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سالمتبهکارخودادامهدهند
ــه  ــه کرمانشــاه خطــاب ب ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول  نماین
اعضــای هیــات مدیــره نظــام پزشــکی اســتان گفت: ســخنان نادرســت در 
حوزه هــای مختلــف همــواره بــوده و خواهــد بــود، امــا شــما همچنــان بــا 
صداقــت و ســامت بــه کار خــود ادامــه دهیــد و مــردم قــدر می داننــد...
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ــر خارجــه کشــورمان ضمــن اعــام اهــدا یــک میلیــون  وزی
ــیس  ــت تأس ــران جه ــی ای ــر آمادگ ــت«، ب ــن »برک ُدز واکس

ــرد... ــد ک ــی تاکی ــورمان در مال ــن آوری کش ــگاه ف نمایش

اســامی  جمهــوری  ســفیر 
ایــران در کویــت گفــت کــه 
ــر  ــوالت اخی ــه تح ــه ب ــا توج ب
عــراق، دور ششــم مذاکــرات 
انتظــار  در  ریــاض  و  تهــران 
ــان  ــراِق میزب ــی ع ــام آمادگ اع

اســت.
ســفیر  ایرانــی”  “محمــد 
در  کویــت  در  کشــورمان 
ــی  ــه کویت ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــرار   ــرد: ق ــح ک ــرای« تصری »ال
بــود ششــمین دور مذاکــرات 
عربســتان  و  ایــران  میــان 
ســعودی مــاه گذشــته در عــراق 
برگــزار شــود کــه طبیعتــا ایــن 
دور از مذاکــرات پــس از پایــان، 
بــه دیــداری بیــن حســین امیــر 
عبداللهیــان وزیــر خارجــه ایران 
ــای  ــان همت ــن فرح ــل ب و فیص
دعــوت  بــا   - وی  عربســتانی 
ــرای  ــا ب ــان از آنه ــور میزب کش

ــد. ــی ش ــی م ــی- منته رایزن
ایرانــی افــزود: پــس از اتفاقــات و 
تحــوالت اخیــر عــراق، طبیعــی 
منتظــر  بایســتی  اســت کــه 
ــرای  ــان ب ــور میزب ــا کش ــود ت ب
ــرات  ــت مذاک ــی و مدیری میزبان

ــد. ــاده باش آم
ــه  ــت ادام ــران در کوی ــفیر ای س
ازســرگیری  موضــوع   داد: 
دور  برگــزاری  بــا  گفت وگــو 
ششــم مذاکــرات، مــورد توافــق 
ــن  ــا ای ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ق
اتفــاق در انتظــار فراهــم شــدن 
بســتر مناســب بــرای مذاکــرات 
در عــراق اســت. کمیته هــای 
عربســتان  و  ایــران  مربوطــه 

مذاکــرات  ازســرگیری  آمــاده 
هســتند.

کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  وی 
بــه  نســبت  ایــران  مقامــات 
مذاکــرات  رونــد  پیشــرفت 
بســیار خوش بیــن هســتند، امــا 
ــد منتظــر دعــوت عــراق  مــا بای
ــرگیری  ــرای ازس ــرف ب از دو ط
دور ششــم مذاکــرات بعــد از 
پایــان رویدادهــای جــاری در 

ــیم. ــور باش ــن کش ای
دیگــری  بخــش  در  ایرانــی 
بــه  اشــاره  بــا  اظهاراتــش  از 
بازگشــت ســفیر کویــت بــه 
ــه  ــبت ب ــر نس ــار دیگ ــران، ب ای
ایــن اتفــاق ابــراز خوشــبینی 
کــرد و گفــت: حضــور »بــدر 
عبــداهلل المنیــخ« ســفیر کویــت 
از  بزرگــی  نشــانه  ایــران،  در 
توســعه روابــط دوجانبــه اســت.

دورششممذاکراتایرانوعربستاندرانتظارآمادگیعراقاست

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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فاطمیامین:عملکرد
شرکتهایصنعتیدردولت
گذشتهدرحالبررسیاست

سیدابراهیمرئیسی:
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معاون سازمان انرژی اتمی:  یکی 

از پارامترهای توسعه یافتگی 

تنوع در سبد انرژی است

انرژی  اتمی گفت: ما به دنبال تنوع در سبد  انرژی   معاون سازمان 
هستیم چراکه یکی از پارامترهای توسعه یافتگی همین تنوع در سبد 
انرژی است، ضمن اینکه باید به سمت روش جایگزین منابع ارزشمند 

برویم.
اتمی کشورمان و مدیرعامل  انرژی  پژمان شیرمردی معاون سازمان 
امروز  بعدازظهر  که  نشست خبری  در  پرتوها  کاربرد  توسعه  شرکت 
چهارشنبه برگزار شد، درباره صنعت انرژی هسته ای و کاربرد پرتوها 
راهبردهای  و  جدید  سیاست  به  توجه  با  سیزدهم  دولت  در  گفت: 
سیاست های اتمی سندی تهیه شد که کشور را به ۱۲ منطقه ظرفیت 

دار تقسیم بندی کرد.
کشاورزی  کاربرد  برای  بندی  تقسیم  این  جهت  در  داد:  ادامه  وی 
رویکرد بومی سازی محصوالت و تعامالت بین المللی در نظر گرفته شد 
چراکه کشور ما کشاورزی خیز و بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصوالت 
کشاورزی در سال داریم و محصوالتی نیز مانند گندم، ذرت و دانه های 
روغنی وارد کشور می شود که از این رو تضمین امنیت غذایی بسیار 
مهم است و یکی از سازوکارها در این زمینه سامانه های یون ساز ایکس 

و گاماست که نقش مهمی در حفظ آنها دارند.
سازمان  راهبردی  راستای سند  در  را  سامانه ای  ما  افزود:  شیرمردی 
در کشور راه اندازی خواهیم کرد که از چشمه کوبالت ۶۰ به عنوان 
یک ماده رادیواکتیو تولید کننده پرتو نیز در آن استفاده خواهد شد 
که می تواند برای سالمت مردم تاثیر گذار باشد از این رو با استفاده 
مانند  غده ای  محصوالت  ماندگاری  میزان  می توان  تجهیزات  این  از 

سیب زمینی و نیز پیاز را افزایش داد.
معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سازمان در بخش نیروگاهی 
و سند جامع ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای را پیش بینی کرده است 
و به سمت حرکتی می کنیم که هم رآکتور بومی داشته باشیم و هم 
رآکتور های جدید برای تامین این ۱۰ هزار مگاوات را تاکید کرد: ما 
به دنبال تنوع در سبد انرژی هستیم چراکه یکی از پارامترهای توسعه 
یافتگی همین تنوع در سبد انرژی است، ضمن اینکه باید به سمت 

روش جایگزین منابع ارزشمند برویم.
وی با بیان اینکه ما توانستیم کیت های غربالگری نوزادان که از نیازهای 
اساسی حوزه ی بهداشت است را با استفاده از ظرفیت آب سنگین تولید 
کنیم گفت: اکسیژن ۱۸ یکی از تولیدات مهم است که در ظرفیت های 
پزشکی قابل استفاده است. همچنین در بخش پالسما، تجهیزاتی را 

تولید کردیم که می تواند در درمان سرطان ها هم موثر باشد.

حسینی: دولت برای تعامل با مجلس 
سنگ تمام گذاشته است

با  تعامل  برای  اینکه دولت  بیان  با  پارلمانی رئیس جمهور   معاون 
را  دولت  و  مجلس  هماهنگی  است،  گذاشته  تمام  سنگ  مجلس 
مطلوب دانست و گفت: هیچ استیضاحی از یکسال گذشته تاکنون 
در مجلس انجام نشده و ۴۰درصد نمایندگان سواالت خود از وزرا را 

پس گرفته اند.
جمع  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در  حسینی«  »سیدمحمد 
با  تعامل  برای  دولت  گذشته  یکسال  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
نمایندگان اهتمام ویژه داشته و امروز ۲۸۰ نماینده با قرائت نامه ای 
در تأیید عملکرد رئیس جمهور در برون رفت از مشکالت و سفرهای 
و  دولت  تعامل خوب  نشانگر  که  کردند  قدردانی  دولت  از  استانی، 

مجلس است.
وی با ابراز امیدواری برای تداوم تعامل مجلس و دولت در پیگیری 
از دولت قبل در مجلس  طرح ها و لوایح، تصریح کرد: ۱۴۰ الیحه 
دولت  در  بررسی  و  بحث  از  پس  آنها  مورد  که ۱۱۳  داشت  وجود 
سیزدهم تأیید و ۴۰ الیحه نیز در این دولت به مجلس ارائه شده که 

در دست بررسی است.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
جدید  دور  آغاز  و  نمایندگان  با  رئیسی  آیت اهلل  مستمر  دیدارهای 
با فراکسیون ها و کمیسیون ها اشاره و خاطرنشان کرد: در  نشست 
هفته جاری نمایندگان عضو دو مجمع استانی گیالن و آذربایجان 

شرقی با معاون اول و معاون اجرائی رئیس جمهور جلسه داشتند.
حسینی با بیان اینکه دولت برای تعامل با مجلس سنگ تمام گذاشته 
است، اظهار داشت: در یک سال گذشته هیچ استیضاحی در مجلس 
شورای اسالمی انجام نشد و ۴۰ درصد نمایندگان هم از سواالتشان 

از وزرا انصراف دادند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره زمان معرفی 
وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس گفت: تا آخر این ماه برای معرفی 
وزیر پیشنهادی تعاون فرصت است و رئیس جمهور در مدت باقی 

مانده گزینه پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای 
دولت  در  که  نادرستی  رفتارهای  کنترل 
گذشته صورت گرفته، سازوکارهایی اتخاذ 
شده و برای کنترل بهتر نیز تیمی تعیین 
را  موضوع  هفته  دو  ظرف  تا  است  شده 
مصوبه ای  یا  بخشنامه  اگر  و  کند  تحلیل 

الزم باشد، آن را اجرا کند.
با  گفتگو  در  فاطمی امین«   رضا  »سید 
ایرنا در خصوص اقدامات انجام شده برای 
فوالد  شرکت  مفاسد  تکرار  از  جلوگیری 
بررسی  از  صنعتی  شرکت های  در  مبارکه 
عملکرد بانیان فساد خبر داد و گفت: در بدو 
تصدی مسئولیت وزارت صمت، اخباری از 
فوالد مبارکه به دستم رسید که نشان می 
داد رفتارهای سوئی در حال رخ دادن است.

