروانه  شورای  موافقت  عباس زاده، 
اخذ  را  سینمایی  سازمان  ساخت 

کردند.
و  »هوک«  »پاالیشگاه«،  فیلم  سه 
»مداربسته« محصول بنیاد سینمایی 

فارابی است.
یادآوری می شود، فیلمنامه »بولینگ« 
پروانه  تاریخ  یافتن  پایان  دلیل  به 

ساخت، در این شورا تمدید شد.

با اعالم سازمان سینمایی؛

سعید ملکان »مدار بسته« را تهیه می کند
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شرکت  همراه  تلفن  نام گوشی  آیفون 
جزو  که  تجاری  برند  است.این  اپل 
است،ساخت  دنیا  های  برند  معروفترین 
کشور آمریکا ودارای نرم افزار اختصاصی 

آی او اس است.
صفحه  و  دوربین  کیفیت  به  توجه  با 
افزار ،  نرم  بودن  اختصاصی  و  نمایش 
این گوشی جایگاه ویژه ای بین مشتریان 
سرسخت  حریف  این  مقابل  دارد.در 
همراه  تلفن  سازنده  های  شرکت  سایر 
افزار  نرم  به  مجهز  مختلف  برندهای  با 
از  که  اند  آرایی کرده  صف  اندروید 
هوآوی  و  سامسونگ  آنها  مهمترین 
هستند. در مقایسه کیفیت سخت افزاری 
و نرم افزاری در بسیاری از موارد حریفان 
موفق تر  بسیار  و  گرفته  پیشی  آیفون  از 
نرم  از  استفاده  اند.سهولت  عمل کرده 
افزار اندروید و در  دسترس بودن خدمات 
سخت افزاری ارزان، عامل برتری دیگری 
می آید.با  شمار  به  اندرویدی ها  برای 
حوزه  در  آمریکا  های  تحریم  به  توجه 
ایران،  علیه  افزاری  افزاری و سخت  نرم 
شرکت اپل نیز کاربران ایرانی را تحریم و 
کشور ما را از لیست خدمات خود خارج 
را  ایران  های  تلفن  شماره  دسترسی  و 
برای ایجاد حساب کاربری مسدود کرده 
خاص  افزارهای  نرم  از   است.بسیاری 

ممنوع  ایرانی  کاربران  برای  اس  او  آی 
هایی  سرویس  از  بسیاری  و  است  شده 
که بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار 
می گیرد نیز محدود شده است،در واقع 
کاربران ایرانی از حدود نیمی از خدمات 

آیفون برخوردار هستند.
در  آیفون  خرید  تب  وجود  این  با  اما 
رو  و  باال  بشدت  ایرانی  جوان  جامعه 
مشکالت  وجود  ،با  است  افزایش  به 
اقتصادی در بین جوانان،همچنان شاهد 
این موضوع هستیم که برخی خرید یک 
گوشی دست دوم آیفون را با قیمت باال 
ترجیح  نو  اندرویدی  برند  یک  خرید  به 
بعنوان  نه  کاال  این  .متاسفانه  دهند  می 
یک  بعنوان  بلکه  مخابراتی  ابزار  یک 
کاالی لوکس و تشریفاتی مورد استفاده 
قرار می گیرد و اغلب کاربران برای جلب 
تجمالت  نمایش  و  نمایی  خود  و  توجه 
روزمره برند آیفون را انتخاب می کنند. 
تحلیل  و  مشاهده  از  پس  شرکت  این 
اپل  معروف  ساعت  کاربران،تولید  رفتار 
تا یک وسیله  را در دستور کار قرار داد 
تجمالتی  کاربران  برای  دیگر  نمایشی 
خود آماده کند. ساعتی که قابلیت های 
ارزان  هوشمند  های  ساعت  ی  همه 
قیمت را دارا است و در واقع طرفداران 
اپل واچ هزینه برند را پرداخت می کنند. 
با توجه به مدل رفتار تجمالتی کاربران 
این برند،شرکت اپل بیشترین سود را نه 
کاربران  رفتار  نحوه  از  بلکه  خدمات  از 
تب  چرا  سوال  به  پاسخ  در  است.  برده 
گفت  باید  نمی کند  فروکش  آیفون 
دولت گامهای مهمی از جمله ممنوعیت 
بر  نظارت  و  کنترل  و  کاال  این  واردات 
و  است  کرده  شروع  را  کاال  این  قاچاق 
در کنار آن فرهنگ سازی و ترویج روش 
درست خرید وسایل کاربردی در جامعه 
می تواند این تب را آرام کند و این مسئله 
رفت  هدر  از  جلوگیری  باعث  می تواند 