در  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اولین گام برای جلوگیری از تداوم حرکت 
چرخه فساد، به سرعت مدیران این شرکت 
فوالد  قبلی  مدیرعامل  و  شدند  جابه جا 
گذشته  سال  ماه  مهر  ششم  نیز  مبارکه 

برکنار شد. 
انتشار  پی  در  کرد:  تصریح  فاطمی امین 
شورای  مجلس  تفحص  و  تحقیق  گزارش 
مأمور  تیمی  مبارکه،  فوالد  از  اسالمی 
ابعاد موضوع شد  بررسی دقیق جزئیات و 
که نتیجه تحقیقات این تیم می تواند برای 
ما در زمینه شناسایی بسترها و رفتارهای 
فسادزا و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی 
سال  یک  در  افزود:  وی  باشد.   راهگشا 

از  که  شد  اندیشیده  تمهیداتی  گذشته 
بسیاری سوءرفتارهایی که در فوالد مبارکه 
برای  که  می کند  جلوگیری  داشت  وجود 
نمونه حذف سهمیه بندی ورق فوالد از آبان 

یا آذر سال گذشته از جمله آنهاست. 
تخلفات  برخی  اینکه  بیان  با  فاطمی امین 
ناشی  مجلس  گزارش  در  شده  مطرح 

تولیدات  نادرست  سهمیه بندی های  از 
شرکت فوالد است، خاطر نشان کرد: برای 
شده  مقرر  تخلفات  نوع  این  از  جلوگیری 
و  ورق  شامل  فوالدی  محصوالت  تمامی 
میلگرد در بورس عرضه شود که با حذف 
عرضه های خارج از بورس، این روند شفاف 

خواهد شد. 

متذکر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
نادرستی  رفتارهای  کنترل  برای  شد: 
بود،  افتاده  اتفاق  گذشته  دولت  در  که 
کنترل  برای  و  شده  اتخاذ  سازوکارهایی 
بهتر نیز تیمی تعیین شده تا ظرف دو هفته 
موضوع را تحلیل کنند و اگر بخشنامه یا 

مصوبه ای الزم باشد، آن را اجرا کند.

فاطمی امین :  عملکرد شرکت های صنعتی در 
دولت گذشته در حال بررسی است

خبر

امیرعبداللهیان: آماده برگزاری 
نمایشگاه فن آوری ایرانی هستیم

واکسن  ُدز  میلیون  یک  اهدا  اعالم  ضمن  کشورمان  خارجه  وزیر 
آوری  فن  نمایشگاه  تأسیس  جهت  ایران  آمادگی  بر  »برکت«، 

کشورمان در مالی تاکید کرد.
سخنرانی  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
جمهوری  جامع  همکاری های  مشترک  کمیسیون  اولین  افتتاحیه 
اسالمی ایران و جمهوری مالی، بر سیاست توسعه همکاری های همه 

جانبه اقتصادی کشورمان با جمهوری مالی تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های عظیم علمی و پژوهشی کشورمان، از 
انتقال فن آوری های علمی و توسعه روابط  آمادگی تهران جهت 

اقتصادی و تجاری خبر داد.
واکسن  ُدز  میلیون  یک  اهدا  اعالم  ضمن  کشورمان  خارجه  وزیر 
آوری  فن   نمایشگاه  تأسیس  جهت  ایران  آمادگی  بر  »برکت«، 

کشورمان در مالی تاکید کرد.
وزیر خارجه مالی نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی خود از برگزاری 
باماکو،  در  جامع  همکاری های  مشترک  کمسیون  نشست  اولین 
روابط  گسترش  بر  تاکید  در  سیزدهم  دولت  هوشمندانه  رویکرد 
با کشورهای آفریقا را مهم و یک فرصت تاریخی برای کشورهای 
آفریقایی دانست. وی ضمن قدردانی از ایران به دلیل آنکه برخالف 
تعامالت  توسعه  و  همکاری  بر  تحمیل،  جای  به  کشورها،  برخی 
اقتصادی با کشورهای آفریقایی تاکید می کند، پیشرفت های چشم 
گیر علمی و صنعتی ایران را علیرغم تحریم های بین المللی، درس 

آموز و ارزشمند دانست.

توسط مشاور وزیر اقتصاد؛ گزارش 

هوشمندسازی یارانه آرد و نان اعالم شد

 مشاور وزیر اقتصاد با تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه مدیریت هوشمندسازی 
یارانه آرد و نان، گفت: هم اکنون روزانه بیش از ۸.۹ میلیون تراکنش 
خرید نان به ارزش ریالی ۸۲ میلیارد تومان و در قالب فروش بیش از 

۱۰۵ میلیون قرص انواع نان ثبت می شود.
 طرح »مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )مهیا(« طرحی است که 
قصد دارد بدون هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه نان سنتی کشور، از 

انحراف مصارف آرد یارانه ای جلوگیری کند.
این طرح، رویکرد حکمرانی اقتصادی هوشمند و مبتنی بر داده را 
کلید زده است. ۱۰۰ روز پس از اجرای این طرح، آمارها حاکی از 

توفیق دولت در فاز اول پروژه است.
فروش ۹۵ درصد نان سنتی در کشور با کارتخوان های هوشمند

»محمد جالل«، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح گزارش 
کارتخوان های  داشت:  اظهار  طرح،  این  اجرای  روزه   ۱۰۰ عملکرد 
هوشمند موضوع این طرح، بیش از ۹۵ درصد فروش نان سنتی در 
کشور را تحت پوشش قرار داده اند و سنجش رفتار و عملکرد واحدهای 
پخت نان در سراسر کشور و امکان هشداردهی پیامکی به تفکیک 
تخصیص  توزیع هوشمند  و  مدیریت  و  بازرسی هوشمند  و  نانوایان 

گندم و آرد یارانه ای، فراهم شده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اکنون روزانه بیش از ۸.۹ میلیون 
تراکنش خرید نان، در کارتخوان های موضوع این طرح با ارزش ریالی 
مجموعاً ۸۲ میلیارد تومان و در قالب فروش بیش از ۱۰۵ میلیون 

قرص انواع نان ثبت می شود.
تعداد  افزایش  درصد   ۳۰ از  حاکی  مذکور  داده های  وی،  گفته  به 
کاهش  و  طرح  آغاز  از  قبل  نانوایی ها  کارتخوان های  تراکنش های 
واقع  در  نانوایی هاست.  کارتخوان  از  مردم  مبلغ خرید  درصدی   ۴۰
بعد از اجرای طرح، خرید نقدی نان به شدت کاهش و تراکنش های 
در  مستقر  کارتخوان های  از  زیادی  حد  تا  نان  خرید  با  غیرمرتبط 

نانوایی ها حذف شده است.
جالل توضیح داد: با شروع فاز دوم طرح با همکاری مشترک وزارت 
کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و ترمیم کمک هزینه جبران افزایش دستمزد و اجاره نانوایان و 
شناورسازی و متناسب سازی تخصیص آرد یارانه ای به میزان عملکرد 
قابل قبول ثبت شده نانوا در کارتخوان های هوشمند، فراگیری کامل 
در مورد استقرار کارتخوان های هوشمند در نانوایی های کشور محقق 

خواهد شد.
نیاز روزانه کشور به ۱۲۰ میلیون قرص انواع نان سنتی است

مشاور وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون میانگین آرد مصرفی به ازای هر 
قرص نان در کشور، ۱۴۸ گرم و میانگین قیمت هر قرص نان حدود 
۷۲۸ تومان است و برآورد می شود که نیاز روزانه کشور در حوزه نان 
انواع نان در روز باشد.وی ادامه داد: در  سنتی، ۱۲۰ میلیون قرص 
حوزه نان سنتی، به طور متوسط، ۳۸ درصد آرد برای تولید نان لواش، 
۲۵ درصد برای تولید انواع نان تافتون، ۲۵ درصد برای تولید انواع نان 
بربری و ۱۰ درصد برای تولید نان سنگک و ۲ درصد برای سایر انواع 
نان مورد استفاده قرار می گیرد. متوسط میزان مصرف آرد یارانه ای در 
کشور روزانه حدود ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن است که برآورد نیاز کشور در 

تامین نان مردم، حدود ۱۸ هزار تن است.
وی در پایان گفت: ثبت فروش نان غیر واقعی، جابه جایی کارتخوان ها 
و انتقال کارتخوان به واحد صنفی دیگر، تولید تراکنش های جعلی 
توسط برخی نانوایان و... به منظور سوءاستفاده از کمک هزینه دولت 
به نانوایان یا بهره مندی غیرعادالنه از آرد یارانه ای، با تحلیل داده ای 
سوابق رفتار نانوایان در کارتخوان های هوشمند، به صورت مداوم در 
حال انجام است و در صورت تکرار، تبعات مالی و حقوقی برای نانوا 

در پی خواهد داشت.
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به صحنه  رییس جمهور  اول  معاون   
دانش بنیان  شرکت های  آوردن 
و  ضرورت ها  از  را  ها  استارتاپ   و 
گفت:   و  دانست  کشور  اولویت های 
آنچه توانست کشور را در دوره تحریم 
تقابل ها  همه  به رغم  و  کند  مقاوم 
نگه دارد، تکیه  را سرپا  اقتصاد کشور 

بر فعالیت های  دانش بنیان بود.
 محمد مخبر با حضور در محل دائمی 
با  تهران،  بین المللی  نمایشگاه های 
همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
نمایشگاه  این  مختلف  بخش های  از 
بازدید و ضمن گفت وگو با غرفه داران، 
ارائه  بنیان  دانش  خدمات  جریان  در 
شده در حوزه کسب و کار قرار گرفت.  
همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
روی  پیش  مشکالت  و  مسائل  از 
شرکت های ارائه دهنده خدمات کسب 
را  الزم  دستورات  و  شد  مطلع  کار  و 
صادر  شرکت ها  این  موانع  رفع  برای 

کرد.
مخبر همچنین در حاشیه این بازدید 
تصریح  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
شرکت های  آوردن  صحنه  به  کرد: 
صرفا  نه  استارتاپ ها  و  دانش بنیان 
مزیت، بلکه از ضرورت ها و اولویت های 
کشور است و بازیگر اصلی این صحنه 
جوانان نخبه، با انگیزه و خالق هستند 
که خوشبختانه کشور ما از نظر نیروی 
نخبه جزو کشورهای  و  انسانی خالق 

استثنایی و برتر است.
الهی  مواهب  از  ما  کشور  افزود:  وی 
گسترده ای  ظرفیت های  و  متعدد 
بسترها  و خوشبختانه  است  برخوردار 
جهش  برای  الزم  زیرساخت های  و 

اقتصادی هم فراهم است.  
معاون اول رییس جمهور افزود: برای 
مسیر  از  را  جهش  این  بتوانیم  اینکه 
به  را  کارها  باید  سازیم  محقق  میانبر 
شرکت های  و  نخبگان  جوانان،  دست 

دانش بنیان بسپاریم.  
مخبر ادامه داد: تحقق هدفگذاری های 
کالن  شاخص های  در  شده  انجام 
و  گام  به  گام  طریق  از  اقتصادی 
نیست  میسر  عادی  مسیر  در  حرکت 
هستیم  شتاب  و  نیازمند جهش  بلکه 
و  نخبگان  به  اتکا  با  فقط  امر  این  که 
انجام  قابل  دانش بنیان  فعالیت های 

است.  
نامگذاری سال جاری  به  اشاره  با  وی 
و  بنیان  دانش  تولید؛  عنوان  تحت 
معظم  مقام  سوی  از  اشتغال آفرین 
در  دولت  داشت:  اظهار  رهبری 
و  وزارتخانه ها  همه   در  راستا  همین 
آیین نامه  تدوین  اجرایی،  دستگاه های 
و  دانش بنیان  شرکت های  فعالسازی 
تامین تسهیالت برای این شرکت ها را 

در دست اقدام دارد.
بر  تاکید  با  اول رییس جمهور  معاون 
دست  به  جز  کشور  مشکالت  اینکه 

حل  قابل  دانش بنیان  شرکت های 
را  کشور  توانست  آنچه  افزود:  نیست، 
رغم  به  و  کند  مقاوم  تحریم  دوره  در 
همه تقابل ها اقتصاد کشور را سرپا نگه 
دارد، تکیه بر فعالیت های دانش بنیان 
بود. و در بخش نفت، پزشکی و صنعت 
به  خارجی  شرکت های  که  وقتی 
اعتماد  با  نکردند،  عمل  تعهدات خود 
دانش بنیان  شرکت های  به  اتکاء  و 

توانستیم کارها را به انجام برسانیم.
کشور  امروز  کرد:  خاطرنشان  مخبر 
آینده  و  بسیار خوبی رسیده  نقطه  به 

بسیار بهتری هم پیش رو داریم.  
وی با تاکید بر اینکه باید جریان های 
پشتیبانی  و  تقویت  را  دانش بنیان 
کنیم، گفت: این تصمیمات در دولت 
اتخاذ شده است در همه وزارتخانه ها 
حرکت  شاهد  تا  شد  خواهد  اجرا 

بخش  در  خوبی  تحول  و  انقالبی 
استارت آپ ها باشیم.  