منابع انسانی،مالی شود.
ارشد  جاللوند-کارشناس  عمار 

فناوری اطالعات

چراتبآیفونفروکشنمیکند؟

امید  کارآفرینی  مدیرعامل صندوق   
تعطیل  نیمه  طرح  هزار   ۵۰ گفت: 
شده  شناسایی  سرمایه گذاری  برای 
برای  سرمایه گذاری  تفاهم نامه  که 
هزار   ۲ ارزش  به  طرح  هزار  یک 

میلیارد تومان انجام شده است.
چهارشنبه  روز  رضایی«  »نعمت اهلل   
 ۵ با  تفاهم نامه  امضای  آیین  در 
اظهار  جمعی،  مالی  تامین  سکوی 
ایجاد  هدف  با  صندوق  این  داشت: 
اشتغال و ارتقای تولید این تسهیالت 
ارزان قیمت و سرمایه گذاری را برای 

طرح ها انجام می دهد. 
نیمه  واحد  هزار   ۵۰ از  افزود:  وی 
حدود  راکد  یا  فعال  نیمه  تعطیل، 
۲۶ هزار طرح در بخش صنعت قرار 
اولویت  در  واحد  هزار   ۱۸ که  دارد 

سرمایه گذاری قرار گرفته است. 
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
واحدها  این  مشکل  کرد:  تاکید 
سرمایه در گردش، مباحث بیمه ای و 
حقوقی است که در صورتی برطرف 
توسعه  و  اشتغال  ایجاد  شاهد  شود 

اقتصادی خواهیم شد.
صندوق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمومی  نهاد  یک  امید  کارآفرینی 
یک  حتی  گفت:  است،  غیردولتی 
از بودجه دولتی کشور نداریم،  ریال 
و  دستگاه ها  دادن  قرار  اهرم  با  بلکه 
تامین  روش های  دنبال  به  شرکت ها 

مالی جدید هستیم. 

شرایط  در  داشت:  بیان  رضایی 
در  سرعت  به  باید  منابع  تحریمی 
تا  گیرد  قرار  کارآفرینان  اختیار 
و  سرمایه گذاری  مرحله  به  طرح ها 

اجرا در بیایید. 
سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصاد  در  درصدی  هشت  رشد 
گفت:  است،  کرده  برنامه ریزی  را 
و  نفری  میلیون  یک  اشتغال  ایجاد 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی از 
مهم ترین طرح های دولت است که به 

دنبال تحقق آن هستیم. 
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
 ۳.۵ طرح ها  این  اجرای  برای  افزود: 
همت سرمایه گذاری نیاز است ضمن 
از دیگر  نیز  احیا  اینکه طرح نهضت 
واحدهای  موانع  رفع  برای  طرح ها 
است  راکد  و  نیمه تعطیل  نیمه فعال، 

تا مولد شوند. 
مردمی  سرمایه های  جذب  بر  وی 
از  نفر   ۲۳۶ گفت:  و  کرد  تاکید 
متوسط  با  را  خود  منابع  مردم 
تومانی  میلیون  هفت  سرمایه گذاری 
آورده اند که در فعال سازی طرح ها به 

کار خواهد رفت. 
رضایی خاطرنشان کرد: این صندوق 
سرگردان  منابع  تا  دارد  آمادگی 
اقتصادی  مولد  بخش  به  مردم 
نرخ  راستا  همین  در  یابد  اختصاص 
سرمایه گذاری برای کارآفرینان را به 

۲ درصد کاهش داده ایم.