با حضور معاون اول رییس جمهور در 
زمینه  در  پلتفرم   ۶ از  نمایشگاه  این 
جامع  سامانه  شامل  کار  و  کسب 
حقوق  سامانه  کار،  و  کسب  خدمات 
مشاوره  جامع  سامانه  کار،  و  کسب 
مدیریت  جامع  سامانه  کار،  و  کسب 
زنجیره تأمین، پلتفرم تبلیغات کسب 
و کار و کارخانه شبیه سازی کسب و 

کار رونمایی شد.
و  کسب  خدمات  نمایشگاه  نخستین 
کار ایران در محل دائمی نمایشگاه های 
به  سالن  دو  در  تهران  بین المللی 
مساحت ۵۶۰۰ متر مربع برگزار شده 
و ۸۵ شرکت فعال در زمینه خدمات 
نمایشگاه  این  در  کار  و  توسعه کسب 

حضور دارند.

در بازدید از نخستین نمایشگاه خدمات کسب وکار ایران؛

مخبر: به صحنه آوردن شرکت های دانش بنیان از 
اولویت های کشور است

به  باور  و  توجه  دولت  گفت:  رئیس جمهور 
اعتقاد  و  می داند  خود  کار  سرلوحه  را  مردم 
دارد هر جا به مردم اعتماد کند موفق خواهد 

بود.
با حضور  رئیس جمهور   رئیسی  ابراهیم  سید 
با  میثاق  تجدید  و  انقالب  بنیانگذار  حرم  در 
دولت ضمن  هیئت  در جمع  امام  آرمان های 
یاد  گفت:  )ع(،  سجاد  امام  شهادت  تسلیت 
دولت  شهدای  ویژه  به  قدر  عالی  شهدای 
درود  آنها  ارواح  به  و  می داریم  گرامی  را 
به مردم و  می فرستیم که جلوه خدمتگزاری 
بودند و به حقیقت یک چهره  والیت مداری 

انقالبی و خدمتگزا. شناخته می شدند.
امام  یادگار  از  می کنم  تشکر  افزود:  وی 
عزیزمان که نکات خوبی را به استناد عهدنامه 
بیان کردند.  اشتر  مالک  و  )ع(  امیرالمومنین 
این عهد و پیمان میان ما و  امیدوار هستیم 

همواره  امیر  حضرت 
وجود داشته باشد.

تاکید  رئیس جمهور 
اعضای  آمدن  کرد: 
دولت در روز اول هفته 
مطهر  حرم  به  دولت 
دارد  را  پیام  این  امام 
با  میثاق  دولت  که 
همه  با  میثاق  را  امام 
ارزش ها  و  خوبی ها 
در  دل  امام  می داند. 
گروی خداوند متعال داشت و میثاق با امام، 
این  است.  ارزش ها  و  تمام خوبی ها  با  میثاق 
حضور به معنای آن است که از امام خمینی 
)ره( و شهدا بخواهیم دولت را کمک و مدد 

کنند تا به مردم خدمت کنند.
رئیسی تصریح کرد: خیلی ها امروز در این کره 
خاکی مدعی خدمت به مردم هستند. برخی، 
نگاه مادی گرایانه به خدمت دارند و به دنبال 
نفع خودشان، حزبشان و جریانشان هستند. 
دوستی  نوع  از  که  داریم  خدمت  نوع  یک 
می سوزد،  دلمان  ما  می گویند  مثاًل  است. 
کسی مسکن و کار و رفاه و … نداشته باشد 
و این نوعی از خدمت است و نوعی نگاه انسان 

مدارانه است.
وی افزود: آموخته امام به جامعه و دولتمردان 
خدمت برای خدا بود. تمام اقداماتی که انجام 

می شود و گام های که بر داشته می شود، نباید 
پیرامون آن به احدی منت گذاشت. ما باید با 
میثاق امام پیمان ببندیم که هیچ خدمت ما 
باید خدمت  ما  کار  نباشد.  مردم  برای  منتی 
برای خدا و کره گشایی از زندگی مردم باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت توجه به مردم 
و باور به مردم را سرلوحه کار خود می داند و 
اعتقاد دارد هر جا به مردم اعتماد کند موفق 
خواهد بود. امام در جنگ ۸ ساله به مردم و 
جوانان اعتماد کردند و اعتماد ایشان موجب 
شد.  اسالمی  نظام  تثبیت  و  انقالب  پیروزی 
هم دوره تشکیل و هم دوره تثبیت اعتماد به 

مردم و جوانان بود.
اصول  از  دیگر  یکی  را  عدالت  اجرای  رئیسی 
نکته  گفت:  و  کرد  عنوان  )ره(  خمینی  امام 
امام  امام و آموخته های  دیگری که در سیره 
دین  از  وقتی  امام  بود.  عدالت  اجرای  بود، 
دین  داشتند  اعتقاد  عمیقأ  داشتند،  تعریف 
تفاوت  شود.  عمل  آن  به  که  است  این  برای 
باید در متن جامعه  را  بود که دین  این  امام 
عمل  آن  به  باید  معاصر  انسان  و  کرد  جاری 

کند و دولتمردان باید آن را محقق کنند.
وی افزود: ما با همه وجود باورمان این است 
نجات  نسخه  عنوان  به  را  دین  می توان  که 
ایمان  توکل،  کرد.  عملیاتی  در جامعه  بخش 
به  را  هدف  راه  در  ایستادگی  صبر،  خدا،  به 
یافتنی است و  اموری دست  ما آموختند که 

مسیر  این  در  سلیمانی  سردار  مثل  شخصی 
باز می شود که در  و مکتب  حرکت می کنند 

راستای مکتب امام )ره( است.
امام خمینی  بیانات  به  با اشاره  رئیس جمهور 
عادل  انسان های  کرد:  خاطرنشان  )ره( 
بسیار  این  کنند.  اجرا  را  عدالت  می توانند 
اهمیت دارد که عدالت در جامعه اجرایی شود 
و از محورهای مهمی است که همه دولتمردان 
باید به تاسی از امام و رهبر فرزانه که مفسر 
کنند  توجه  مشی  این  به  هستند،  امام  خط 
تخطی  عدالت  از  ندهیم  اجازه  به خودمان  و 
شود. رئیسی اظهار داشت: ان شاءاهلل توجه به 
عدالت همواره مدنظر و مورد توجه و سرلوحه 
کار همه دولتمردان قرار گیرد. در این شرایط 
حتماً روح امام و شهدا مدد خواهند کرد که 
در این مسیر توفیق پیدا کنیم و اعتماد مردم 

افزون شود.
باید  مردم،  اعتماد  خاطر  به  کرد:  تاکید  وی 
سرمایه  که  چرا  باشم  متعال  خداوند  شاکر 
باید پاس داشته شود  بزرگی است و همواره 
اعتماد مردم  افزایش پیدا کند.  و روز به روز 
سرمایه اجتماعی برای نظام و دولت را روز به 

روز افزایش می دهد.
نگاه  دولت  در  کرد:  بیان  پایان  در  رئیسی 
نعمت  را  صاحبنظران  دیدگاه های  و  نخبگان 
آن  از  دولتمردان  امیدوار هستیم  و  می دانیم 

بهره مند شوند.

سید ابراهیم رئیسی : نگاه نخبگان را در دولت نعمت می دانیم



اقتصاد
اخبار

برنامه ریزی دولت برای واگذاری سهام 
خودروسازان

نفره  چند  هیات  یک  گفت:  کارگزاران  کانون  مدیره  هیات  عضو   
کارشناسی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان هستند که 
این امر نشان می دهد واگذاری بلوک خودروسازان از سوی دولت به 

صورت جدی در حال پیگیری است.
»علیرضا تاج بر« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، واگذاری سهام 
خودروسازان را تصمیم بسیار بزرگ دانست و افزود: واگذاری بلوک 

خودروسازان از سوی دولت در حال پیگیری است.
هزینه  با  خبره  کارشناسی  نفره  چند  هیات  یک  داشت:  اظهار  وی 
است؛  خودروسازان  سهام  واگذاری  بررسی  حال  در  سنگینی  بسیار 
در  خودروسازان  قیمت گذاری  برآورد  که  می شود  شنیده  همچنین 

مراحل پایانی قرار دارد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: این موضوع نشان می دهد 
که حداقل از سوی دولت واگذاری بلوک خودروسازان به جد در حال 
پیگیری است، اما در یک معامله به این بزرگی دو طرف معامله باید 

حضور مداوم داشته باشند.
تاج بر افزود: برای واگذاری سهام دو غول خودروسازی، دولت اعالم 
آمادگی کرده و به خودروسازان و دیگر زیرمجموعه خود اعالم شده 
که قرار است سهام باقی مانده این دو شرکت واگذار شود و باید با 

ارزش گذاری همکاری الزم انجام شود.
بلوک  خریداران  یعنی  معامله  مقابل  طرف  در  داشت:  بیان  وی 
خودروسازی، مشخص نیست که چه شرکت هایی، چه اشخاصی و چه 
کنسرسیومی وارد عمل شوند که بازار سرمایه اکنون در این زمینه با 

ابهام همراه است.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بیان داشت: متأسفانه افت قیمتی 
سرمایه  بازار  کل  به  کشور  بزرگ  خودروساز  دو  سهام  قبل  چندی 
تسری پیدا کرد، به طوری که شاخص کل به کانال یک میلیون و 

۴۳۰ هزار واحدی هم سقوط کرد.
غول  دو  واگذاری  برای  الگو  بهترین  تدریجی«  »الگو  گفت:  تاج بر 
شخصی  هیچ  و  شرکتی  هیچ  نظرم  به  و  است  کشور  خودروسازان 
را  شرکت  دو  این  شده  واگذار  سهام  همه  تا  ندارد  را  این  آمادگی 

خریداری کند، البته امکان هر اتفاقی در این واگذاری وجود دارد.
سایت های  سایپا  و  ایران خودرو  کرد:  تاکید  سرمایه  بازار  فعال  این 
مختلفی در سرتاسر کشور دارند، این سهام می تواند توسط کسانی که 
تمایل دارند، وارد عرصه خودروسازی شوند، خریداری شود تا بخش 

خصوصی بتواند تولید خودرو را جلو ببرد.
وی ادامه داد: به نظرم بهتر است تا زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا 
در  تا  شود  آغاز  مجموعه ها  زیر  از  واگذاری  و  شوند  کوچک  و  جدا 

نهایت به خود شرکت ایران خودرو و سایپا برسیم.
تاج بر تاکید کرد: با فروش زیر مجموعه های خودروسازان یک مقدار 
نقدینگی وارد این دو شرکت می شود و در آن زمان می توان انتظار 

داشت تا اصالح مالی نیز صورت گیرد.
 تعیین تکلیف واگذاری سهام باقی مانده دو خودروسازی ایران خودرو 
و سایپا از جمله راهکارهایی بود که توسط رئیس جمهور مطرح شد 
و مورد توجه اکثر فعاالن حاضر در بازار خودرو قرار گرفت. در این 
بین وزیر صمت قول داد تا خودروسازی به زودی به بخش خصوصی 

واگذار شود.

شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل   
نقش  که  آنجایی  از  گفت:  جدید 
کشور  آبادانی  و  عمران  در  تعاونی ها 
با  داریم  امید  است؛  تأثیرگذار  بسیار 
تولید  مسئله  شده،  انجام  برنامه ریزی 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  مسکن 

اهداف دولت به سرانجام خوبی برسد.
شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  نقل  به 
امضای  از  بعد  جعفری«  »علیرضا 
شرکت  بین  همکاری  تفاهم نامه 
مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و 
کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاونت 
بهره گیری  زمینه  در  اجتماعی  رفاه  و 
و  تعاونی ها  مختلف  ظرفیت های  از 
از تأمین مسکن در شهرهای  حمایت 
در  امروز  کرد:  اظهار  کشور  جدید 
شرایطی هستیم که با این همکاری ها 
توان  حد  در  باید  منابع  مدیریت  و 
تمام  و  افزایش داده  را  سطح خدمات 
تالش خود در تحقق یکی از مهم ترین 
شرایط  ایجاد  در  دولت  رویکردهای 
کار  به  را  اسالمی  زیست  در  مطلوب 

گیریم.
اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
انقالبی  و  نگاه جهادی  امروز  اینکه  به 
برای ارائه خدمات در عالی ترین فضای 
دستگاه ها  در  عملیاتی  و  اجتماعی 
که  آنجایی  از  گفت:  است،  حکمفرما 
آبادانی  و  عمران  در  تعاونی ها  نقش 
امید  است؛  تأثیرگذار  بسیار  کشور 
داریم با برنامه ریزی انجام شده، مسئله 
تولید مسکن به عنوان یکی از مهم ترین 

اهداف دولت به سرانجام خوبی برسد.
کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
شکل  سال ۱۳۶۷  از  جدید  شهرهای 
گرفته و در حقیقت دستاورد مدیریت 
انقالبی در دوره پس از انقالب اسالمی 
به شمار می رود؛ ما برای آنکه بتوانیم 

و  شهر  حوزه  در  کارآمدی  الگوی 
داشته  مجموعه  این  در  شهرسازی 
باشیم باید به نقاط مثبت و منفی در 
و  کارنامه شهرهای جدید دقت کرده 
و  کارشناسی  و  علمی  برنامه ریزی  با 
مطالعات دقیق در حوزه خلق شهرهای 
آیندگان  برای  مناسبی  الگوی  جدید 

خود برجای بگذاریم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در این جلسه ضمن اشاره به نقش 
پروژه های  پیشبرد  در  تعاونی ها  ویژه 
بیان  کشور  سطح  در  مهم  و  کالن 
اساسنامه  اخیراً  خوشبختانه  کرد: 
جهش مسکن در وزارت تعاون با هدف 
کاهش مشکالت و تسریع کار تعاونی ها 
در امور مربوطه تهیه و به زودی برای 

ادارات کل استان ها ابالغ خواهد شد.
وی با اشاره به تأکید ریاست جمهور به 
ورود تعاونی ها در حوزه ساخت مسکن 
به نقش  با توجه  بیان کرد:  در کشور 
مهم مسکن در امور معیشتی مردم و 
دستور رئیس جمهوری امید داریم به 
وسیله این تعامالت به اهداف موردنظر 

دست یافته و رویکرد دولت محترم را 
محقق سازیم.

مشترک  همکاری  تفاهم نامه  این  در 
تمامی  از  بهره گیری  در  طرفین 
معاونت،  و  شرکت  بین  ظرفیت های 
مسکن  متقاضیان  ساماندهی  در 
و  تعاونی ها  به  زمین  تخصیص  و 
همچنین ایجاد کسب وکارهای تعاونی 
جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد  با 
در  زندگی  سطح  ارتقای  منظور  به 
این  اصلی  موضع  جدید  شهرهای 
ایجاد  مواردی چون  و  بوده  تفاهم نامه 
و  تشکیل  برای  همکاری  زمینه های 
جدید،  شهرهای  در  تعاونی ها  توسعه 
مناسب  بسترهای  ایجاد  به  کمک 
برای استفاده از حمایت های دولت در 
فعالیت  و گسترش  جهت سازماندهی 
تعاونی ها در شهرهای جدید، حمایت 
تامین مسکن برای سطوح مختلف  از 
جامعه به خصوص اقشار کم درآمد در 
شهرهای جدید در قالب طرح نهضت 
افراد  مشارکت  افزایش  و  مسکن  ملی 
مختلف جامعه و خانواده های آنان در 

ارتقای کیفیت زندگی محل سکونت از 
مهم ترین اهداف آن به شمار می روند.

اجرایی مشترک  راستا کمیته  این  در 
از  نماینده  یک  از  متشکل  ستادی 
به  شرکت  از  نماینده  یک  و  معاونت 
اجرای  در  تسریع  و  تسهیل  منظور 
حضور  با  مشترک،  برنامه های 
تفاهم نامه  طرفین  رسمی  نمایندگان 
مشغول  نخست  مرحله  در  و  تشکیل 
جمله  از  اقدامات  اولیه  مراحل  به 
ساخت،  در  مشارکت  قرارداد  تنظیم 
برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه و 
بهبود و اصالح فرآیند اقدامات خواهند 

بود.
شرکت  مذکور  تفاهم نامه  مفاد  طبق 
است  موظف  جدید  شهرهای  عمران 
تعاونی های  برای  زمین  تامین  ضمن 
آن ها؛  فعالیت  در  همکاری  و  مسکن 
هماهنگی الزم با دستگاه های ذی ربط 
به منظور تسریع در صدور مجوزها و 
تاییدیه های الزم را داشته و پروژه های 
موردنظر را جهت تخصیص و دریافت 

تسهیالت به بانک معرفی کند.

معاون وزیر شهرسازی:

مسئله تولید مسکن با همکاری تعاونی ها 
به سرانجام می رسد

گزارش

کمک بانک شهر به جامعه پزشکان در 
راستای توجه به مسئولیت اجتماعی

از  و  ایثارگری  فداکاری،  از  قدردانی  با  شهر  بانک  مدیرعامل 
خودگذشتگی های جامعه پزشکی در دوران کرونا، گفت: جانفشانی 
های پزشکان ایران اسالمی در خدمت رسانی به بیماران کرونایی؛ 
فصل جدیدی از فداکاری این قشرخدمتگزار را به هموطنان نشان 

داد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر 
نظام  سازمان  آموزشی  جشنواره  در  احمدی  سیدمحمدمهدی 
پزشکی کشور که با حضور اساتید، نخبگان و مسئوالن ارشد حوزه 
برگزار شد،  رازی  المللی  بین  درمان کشور در محل همایش های 
گفت: کمک به جامعه پزشکان را در راستای توجه به مسئولیت 

اجتماعی به صورت جدی در دستور کار داریم.
آثار مخرب  توان منکر  اینکه نمی  بیان  با  ادامه  دکتر احمدی در 
رسانی  درخدمت  ها  دولت  عملکرد  بر  کرونا  منحوس  ویروس 
و حوزه  مختلف  های  بخش  در  منابع  و محدودیت  به شهروندان 
بهداشت و درمان شد، گفت: در همین راستا بانک شهر به عنوان 
بانکی پیشرو در ارائه خدمات نوین و خدمت رسانی به تمامی اقشار 
جامعه؛ با ارائه تسهیالت مناسب درصدد حمایت از جامعه پزشکان 

برآمده است.
وی با اشاره به وجود چالش تنگنای تامین مالی پروژه های اقتصاد 
تمامی  برای  بانکی  اینکه  به  توجه  با  شهر  بانک  گفت:  سالمت، 
شهروندان است؛ طرح هایی را در دست اقدام دارد تا بتواند با استفاده 
از آنها پزشکان، دندانپزشکان و سرمایه گذاران حوزه سالمت کشور 

را در مواجهه با این چالش و گذر از آن حمایت و کمک کند.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه هم اکنون تعامل و ارتباط 
مناسبی میان این بانک و سازمان نظام پزشکی کشور برقرار است، 
عنوان کرد: خوشبختانه به یک تفاهم اولیه با این سازمان رسیده 
تاسیس، تجهیز و  اولویت دار در زمینه  بتوانیم پروژه های  تا  ایم 
توسعه مراکز درمانی و بیمارستان ها را با کمک یکدیگر به سرانجام 
برسانیم. از سوی دیگر، تامین مالی طرح های اولویت دار سازمان 

نظام پزشکی کشور را نیز در برنامه داریم.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: همچنین با ارائه طرحی در ۴ سطح 
خرد و کالن، تالش می کنیم به مدد جامعه پزشکی و فعاالن حوزه 
سالمت کشور آمده و در جهت کاهش مشکالت و دغدغه های آنان 

قدم برداریم.
وی با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور می توانند با مراجعه به شعب 
بانک شهر در سراسر کشور از تسهیالت مناسب درنظرگرفته شده 
برای آنان بهره مند شوند، اعالم کرد: پزشکان می توانند تا سقف 
۵۰ میلیارد ریال بابت خرید مطب، ۵۰ میلیارد ریال بابت خرید 
تجهیزات پزشکی و ۱۰ میلیارد ریال بابت تعمیر مسکن و خرید 

کاال تسهیالت دریافت کنند.
دکتر احمدی با تاکید بر اینکه از دغدغه پزشکان برای تامین مسکن 
آگاه بوده و برهمین اساس نیز در تعامل با سازمان نظام پزشکی 
کشور برنامه ریزی هایی برای حمایت از این قشر در این حوزه انجام 
خواهیم داد، افزود: اعالم کرده ایم که بانک شهر می تواند با واگذاری 
زمین و امالک و مستغالت خود؛ با شرایط مناسب و منحصربه فرد، 
این دغدغه را نیز به صورت کامل مرتفع کند.  مدیرعامل بانک شهر 
با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور می تواند با استفاده از خدمات 
این بانک در حوزه های مختلف به خصوص بانکداری الکترونیک از 
خدمات بانکی برتر در کشور بهره مند شود، گفت: زحمات پزشکان 
در بخش های مختلف سالمت برای ما کامال ملموس بوده و حمایت 

از جامعه فهیم پزشکی را وظیفه خود می دانیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: دالالن 
می خواهند زعفران را به قیمت پایین از 

کشاورزان بخرند
دالالن  که  است  معتقد  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی   
بازار  ارزان قیمت، در  با عرضه زعفران  و مافیای زعفران می خواهند 
از  را  محصول  این  سپس  و  کنند  ایجاد  روانی  و  منفی  جو  زعفران 

کشاورزان به قیمت پایین بخرند.
به نقل  از روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه کسب و کار یونسکو، » 
ذبیح اهلل اعظمی « افزود:  کمیسیون کشاورزی همیشه بازار محصوالت 
مختلف از جمله زعفران را رصد می کند و کامال به این موضوع واقف 
هستیم که عده ای می خواهند از قبل کشاورزان زعفران کار،  درآمد 
کسب کنند و حاال نیز این مافیا به بورس زعفران هم رسوخ کرده 
ولی تمام قد جلوی این دالالن و مافیا به منظور حمایت از کشاورزان 

ایستاده ایم. 
منابع طبیعی مجلس شورای  و  سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب 
از  قد  تمام  بطور  اظهارداشت: طی دو سال گذشته مجلس  اسالمی 
کشاورزان و همچنین  کشاورزان زعفران کار حمایت کرده و مشکالت 

آنها را پیگیری و برطرف می کند.
 وی اضافه کرد:  با توجه به آمار و اطالعاتی که داریم امسال میزان 
زعفران با توجه به خشکسالی و کمبود بارندگی ها، کاهش یافته و تبع 
آن عملکرد و برداشت زعفران کاهش و با توجه به عرضه کم آن، قیمت 
ها هم افزایش خواهد داشت  و به هیچ وجه ما به عنوان نمایندگان 
مجلس اجازه نخواهیم داد دالالن و مافیا بخواهند روی قیمت زعفران 
تاثیر بگذارند  و مانند سال های قبل هم چنان از زعفران کاران حمایت 

می کنیم .
منابع طبیعی مجلس شورای  و  سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب 
اسالمی  گفت: دولت، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت را مکلف کردیم 
شرایطی را فراهم کند  تا زعفران ایران که عالوه بر قاچاق به دیگر 
کشورها و در بعضی موارد با برند های مختلف از جمله اسپانیا در بازار  

جهان عرضه می شود از این پس با برند ایرانی  عرضه شود .
وی  افزود:  این بازی هر ساله ای است که با نزدیک شدن به فصل 
برداشت زعفران راه می اندازند و تازگی ندارد،این بار اما ورود دالالن 
و مافیا به بازار زعفران کمی متفاوت است.آنها این بار با ورود به بورس 
کاال و عرضه زعفران پایین تر از نرخ معمول، قصد دارند جلوی شیب 
مالیم افزایش قیمت زعفران و نزدیک شدن آن به قیمت جهانی را 

بگیرند.
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و  فناوری  برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل   
کشور  زمین شناسی  سازمان  بودجه 
و  زمین شناسی  تحول  طرح  گفت: 
اکتشاف ، به دنبال کشف ذخایر جدید 
زمین شناسی  نقشه های  تهیه  معدنی، 
توسط  اکتشاف  چرخه  تکمیل  و 
مولفه های دولتی بخش معدن و معرفی 
نتایج آن به بخش خصوصی برای ایجاد 

تحرک در بخش معدن است.
به گزارش ایرنا از سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور، »رضا جدیدی« 
زمین شناسی  تحول  طرح  برای  افزود: 
کشور وزارت صمت از حدود یک سال 
عنوان  به  خراسان جنوبی  استان  پیش 

نخستین استان پیشقدم شد.
وی گفت: به علت وجود قابلیت بسیار 
این  آغاز  استان،  این  در  معدنی  خوب 
طرح به صورت نمونه در خراسان جنوبی 
پروژه  این  دستاوردهای  که  شد  آغاز 

به زودی اعالم خواهد شد.
این مقام مسوول سازمان زمین شناسی 
ابتدای سال ۱۴۰۰  از  خاطرنشان کرد: 
کشور  معدن  بخش  دولتی  مولفه های 
شامل معاونت اکتشاف و فرآوری مواد 
معدنی وزارت صمت، سازمان توسعه و 
نوسازی صنایع معدنی کشور و سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
را  جانبه ای  سه  همکاری  توافق نامه 
اطالعات  تولید  روند  تا  کردند  امضا 
پایه زمین شناسی و اکتشافات کشور را 

تسریع بخشند.
ذخایر  کشف  طرح  این  وی،  گفته  به 
در  تحول  همچنین  و  معدنی  جدید 
بخش عمران و زیرساخت کشور، تهیه 
نقشه های زمین شناسی و تکمیل چرخه 

اکتشاف توسط مولفه های دولتی بخش 
بخش  به  آن  نتایج  معرفی  و  معدن 
خصوصی برای ایجاد تحرک در بخش 

معدن را در نظر  دارد.
فناوری  برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل 
و  زمین شناسی  سازمان   بودجه  و 
از  ادامه داد:  کشور  اکتشافات معدنی 
طرح  این  نمایندگان  پارسال،  ابتدای 
توافقنامه  راهبردی  کمیته  قالب  در 
معرفی شدند که می توان گفت از لحاظ 
تاریخی بی سابقه ترین مدل مشارکتی و 
توافق همکاری در بخش معدن کشور 

بود.
دولت  شروع  با  این که  بیان  با  وی 
مدل  برنامه ریزی  سراغ  به  سیزدهم 
تحول در بخش زمین شناسی در قالب 
یک تفاهم نامه رفتیم، گفت: اعضای سه 
اولویت های  اساس  بر  توافق نامه  جانبه 
تخصصی و معدنی کشور این طرح را 

به اجرا در آوردند که اهداف متعددی 
را در دستورکار داشت.

جدیدی، کاهش زمان تبدیل کانسار به 
معدن و رسیدن به بخش های فرآوری و 
استخراج را به عنوان  یکی از اهداف این 
طرح عنوان کرد و افزود: تولید اطالعات 
پایه در این سازمان در سال های گذشته 
یک چرخه تقریبی ۲۴ تا ۳۶ ماهه بود 
برنامه ریزی های  با  و  طرح  این  در  که 
انجام شده و با فشرده سازی و افزایش 
دقت، این زمان به یک سوم کاهش پیدا 

کرد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در طرح 
تحول زمین شناسی در خراسان جنوبی، 
مقیاس یک پنجاه هزارم هزار انجام شد 
که به عنوان مقیاس حاکمیتی سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
تولید  حاکمیتی  بخش  عنوان  به 

اطالعات پایه انتخاب شد.

این  اینکه  بیان  با  مسوول،  مقام  این 
هزار  بر ۱۵  افزون  مساحتی  در  پروژه 
کیلومتر مربع اجرا شد، تصریح کرد: از 
مطالعات ژئوفیزیک هوایی گذشته برای 
اکتشاف ذخایر پنهان استفاده شد و ۶۰ 
نقشه در سه الیه نقشه زمین شناسی، 
اقتصادی  زمین شناسی  و  ژئوشیمی 
تهیه شد. وی با بیان این که نقشه های 
زیرساخت،  بخش  در  زمین شناسی 
و شریان های  جانمایی شهری، عمران 
ادامه داد:  دارند،  کاربرد  نیز  حیاتی 
الیه زمین شناسی اقتصادی چهار الیه 
و  استراتژیک  عناصر  غیرفلزی،  فلزی، 
کانی های نیمه قیمتی را معرفی می کند 
این طرح  ماه سال گذشته  از مهر  که 
به دستور وزیر  آغاز دولت سیزدهم  با 
صمت آغاز به کار کرد که نتایج آن به 
اعالم  ملی  پروژه  عنوان یک  به  زودی 

خواهد شد.

مقام مسوول سازمان زمین شناسی اعالم کرد:

ایجاد تحرک در بخش معدن، هدف اصلی طرح 
تحول زمین شناسی و اکتشاف  در کشور

سال پنجم - شماره   141

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140160301206000136 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک 
بهارستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میالد فعال تکانلو 
از  صادره   0016206924 شناسنامه  بشماره  علی   محمد  فرزند 
تهران در یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 94/65 
متر مربع پالک 15 فرعی از 141 اصلی خریداری از مالک رسمی 
منظوراطالع عموم  لذابه   . قربانی محرز گردیده است  آقای حسین 
که  درصورتی  شود  می  روزآگهی  فاصله15  به  دردونوبت  مراتب 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص 
باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
ماه  یک  ازاخذرسید،ظرف مدت  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  نماید.بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/29
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اجتماعی
خبر

وزیر کشور: تامین  350  واگن مترو 
برای شهرها در دستور کار است

 وزیر کشور گفت: تامین ۳۵۰ واگن مترو در دستور 
کار وزارت کشور قرار دارد و تالش می شود با سرعت 

بیشتری کار انجام شود.
احمد وحیدی روز شنبه در حاشیه افتتاح پایانه  مترو 
در  مترو  اظهارداشت:  خبرنگاران  جمع  در  اکباتان 
کشور ما اهمیت خاصی دارد و ایجاد ۹۳۰ کیلومتر 

مصوب است که ۳۰۰ کیلومتر آن انجام شده است.
وی با بیان اینکه سهم تهران حداکثری است، اظهار 
داشت: توسعه مترو کامال به نفع دولت است و تأمین  
۳۵۰ واگن در دستور کار است و تالش می شود با 

سرعت بیشتری کار انجام شود.
وی پایانه مترو اکباتان را یکی از بزرگترین پایانه ها 
عنوان کرد و گفت: کار ارزشمندی برای توسعه شهر 
صورت گرفته است و این پایانه یک دستاورد بزرگ 

است.
عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  بر  تاکید  با  وحیدی 
برای  داخلی  خودروسازان  با  قراردادهایی  ادامه داد: 
به  منجر  کار  این  امیدواریم  و  شده  انجام  اتوبوس 

توسعه اتوبوسرانی شود.
تامین  قراردادهایی بسته شده و منابعی  افزود:  وی 
شده و امیدواریم چند صد تا اتوبوس به ما تحویل 

داده شود.
تهران  مترو  اکباتان در بخش غرب  پایانه مترویی   
در  شهری  قطارهای  زیرزمینی  پایانه  بزرگترین 
از  از گذشت ۱۴ سال  پایانه پس  این  است؛  کشور 
افتتاح شد؛  آن، رسماً  اجرایی  زمان شروع عملیات 
بهره برداری از این پایانه،   در امر دپو، نگهداری و 
تعمیر واگن های فعال در خط ۴ و همچنین کاهش 
واقع  موثر  خط  این  قطارهای  حرکتی  سرفاصله 
خواهد شد. در دوره کنونی مدیریت شهری مبلغی 
در حدود یکصد میلیارد تومان هزینه شد تا کارهای 

باقی  مانده پایانه اکباتان به سرانجام برسد.