سرمایهگذاری۲هزارمیلیاردتومانی
براییکهزارطرحنیمهتعطیل

نوشتار

نانو  دبیر ستاد توسعه فناوری 
کشور گفت: آثار نانو تکنولوژی 
قابل  عینه  به  بشر  زندگی  در 
مشاهده است و هیچ صنعت یا 
متصور  نمیتوانیم  را  محصولی 
شویم که از تکنولوژی نانو بهره 
 ۱۲۰۰ امروزه  ما  نشود  مند 
محصول مبتنی بر فناوری نانو 

در کشور داریم .
دبیر  سرکار  سعید  دکتر 
روز  نانو کشور  فناوری  توسعه 
بازدید  درحاشیه  پنجشنبه 
معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از شهرستانهای رباط 
شرکت  در  شهریار  و  کریم 
ایرنا  خبرنگار  به  آهار  ایران 
توانمند  شرکت های  گفت: 
حوزه  در  کشور  در  زیادی 
ایجاد شده که به  نانو فناوری 
کشور  صنعتی  نیازهای  رفع 
ما  است  شده  بسزایی  کمک 
 ۱۲۰۰ امروز  خوشبختانه 
محصول مبتنی بر فناوری نانو 
داریم و اقتصاد کشور در زمینه 
نانو ساالنه متوسط رشد ۱۰۰ 
درصدی را تجربه می کند که 
در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵۰۰ 
وپیش  بوده  تومان  میلیارد 
سال  در  که  شود  می  بینی 
جدید از ۲۲هزار میلیارد تومان 

فراتر می رود. 
وی در ادامه با اشاره به محقق 
سازی اهداف شعار سال تاکید 

به  سال  نامگذاری  کرد:قطعا 
بنیان«  دانش   « سال  عنوان 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
درتولید  زیادی  بسیار  تاثیر 
داشته  فناوری  نانو  محصوالت 
و طبیعتا باید از نظر کمیت و 
کیفیت به جایی برسد که برای 
کاالی  به  جامعه  نیاز  تأمین 

خارجی نیازی نباشد.
تاکید  با  سرکار  سعید  دکتر 
بر اهمیت نگاه ویژه به توسعه 
شرکت های دانش بنیان گفت: 
مجلس و دولت توجه ویژه ای 
دارند  فناوری  توسعه  بحث  به 
درجریان  تحرکی  امر  این  و 
دانش بنیانی کشور ایجاد کرده 
آینده  در  که  هستیم  امیدوار 
رشد  زمینه  مقررات  و  قوانین 
دانش  جریان  برای  حداکثری 

بتوانیم  تا  کند  ایجاد  را  بنیان 
در اینم راستا تولیدی که رونق 
داده ایم را با جهش بیشتری به 

نتیجه برسانیم.
فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
کشور  اقتصاد  کرد:  نانوتصریح 
نفت  به  مبتکی  فقط  نباید 
از توانمندی های  باید  باشد ما 
و  کنیم  حمایت  خودمان 
محصوالت  صادرات  به  بیشتر 
کنیم  توجه  دانش بنیان 
صادرات  برای  را  وشرایط 
محصوالت دانش بنیان تسهیل 
یک  به  بنیان  دانش  کنیم.  
ادبیات رایج تبدیل می شود و 
باید حمایتها ادامه پیدا کند تا 
زمانی که به یک اقتصاد مبتنی 

بر دانش و فناوری برسیم.
اشاره  با  مسئول  مقام  این 

زندگی  در  تکنولوژی  آثار  به 
ابراز  کشور  اقتصاد  و  مردم 
در  تکنولوژی  نانو  آثار  داشت: 
 ، فاضالب  و  آب  های  مقوله 
و  کشاورزی  و  زیست  محیط 
از همه مهم تر تاثیرات نانو در 
قیمت  با  که  نانویی  داروهای 
مناسب تر از مشابه خارجی در 
کشور تولید و زندگی مردم را 
به  داده است  قرار  تاثیر  تحت 

عینه قابل مشاهده است. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: 
سیزدهم  دولت  در  امیدوارم 
شاهد رشد و شکوفایی شرکت 
که  باشیم  بنیان  دانش  های 
پژوهش ها به علم نافع تبدیل 
نمایان  جامعه  سطح  در  و 

شوند.
خبر نگار : ناهید کریمی

دبیرستادتوسعهفناورینانوکشور:

۱۲۰۰محصولمبتنیبرفناورینانودر
کشورداریم
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گونه  هر  گفت:  جمهور  رئیس    
اراضی  طبیعی،  منابع  به  دست اندازی 
خصوصا  کشور،  جنگلی  اراضی  و  ملی 
خط  نهادها  و  دستگاه ها  سوی  از 
وزارت  و  است  مردمی  دولت  قرمز 
و  تسامح  بدون  باید  جهادکشاروزی 
این  از  و  برخورد  متخلفان  با  مماشات 

ثروت ملی صیانت کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دومین 
فعالیت  بر  ستادی  نظارت  جلسه 
وزارتخانه ها، مهم ترین ماموریت وزارت 
جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی 
پایدار برای کشور خواند و گفت: وزارت 
جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای 
منشا  با  و  ارزان  کیفیت،  با  سالم، 
لذا  کند،  فراهم  کشور  در  را  داخلی، 
و  خودکفایی  در  وزارتخانه  این  نقش 
امنیت غذایی کشور راهبردی و بسیار 

تعیین کننده است.
ارزش  زنجیره  تکمیل  جمهور  رئیس 
را جزء  در حوزه محصوالت کشاورزی 
مهم ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی 
باید  وزارتخانه  این  افزود:  و  خواند 
با  را  اساسی  کاالهای  ارزش  زنجیره 
با  و  روغنی  دانه های  و  گندم  اولویت 
این  مختلف  حلقه های  بین  هماهنگی 
راهبردی  گامی  و  داده  توسعه  زنجیره 
غذایی  امنیت  و  استقالل  راستای  در 

کشور بردارد.
هدف  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات 
آیت  مهم  تاکید  دیگر  حوزه  این  در 
وزارت  ارشد  مدیران  به  رئیسی  اهلل 
اشاره  با  رئیسی  بود.  جهادکشاورزی 
اراضی  و  باغداری  عظیم  ظرفیت  به 
کشور  اقلیمی  تنوع  نیز  و  کشاورزی 
باال،  ظرفیت  این  با  کرد:  خاطرنشان 
بازار  از  کوچکی  سهم  که  نیست  روا 
محصوالت فرآوری شده دنیا در اختیار 
باشد. توسعه صنایع تبدیلی  کشورمان 
مهم ترین  ارزش،  زنجیره  تکمیل  و 
در  کشاورزی  اقتصاد  توسعه  پیش نیاز 
موجب  می تواند،  خود  که  است  کشور 
درآمد  افزایش  و  اشتغال  توسعه 

خصوصا در مناطق روستایی شود.
نعمت  وجود  همچنین  جمهور  رئیس 
فرصتی  را  مراتع  هکتاری  میلیون   ۵۰
مناسب برای تولید علوفه دام و توسعه 

ارزیابی کرد و گفت: اصالح  دامپروری 
منطبق  دامپروری  و  کشاورزی  الگوی 
با  دامی  و  گیاهی  نژادهای  تناسب  بر 
دولت  سیاست های  از  کشورمان  اقلیم 
است.رئیسی خودکفایی در تولید بذر و 
اصالح الگوی مصرف آب را دو اولویت 
کشاورزی  حوزه  در  دیگر  راهبردی 
خواند و افزود: امنیت غذایی پایدار در 
کشور در گرو خودکفایی در تولید بذر 
کشاورزی است و وزارت جهادکشاورزی 
باید به این مسئله اهتمام داشته باشد 
ضمن آنکه اصالح الگوی مصرف آب، با 
رایگان کردن آن برای کشاورزانی که از 
روش های نوین آبیاری از جمله آبیاری 
در  باید  می کنند،  استفاده  زیرسطحی 