سند  اجرای  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر   
تحول بنیادین محور همه برنامه ها و اقدامات 
راستا  این  در  که  است  پرورش  و  آموزش 
در  اولویت ها  تعیین  برای  ویژه ای  قرارگاه 

وزارت آموزش و پرورش فعال شده است.
اجالس  ششمین  و  سی  در  نوری  یوسف   
اظهار  پرورش  و  آموزش  روسای  و  مدیران 
و  پرورش  و  آموزش  مردمی سازی  داشت:  
ارتقای عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی 
از اولویت های دولت مردمی ایران قوی است.

سالگرد  نخستین  در  مفتخریم  افزود:  وی 
حضور  با  گردهمایی  مردمی،  دولت  استقرار 
ایران  محبوب  جمهور  رئیس  و  فرهنگیان 
حوزه  مدیران  و  می کنیم  برگزار  اسالمی 
کشور  سراسر  پرورش،  و  آموزش  ستادی 
راستای  در  افزایی  هم  با  تا  آمدند  گردهم 
ایران  بسترساز  مردمی  دولت  برنامه  اجرای 

قوی باشند.
دغدغه  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  آموزش  نظام  در  تحول  ایجاد  برای  مندی 
با رویکرد اسالمی سابقه ای به  پرورش کشور 
طول انقالب اسالمی دارد؛ اگرچه در سال ۶۷ 
طرحی جامع به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسید اما متأسفانه اجرا نشد تا اینکه 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند   ،۹۰ سال  در 
پرورش به تصویب رسید و به عنوان یکی از 
  ۹۲ سال  اردیبهشت  در  افتخارآفرین  اسناد 
در  تحول  ایجاد  کلی  سیاست های  از  یکی 
آموزش و پرورش از سوی رهبر معظم انقالب 

ابالغ شد.
وی اضافه کرد: در ۱۱ سال گذشته زحمات 
شدن  عملیاتی  و  اجرایی  راستای  در  زیادی 
سند تحول بنیادین کشیده شد اما ناخرسندی 

مقام معظم رهبری نشان می دهد که همچنان 
از تحقق اهداف این سند فاصله زیادی داریم. 
اکنون اینجا هستیم تا نشان دهیم عزم خود را 

برای اقدامی محکم جذب کرده ایم.
میانگین سنی اعضای شورای معاونان وزارت 

آموزش و پرورش ۱۷ سال کاهش یافت
تحولی  اقدامات  ترین  مهم  به  اشاره  با  نوری 
آموزش و پرورش براساس اولویت سند تحول 
واحدهای  سازی  هماهنگ  گفت:  بنیادین 
تحولی  های  چارچوب  با  پرورش  و  آموزش 

سند،  اصلی  مفاد  سازی  گفتمان  سند، 
رهیاران  سازی  شبکه  و  تربیت  شناسایی، 
تحول،  الگوی  مدارس  اندازی  راه  تحول، 
سند،  اجرای  برای  الزم  قوانین  لوایح  تدوین 
تحول  مفاد سند  اجرای  بر  نظارت  و  ارزیابی 
بنیادین از مهم ترین اقدامات ذیل این راهبرد 

است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کااهش ۱۷ 
معاونان  شورای  اعضای  سنی  میانگین  سال 
کرد:  خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزارت 

ارتقای عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی 
اساس  این  بر  که  است  ها  اولویت  دیگر  از 
هدف  این  گیری  بهره  برای  مجزایی  قرارگاه 
راه اندازی شده است. توجه به مناطق محروم 
و روستایی با افزایش سهم دانش آموزان این 
اختصاص  دولتی،  نمونه  مدارس  در  مناطق 
معلم آماده و ثابت به مناطق، تهیه و اجرای 
بسته های حمایتی برای تهیه زیرساخت های 
آموزشی و طرح تغذیه رایگان دانش آموزی از 

دیگر اقدامات آموزش و پرورش است.

اجرای سند تحول بنیادین، محور همه 
برنامه های آموزش و پرورش است

 سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت 
حفاظت  سازمان  وحش  حیات  
محیط زیست گفت: هدف سازمان، 
در  آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت 
رو  این  از  است  طبیعی  زیستگاه 
در  طعمه  افزایش  و  حفظ  روی  بر 

زیستگاه ها تمرکز می کند.
 غالمرضا ابدالی روز شنبه در نشست 
راستای  در  سازمان  افزود:  خبری 
از  جانوری  های  گونه  از  حفاظت 
جمله یوزپلنگ معتقد است که باید 
و  شود  انجام  طبیعت  در  روند  این 
جمعیت  افزایش  موجب  روش  این 

آنها خواهد شد.
وی درباره تکثیر یوزپلنگ در اسارت 
گفت: به علت کاهش تعداد یوز ناچار 
به تکثیر آن در شرایط اسارت شدیم، 
تجربه نسبتا موفقی بود اما قطعا با 
برای  توانیم  می  تجربه  این  اخذ 
مراحل بعدی بارداری و زایمان یوز 
در اسارت برای سال های بعد آماده 
روبه  روند  شاهد  تا  کنیم  عمل  تر 
رشدی در این گونه ارزشمند باشیم.

وضعیت  درباره  ادامه  در  ابدالی 
پلنگ در کشور گفت: البته وضعیت 
یوزپلنگ  به  نسبت  پلنگ  جمعیتی 
این  طعمه  متاسفانه  اما  است  بهتر 
گونه در حال کاهش و زوال است که 
برنامه ریزی های اصولی در  با  باید 
زیستگاه ها افزایش یابد تا بتوان به 

حفاظت پایدار از گونه رسید.
وی تاکید کرد: اصلی ترین هدف برای 
از  حفاظت  حیات وحش،  گونه های 
گونه در زیستگاه اصلی آن است که 
برای این منظور باید بتوانیم زیستگاه 
ها را در مقابل عوامل تخریب طبیعی 

و انسانی حفظ کنیم.

درباره  ابدالی 
دفتر  برنامه های 
سازمان  وحش  حیات 
گفت:  زیست  محیط 
گونه های  از  حفاظت 
معرض  در  جانوری 
خطر انقراض برای ۲۱ 
است،  شده  آغاز  گونه 
برنامه  این  نیز  امسال 
برای ۱۰ گونه جانوری 
به   اما  شده  تدوین 
برنامه  جدی  صورت 
وارد  گونه  پنج  عمل 
فاز اجرایی شده است.

وی افزود: بحث سرشماری  در حیات 
وحش نیز دارای اهمیت زیادی است. 
حداقل  ظرفیت،  پتانسیل،  دارایی، 
جمعیت، مقدار زاد و ولد و قابلیت ها 
را  زیستگاه ها  محدودیت های  و 
با  متناسب  سپس  بشناسیم  باید 
برای  کنیم،  برنامه ریزی  موارد  این 
دو  سرشماری  شاخص  پستانداران 
بار در سال انجام می شود، همچنین 
آبزی،  غیر  و  آبزی  پرندگان  برای 
زیستگاه های قرقاول و خزندگان هم 
انجام می دهیم و  ساالنه سرشماری 
سیاست ها  سرشماری ها،  براساس 
دنبال  را  مرتبط  های  استراتژی  و 

می کنیم.
اشاره  مرغ  میش  وضعیت  به  وی 
مرغ  میش  جمعیت  گفت:  و  کرد 
محدودی  زیستگاه های  و  کم 
بوکان  در  آن  فعلی  زیستگاه  دارد، 
باید  که  است  غربی  آذربایجان 
و  پایش  مستمر  و  مداوم  طور  به 

حفاظت شود.
مدیریت  و  حفاظت  دفتر  سرپرست 

حفاظت  سازمان  وحش  حیات  
گونه  به  اشاره  با  زیست  محیط 
ایرانی  زرد  گوزن  و  آسیایی  گورخر 
شناسایی،  معرفی،  حال  در  افزود: 
پرورش و ساماندهی این گونه ها در 

شرایط تکثیر در اسارت هستیم.
حیات  بیماری های  به  توجه  با  وی 
در  خوبی  اعتبارات  گفت:  وحش 
این  با  مقابله  و  پیشگیری  جهت 
بیماری ها داریم و اقداماتی نیز انجام 
شده است. ابدالی  محیط زیست را 
موضوعی فرابخشی دانست و گفت: 
و  اساسی  قانون   ۵۰ اصل  براساس 
ابالغیه مقام معظم رهبری در رابطه 
با  سایر دستگاه ها مانند وزارت نیرو، 
وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی 
و ... فعالیت همه این دستگاه ها بر 

محیط زیست اثرگذار است.
خرس  توله  وضعیت  درباره  وی 
اصفهان  در  شده  زخمی  سیاه 
توله خرس  اصفهان زیستگاه  گفت: 
و  نابالغ  توله  این  نیست،  سیاه 
بود،  زخمی  بسیار  مشاهده  هنگام 

بسیار  اصفهان  استان  در  همکاران 
به  را  او  و  کردند  تیمارگری  خوب 
وضعیت خوبی رساندند. اولویت اول 
این بود که توله خرس سیاه در  ما 
آن  اصلی  زیستگاه  که  استان هایی 
استان های  در  اما  تیمار شود  است، 
بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان 
زیرساخت های الزم وجود ندارد و ما 
ترجیحا این توله خرس سیاه را در 
نیمه اول شهریور به مرکز پردیسان 
منتقل می کنیم و در حال حاضر در 
حال آماده سازی سایت در پردیسان 
برای پذیرش این توله خرس هستیم.

ابدالی افزود: سازمان حفاظت محیط 
آینده،  سالمت،  به  نسبت  زیست 
ماندن  زنده  و  وضعیت  پایداری 
بیشتری  حساسیت  سیاه  خرس 
دارد و با تاکید معاون طبیعی و تنوع 
به  زیست  محیط  سازمان  زیستی 
علت  به  روز بودن تجهیزات سازمان 
این  بیشتر شرایط،  کنترل  امکان  و 
منتقل  پردیسان  به  را  خرس  توله 

خواهیم کرد.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات  وحش سازمان حفاظت محیط زیست:

هدف سازمان محیط زیست حفاظت از 
یوزپلنگ در زیستگاه است

تحریم های  قضاییه،  قوه  اول  معاون   
علیه  آمریکا  ظالمانه  و  قانونی  غیر 
نقض  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  به ویژه  بشر  حقوق  فاحش 
حق  مانند  نقض  غیرقابل  حوزه های 

حیات و حق بر سالمت دانست.
قضاییه،  قوه  اول  معاونت  از  نقل  به 
محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
اجالس  اختتامیه  مراسم  در  مصدق 
عضو  کشورهای  عالی  دیوان  روسای 
ضمن  شانگهای،  همکاری  سازمان 
قدردانی از میزبانی دیوان عالی کشور 
تاجیکستان، فلسفه وجودی و اصول 
و اهداف حاکم بر پیمان شانگهای را 
همکاری های  برای  مناسب  زمینه ای 
عضو  دول  میان  قضایی  و  حقوقی 
نشست ها  قبیل  این  افزود:  و  دانست 
دولت ها  اراده  تعلق  و  همگرایی  نماد 
ظرفیت های  پویایی  و  همکاری  بر 

حقوقی است.
قضایی  رسیدگی های  ارتقای  وی 
تجارب  تبادل  مرهون  را  کشورها  در 
میان آنها و در برابر یک جانبه گرایی، 
تحمیل اراده و زورگویی را در تضاد با 
پویایی حقوق و ناقض حقوق انسانی 

دانست.
قضایی  دستگاه  آمادگی  بر  مصدق 
تبادل  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
عضو  کشورهای  سایر  با  تجربیات 
جرایم  چون  زمینه هایی  در  به ویژه 
سایبری و استفاده از هوش مصنوعی 
همچنین  قضایی  رسیدگی های  در 

تاکید  حبس،  جایگزین  مجازات های 
کرد.

محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مصدق در حاشیه برگزاری هفدهمین 
اجالس روسای دیوان عالی کشورهای 
در  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو 
با  تاجیکستان  پایتخت  شهر دوشنبه 
عالی  دیوان  رئیس  اف  اسالم  بختیار 

ازبکستان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که در فضایی دوستانه 
و با حضور  محمد تقی صابری سفیر 
مقامات  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
برگزار  کشور  دو  قضایی  و  سیاسی 
روابط  به  اذعان  ضمن  طرفین  شد، 
اقتصادی  و  سیاسی  خوب  بسیار 
آخرین  مرور  و  کشور  دو  میان 
موافقتنامه ها و اسناد حقوقی قضایی 
کمی  رشد  چون  موضوعاتی  درباره 
و  حقوقی  همکاری های  کیفی  و 
استرداد  محکومان،  انتقال  کیفری، 
دانش  علوم  بکارگیری  مجرمان، 
تعامل  و  قضایی  سیستم  در  بنیان 
به  رسیدگی  در  حداکثری  رایزنی  و 
بازداشت  یا  زندانی  اتباع  مشکالت 

شده گفت وگو کردند.
تاکید  ضمن  قضاییه  قوه  اول  معاون 
در  دوجانبه  همکاری  ضرورت  بر 
و  بشر  حقوق  ارتقا  و  صیانت  زمینه 
کرامت انسان، تحریم های غیر قانونی 
جمهوری  علیه  آمریکا  ظالمانه  و 
ایران را نقض فاحش حقوق  اسالمی 
غیرقابل  حوزه های  در  به ویژه  بشر 

بر  حق  و  حیات  حق  مانند  نقض 
سالمت و حق بر سالمت دانست.

نیز  ازبکستان  عالی  دادگاه  رئیس 
سیاسی  روابط خوب  به  اشاره  ضمن 
و اقتصادی بین دو کشور و تاکید بر 
آمادگی برای همکاری های قضایی با 
جمهوری اسالمی ایران از معاون اول 
ازبکستان  به  سفر  برای  قضاییه  قوه 

دعوت کرد.
مصدق در حاشیه برگزاری هفدهمین 
اجالس روسای دیوان عالی کشورهای 
با  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو 
دیوان  رئیس  اف  بازابیک  ضمیربیک 
عالی قرقیزستان نیز دیدار و گفت وگو 

کرد.
اذعان  ضمن  طرفین  دیدار  این  در 
و  سیاسی  خوب  بسیار  روابط  به 
آخرین  مرور  و  کشور  دو  اقتصادی 
موافقتنامه ها و اسناد حقوقی قضایی 
چون  موضوعاتی  ادامه  در  منعقده 
های  همکاری  کیفی  و  کمی  رشد 
محکومان،  انتقال  کیفری،  و  حقوقی 
استرداد مجرمان را بررسی و بر تبادل 

تجارب قضایی تاکید کردند.
تاکید  ضمن  قضاییه  قوه  اول  معاون 
در  دوجانبه  همکاری  ضرورت  بر 
و  بشر  حقوق  ارتقا  و  صیانت  زمینه 
کرامت انسان، تحریم های غیر قانونی 
را  کشورمان  علیه  آمریکا  ظالمانه  و 
دانست. بشر  حقوق  فاحش  نقض 

با  قرقیزستان  عالی  دادگاه  رئیس 
استقالل  از  سال   ۳۰ اینکه  به  اشاره 

و  شده  سپری  قرقیزستان  جمهوری 
از همان ابتدا جمهوری اسالمی ایران 
رسمیت  به  را  قرقیزستان  استقالل 
شناخته است و در طول این سه دهه 
کشور  دو  بین  خوب  روابط  همواره 
وجود داشته است از این مالقات ابراز 
خرسندی کرد و با تاکید بر آمادگی 
جهت همکاری های قضایی از معاون 
اول قوه قضاییه برای سفر به کشورش 

دعوت کرد.
دیوان  روسای  اجالس  هفدهمین   
سازمان  عضو  کشورهای  عالی 
و  پنجشنبه  روز  شانگهای  همکاری 
جمعه بیست هفتم و بیست و هشتم 
مرداد به میزبانی تاجیکستان در شهر 
دوشنبه برگزار شد و در این اجالس، 
به دعوت  اول قوه قضاییه که  معاون 
تاجیکستان  قضایی  دستگاه  ریاست 
موضوع  بود  کرده  سفر  کشور  آن  به 
تحوالت  تبیین  به  را  خود  سخنرانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  قانونگذاری 
جایگزین  مجازات های  حوزه  در 
حبس و شرایط اعمال این مجازات ها 
اختصاص داد.در این اجالس مجازات 
فرزند  شرایط  حبس،  جایگزین  های 
اشخاص  ورشکستی  خواندگی، 
سایبری،  جرایم  حقوقی،  و  حقیقی 
و  نوین  فناوری های  از  استفاده 
تحقیقات  فرایند  در  مصنوعی  هوش 
اصلی ترین  کیفری،  دادرسی های  و 
موضوعات مورد بحث از سوی اعضای 

سازمان همکاری شانگهای بود.

معاون اول قوه قضاییه: 

اعمال تحریم های یک جانبه، 

ناقض حقوق انسانی است

خبر

رئیس سازمان بازرسی:ورود پساب های آلوده 

به مزارع کشاورزی تهران پیگیری می شود

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تامین امنیت غذایی 
اولویت های  از  یکی  و  قضاییه  قوه  رئیس  مهم  تاکیدات  از  مردم 
اساسی و مهم سازمان بازرسی است، گفت: پیگیری های الزم برای 
به مزارع کشاورزی تهران هر  آلوده  از ورود پساب های  جلوگیری 
چند ناچیز هم باشد، با دعوت از مسئوالن دستگاه ها انجام می شود.

به  نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح اهلل خداییان روز جمعه 
در بازدیدی سه ساعته از بخش های مختلف تصفیه خانه فاضالب 
جنوب پایتخت در پی وصول گزارش هایی مبنی بر آبیاری مزارع 
بازرسان  فراخواندن  با  آلوده،  پساب  با  تهران  جنوب  کشاورزی 
تصفیه  وضعیت  و  برود  تهران  جنوب  خانه  تصفیه  به  مربوطه، 

فاضالب را مورد ارزیابی و پایش قرار داد.
خداییان با اشاره به اقدامات خوبی که در راستای تصفیه فاضالب 
هرچه  توسعه  بر  می گیرد،  صورت  خانه  تصفیه  این  در  خانگی 
سریع تر فازهای نیمه کاره آن تاکید کرد و اظهار داشت: سازمان 
منظور  به  را  متولی  دستگاه های  موضوع،  این  به  ورود  با  بازرسی 

تکمیل این فرآیند پای کار خواهد آورد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه زمان زیادی از آغاز 
هنوز  ولی  گذشته  خانه  تصفیه  این  و هشت  هفت  فازهای  پروژه 
پروژه های  به  بازرسی  سازمان  جدی  ورود  از  است  نشده  تکمیل 
ناتمام در دوره تحول و تعالی خبر داد و گفت: مدت تعیین شده 
درصد   ۱۰ از  کمتر  هنوز  ولی  شده  سپری  طرح  این  اتمام  برای 
پیشرفت داشته که الزم است سازمان برنامه و بودجه، آبفای تهران 
و بانک های عامل اقدامات الزم را هرچه سریع تر نسبت به تامین 

اعتبار و اجرای کامل این پروژه انجام دهند.
وی اظهار داشت: به دلیل عدم تکمیل این پروژه بخشی از فاضالب 
تصفیه نشده وارد رودخانه می شود؛ هرچند هم اکنون به لحاظ کم 
آبی، این مقدار آبی که تصفیه نشده رها می شود زیاد نیست ولی در 
فصول پرآب حجم آن زیاد است لذا در این زمینه باید اقدامات الزم 
وبا قید فوریت انجام و بازرسان مربوطه سازمان بازرسی روند اجرا 
هرچه  اجرای  خواستار  داد.خداییان  خواهند  قرار  بررسی  مورد  را 
سریع تر طرح تصفیه روان آب های تهران شد و تصریح کرد: تصفیه 
خانه تهران صرفا تصفیه فاضالب خانگی را انجام می دهد در حالیکه 
روان آب ها هم آلودگی خاص خود را دارند که باید مد نظر قرار 
گیرند.وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده توسط کارشناسان 
با اجرای این طرح میلیون ها متر مکعب آب در سال جمع آوری 
وتصفیه می شود که در توسعه اراضی کشاورزی و سرمایه گذاری در 
اراضی پایین دست تهران نقش مهمی خواهد داشت.در جریان این 
بازدید محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهران و عباسعلی مصرزاده مدیرعامل فاضالب تهران توضیحاتی را 

پیرامون روند تصفیه فاضالب بیان کردند.
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اخبار

۴۳پروژه عمرانی و خدماتی هفته دولت امسال 

در سرپل ذهاب به بهره برداری می رسد

عمرانی،  پروژه   ۴۳ گفت:  ذهاب  سرپل  فرماندار 
خدماتی و کشاورزی هفته دولت در این شهرستان با 

۱۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  بابلی«  »صدراهلل 
خبرنگار ایرنا با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: روکش 
بهسازی معابر شهری و روستایی، تحویل  آسفالت، 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  به  منزل 
امام )ره( و بهزیستی ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
برق، افتتاح مجتمع خدمت رسانی طاق گرا، افتتاح 
زیرگذر حبیبوند و  افتتاح مرکز بهداشتی درمانی از 

مهمترین پروژه های در دست اقدام است.
وی اظهار داشت: روکش آسفالت و بهسازی روستای 
سراب گرم، جدول گذاری معابر عمومی، کلنگ زنی 
خانه بهداشت روستای گرده نوه، دیدار و نشست با 
و  داروخانه در شهرسرپل ذهاب  افتتاح  خبرنگاران، 
شهیدان  ویژه  به  دولت  شهدای  بزرگداشت  مراسم 
دیدار  نمونه،  کارمندان  از  تجلیل  باهنر،  و  رجایی 
ذهاب،  سرپل  جمعه  امام  با  اداری  شورای  اعضای 
دیدار با خانواده شهدا و غباروبی مزار شهدا از دیگر 

برنامه های  هفته دولت است.  
از  نماینده عالی دولت در سرپل ذهاب گفت: یکی 
اهداف دولت خدمت به مردم در تمامی بخش های 
شهرستان است از این رو مسووالن باید بی منت و 
صادقانه در کنار مردم بوده و در حوزه کار خود تحول 
گرا باشند  و مردم را در جریان خدمات نظام و دولت 

قرار دهند.
استان  به  جمهور  رئیس  سفر  در  داد:  ادامه  بابلی 
کرمانشاه و سرپل ذهاب مصوبات خوبی منعقد شده 
که پروژه ها را  اولویت بندی کردیم و از اعتبارات 
سفر سهم شهرستان با توجه به موقعیت شهرستان 
مشخص می شود و  امید است خدمات به روز و در 
خورشان شان مردم به آن ها در حوزه های مختلف 

ارائه شود.
کرمانشاه  استان  غرب  در  ذهاب  سرپل  شهرستان 
 ۴۸ و  جمعیت  نفر  هزار   ۹۰ و  بخش  سه  دارای 

کیلومتر مرز  با کشور عراق دارد.