دستور کار قرار گیرد.
شهرک های  ایجاد  جمهور  رئیس 
دانه های  تأمین  به  توجه  گلخانه ای، 
از  بهینه  استفاده  و  داخل  در  روغنی 
را  پنبه کاری  در  کشور  بزرگ  ظرفیت 
مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: 
کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا است 
به  سال  شعار  تحقق  برای  می تواند  و 
شکل دانش بنیان توسعه پیدا کند. اگر 
کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی 
در  درآمد  افزایش  با  و  می کند  رشد 
شهرها  به  روستاییان  مهاجرت  روستا، 

متوقف می شود.
دنبال  به  دولت  اینکه  بیان  با  رئیسی 
افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای 

روستاییان است، افزود: خرید تضمینی 
محصول  بعنوان  گندم  تن  میلیون   ۷
استراتژیک در سال جاری نشانه اعتماد 
متقابل میان دولت و کشاورزان است و 
انشااهلل این اعتماد با پرداخت به موقع 
گذشته  از  بیش  کشاورزان  مطالبات 

تقویت خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت 
جنگل ها  و  مراتع  طبیعی،  منابع  از 
یادآوری  با  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
جهادکشاورزی  وزارت  مهم  مسئولیت  
گونه  هر  کرد:  تصریح  حوزه،  این  در 
اراضی  طبیعی،  منابع  به  دست اندازی 
خصوصا  کشور،  جنگلی  اراضی  و  ملی 
خط  نهادها  و  دستگاه ها  سوی  از 
وزارت  و  است  مردمی  دولت  قرمز 
و  تسامح  بدون  باید  جهادکشاروزی 
این  از  و  برخورد  متخلفان  با  مماشات 

ثروت ملی صیانت کند.
از  دیگری  بخش  در  رئیسی   
وزارت  مسئولیت های  خود  سخنان 
جهادکشاورزی در حوزه حفظ سالمت 
به  را  کشاورزی  محصوالت  بهداشت  و 
گوشزد  وزارتخانه  این  ارشد  مدیران 
شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  و  کرد 
کیفیت  کنترل  واحد  استقرار  بر  مبنی 
و  کشور  بزرگ  گلخانه های  همه  در 
کنترل سموم به صورت هفتگی، افزود: 
محصوالت  بهداشت  و  سالمتی  حفظ 
برای  کشاورزی  و  گلخانه ای  باغی، 

اصوِل  جزء  صادرات  و  داخلی  مصرف 
و  است  مردمی  دولت  اغماض ناپذیر 
زمینه  این  در  جهادکشاورزی  وزارت 

مسئولیت بزرگی به عهده دارد.
حوزه  در  تحول آفرینی  ضرورت 
بخش  محور  مهم ترین  کشاورزی، 
پایانی سخنان رئیس جمهور در جلسه 
با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی 
بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت تدوین 
و  تولید  توسعه  برای  تحولی  برنامه 
کشاورزی،  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
بعد  تحولی،  برنامه های  تمام  در  گفت: 
اهمیت  آنچه  تحول،  برنامه  و  اراده  از 
دارد و به نوعی پیشران تحول محسوب 
می شود، نقش نیروی انسانی است. در 
انسانی  نیروی  باید  کشاورزی  توسعه 
تحول گرا، جوان، باانگیزه و متعهد مورد 
استفاده قرار گیرد تا ظرفیت های بزرگ 
پیدا  فعلیت  کشور در حوزه کشاورزی 

کند.
در  مردم  مشارکت  جمهور  رئیس 
را  کشور  در  کشاورزی  صنعت  تحول 
وزارت  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد 
جهادکشاورزی از ظرفیت عظیم مردمی 
خود  برنامه های  موفق  پیشبرد  در 
دانشکده های  همچنین  کند.  استفاده 
کشاورزی با ورود فعاالنه به برنامه های 
تحولی در حوزه کشاورزی، زمینه های 
به  سنتی  کشاورزی  از  کامل  گذر 

کشاورزی مدرن را تسریع کنند.
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آگهیفراخوانمزایدهعمومی)نوبتاول(
اجارهاماکنورزشیادارهورزشوجوانانشهرستانرباطکریم
دراجرایماده5قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)۲(

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد اماکن ورزشی تحت پوشش خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به مدت یک تا سه سال با شرایط عنوان شده در 
اسناد فراخوان به واجدین شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.

توضیحات:
1- کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد شد.

2- نوع ومبلغ ضمانتنامه:به میزان 5 % قیمت پایه کارشناسی در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادرشده از سوی موسسات اعتباری 
غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی با عنوان شرکت در مزایدات دولتی)مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی(

3- اطالعات تماس با دستگاه مزایده گزار:تهران،خ سپاه،نرسیده به میدان بهارستان ، روبروی بیمارستان طرفه،کوچه استقالل، اداره کل ورزش و جوانان تهران، تلفن: 77533324-021 همچنین 
سامانه ستاد با شماره تماس1456 آماده پاسخگویی به سواالت مربوط به سامانه می باشد.

4- اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.
5- مزایده گر موظف است در مهلت مقرر،نسبت به دریافت اسناد با نام کاربری و رمز عبور از کارتابل شخصی خود اقدام نماید.

6- پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری پس از فراخوان و مشخص شدن برنده ، برعهده برنده مزایده خواهد بود.  

روابطعمومیادارهورزشوجوانانشهرستانرباطکریم

زمان بازگشایی
آخرین مهلت 

ارائه پیشنهاد و 
پاکات

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

مبلغ ضمانتنامه 
بانکی)ریال(

قیمت پایه 
کارشناسی

)ساالنه-ریال(
کد سامانه آدرس نام مکان ورزشی ردیف

 ۱4۰۱/۰۶/۰۸
ساعت۸

 ۱4۰۱/۰۶/۰۷
ساعت۱۳

 ۱4۰۱/۰۵/۲۷
ساعت۱۹

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰4۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۳
رباط کریم 

–بلوار آزادگان –
خیابان ورزش

سالن آزادگان ۱

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت ۱۹ 4۲.۰۰۰.۰۰۰ ۸4۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰4  رباط کریم

روستای انجم آباد سالن انجم آباد ۲

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹ ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۵

 رباط کریم
 بلوار ازادگان –
 خیابان بهشتی

 – مجموعه
شهدا

سالن شهدا ۳

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۶  رباط کریم
 بلوار آزادگان –
 خیابان بهشتی

 – مجموعه
شهدا

 زمین چمن
مصنوعی شهدا

4

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۷  رباط کریم
 خیابان پشت
امامزاده عماد

 سالن مرحوم
محمدی ۵

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

4۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۸  رباط کریم
 بلوار آزادگان –

 خیابان بهشتی –
مجموعه شهدا

خانه کشتی

۶

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت ۱۹

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۰۹  رباط کریم -
نصیرشهر

سالن نصیرشهر ۷

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت ۱۹

۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۱۰  رباط کریم –
شهر جدید پرند

سالن الغدیر پرند ۸

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

4۲.۰۰۰.۰۰۰ ۸4۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۱۱  رباط کریم
- االرد

 سالن حیدری
کمال آالرد

۹

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

4۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۱۲  رباط کریم –
  روستای

منجیل آباد

 سالن روستای
منجیل آباد

۱۰

۱4۰۱/۰۶/۰۸ 
ساعت۸

۱4۰۱/۰۶/۰۷ 
ساعت۱۳

۱4۰۱/۰۵/۲۷ 
ساعت۱۹

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۳۱۲4۰۰۰۱۱۳  رباط کریم
-آدران

سالن فجر آدران ۱۱


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