ایستگاه راه آهن کرمانشاه آماده میزبانی از 

زائران اربعین می شود 

راه آهن  ایستگاه  گفت:  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست   
کرمانشاه با استقرار دو موکب و افزایش تعداد قطارهای 

روزانه آماده میزبانی از زائران اربعین می شود.
 »ابراهیم رحیمی زنگنه« روز دوشنبه در بازدید از ایستگاه 
راه آهن کرمانشاه اظهار داشت: ایستگاه راه آهن کرمانشاه 
ظرفیت مناسبی برای تردد زائران اربعین از سراسر کشور 
است تا بخشی از مسیر زیارت عتبات عالیات را با استفاده 

از ناوگان ریلی طی کنند.
وی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن کرمانشاه در اربعین سال 
۱۳۹۸ نقش موثری در جابه جایی زائران داشت، بیان کرد: 
در آن سال و پیش از همه گیری ویروس کرونا روزانه ۲۱ 
رام قطار وارد ایستگاه کرمانشاه شده که به طور متوسط 

ساعتی یک قطار حامل از زائران اربعین بوده است.
آماده سازی  به  اشاره  با  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
ایستگاه راه آهن کرمانشاه برای زائران اربعین خاطرنشان 
اربعین در  زائران  به  برای خدمات رسانی  کرد: ۲ موکب 
این ایستگاه مستقر خواهد شد و نمازخانه ایستگاه برای 
استقرار خواهران و یک سالن برای استقرار برادران و یک 

سالن رزرو نیز آماده سازی می شود.
وی با بیان اینکه هالل احمر در آماده سازی این سالن ها 
نیز  کرمانشاه  شهرداری  گفت:  داشت،  خواهد  مشارکت 
محوطه  آماده سازی  و  راهنما  تابلوهای  نصب  وظیفه 
تا  داشت  خواهد  برعهده  را  کرمانشاه  راه آهن  ایستگاه 

بتوانیم به شایستگی از زائران اربعین پذیرایی کنیم.
رحیمی زنگنه، خدمات رسانی ایستگاه راه آهن کرمانشاه 
اداره  افزود:  بیان کرد و  را در دو مسیر رفت و برگشت 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه تمهیداتی 
برای انتقال مسافران ایستگاه راه آهن کرمانشاه به مرزهای 

خسروی و مهران در استان ایالم در نظر گرفته است.
آشپزخانه  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
آستان قدس رضوی در ایستگاه راه آهن کرمانشاه مستقر 
راه آهن  ایستگاه  خدمات رسانی  کرد:  اظهار  می شود، 
از دهم شهریور ماه  اربعین حسینی  کرمانشاه به زائران 
آغاز خواهد شد و در مدت دو هفته با تمام توان به زائران 

اربعین حسینی خدمات ارایه خواهد کرد.
وی از پیگیری مدیریت ارشد استان برای استقرار اداره 
کل راه آهن کرمانشاه خبرداد و افزود: ایستگاه کرمانشاه 
که  است  کشور  راه آهن  ایستگاه های  بهترین  از  یکی 
به دلیل نبود مدیریت مستقر و اداره کل مجزا از استان 

مرکزی، از تمام ظرفیت آن استفاده نشده است.

همه  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار   
مقدس  دفاع  در  استان  مذاهب  و  قومیتها 
و  کردند  ایستادگی  دشمن  مقابل  در  جانانه 
امروز در کنار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز 
زندگی می کنند، گفت: این وفاق و همدلی 

مردم استان کرمانشاه در دنیا بی نظیر است 
عنوان  به  را  کرمانشاه  می کنیم  تالش  لذا 

»استان وحدت« ثبت کنیم.
آیین  در  شب  شنبه  امیری مقدم«  »بهمن   
گرامیداشت خانواده شهدا، ایثارگران و اصحاب 

رسانه استان که به میزبانی مجتبی بخشی پور 
نماینده مردم اسالم آبادغرب در مجلس شورای 
اسالمی و با حضور معاون  رییس جمهور در 
امور مجلس، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و 
جمعی از اصحاب رسانه استان در شهرستان 
کرمانشاه  افزود:  شد،  برگزار  آبادغرب  اسالم 
آغاز  آن  در  تحمیلی  است که جنگ  استانی 
ما از شهرهای  برخی  لذا  کرد  پیدا  خاتمه   و 

 ۲ بار تخریب و زیر بمباران مستقیم دشمن 
قرار داشت.

مقام عالی دولت در استان کرمانشاه با اشاره 
به اینکه اگر عظمتی داریم به واسطه شهدا، 
عزیزان  این  است، گفت:  آزادگان  و  جانبازان 
حق بزرگی بر گردن انقالب دارند چرا که در 
عملیات مرصاد هم ۱۱ یگان مردمی در برابر 
منافقین مانع پیشروی آنها شدند و جانانه از 

آب و خاکشان دفاع کردند.
وی ضمن تبریک روز خبرنگار، صحت، دقت و 
سرعت را از اولویت های کار خبرنگاران عنوان 
کرد و گفت: اینکه کالمی را بعد از بررسی بیان 
کنید و با آبروی مومن هم بازی نکنید، کالم 

خدا و تاکید روایات اهل بیت )ع( است چرا که 
میفتد  اتفاقاتی در شبکه های مجازی  امروز 
این  باید  که زیبنده ما نیست لذا خبرنگاران 

شاخصه ها را در خود تقویت کنند.
کرمانشاه  استان  جایگاه  ارتقا  بر  امیری مقدم 
نیز  خبرنگاران  توسط  آن  شایسته  معرفی  و 
بیکاری  داشت:  اظهار  ادامه  در  و  کرد  تاکید 
در استان کرمانشاه به ۵۰ سال قبل بر میگردد 
که شهرهای ما را یکی یکی گرفتند و منجر به 
عقب ماندگی آنها شدند لذا امروز تکلیف داریم 

تا این مشکالت را حل کنیم.
جوانان  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
شغل و زندگی ندارند و نباید نسبت نسبت به 
آینده ناامید باشند گفت: بارها اعالم کردم هر 
مدیری که دغدغه اشتغال مردمش را نداشته 

باشد در دولت سیزدهم جایگاهی ندارد.
وی یادآوری کرد در سفر رییس جمهور ۳۳ 
استان  های  پروژه  برای  تومان  میلیارد  هزار 
مصوب کردیم که ۲ مرحله آن به زودی وارد 
استان می شود تا پروژه های باالی ۵۰ درصد 

را به نتجیه برسانیم.

استاندار: کرمانشاه را باید به عنوان استان 
وحدت ثبت کنیم

اخبار

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی:

طرح توانمندسازی تشکل های دانشجویی در 

دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود

 مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی 
رازی  دانشگاه  در  میم«  »حا  طرح  اجرای  از  کرمانشاه 
کرمانشاه از اول تا هفتم شهریور ماه خبر داد و گفت: این 
طرح سراسری به منظور توانمندسازی تشکل های سیاسی، 
به مدت یک  استان  دانشگاه های  اجتماعی کل  فرهنگی 

هفته در دانشگاه رازی برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین »جواد افشارنجفی« روز یکشنبه 
شهید  قرارگاه  در  منظور  این  به  که  خبری  نشست  در 
به  اشاره  با  برگزار شد،  سلیمانی دانشگاه رازی کرمانشاه 
اینکه ۲۰۰ نفر از دانشجویان فعال در تشکل های سیاسی، 
اجتماعی، فرهگی دانشگاه های استان در این طرح شرکت 
آموزش،   بخش  سه  در  میم"  "حا  طرح  افزود:  می کنند، 
تولید محتوا در قالب نشست معرفتی و کارگاه های مهارتی 

و همچنین بخش برنامه های فوق العاده برگزار می شود.
وی با بیان اینکه طرح " حا میم" برای دانشجویان دوره 
کارشناسی به صورت استانی برگزار می شود، گفت: تمام 
تشکل های دانشجویی اعم از بسیج دانشجویی ، انجمن 
اسالمی، جامعه اسالمی و دیگر تشکل ها در این طرح به 
منظور توانمند سازی ساختار و سازمان دهی تشکل خود 

حضور پیدا می کنند.
حجت االسالم و المسلمین نجفی، بخش آموزش "حا میم" 
را شامل بیان محتوای سه کتاب اندیشه اسالمی در قرآن 
که مجموعه از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۵۳ 
با ۲ رویکرد تفسیر و اندیشه،  کتاب همرزمان امام حسین 
)ع( در قالب تاریخ اسالمی و کتاب خط امام )ره( در قالب 
بیان وقایع انقالب دانست که توسط استادان دانشگاه های 
استان و کشور درس داده می شود و دانشجویانی که در 
این کالس نمره قبولی کسب کنند؛ ۲ واحد درس معارف 

آنها پاس خواهد شد.
مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه 
در قسمت تولید محتوا این طرح نیز گفت: در این بخش  
دشمن  تبیین،  جهاد  محوریت  با  معرفتی  های  نشست 
شناسی،  تطبیق حکومت علوی و انقالب اسالمی و بحث 
حکمرانی خوب مطرح می شود و همچنین در کارگاه های 
مدیریت  اقناع سازی،  مباحث  میم"  حا   " طرح  مهارتی 
مجازی، ارتباط مناسب و موثر و جذب مخاطب به اعضای 

تشکل ها آموزش داده می شود.
حجت اسالم و المسلمین نجفی در بخش دیگر سخنان 
عملکرد  تضعیف  و  کرونا  ویروس  به شیوع  اشاره  با  خود 
"حا  طرح  هدف  دوران؛  این  در  دانشجویی  های  تشکل 
دوم  گام  بیانیه  در  میانی  های  حلقه  اختصار  که  میم" 
و  تقویت  راستای  در  است؛  رهبری  معظم  مقام  انقالب 
ها  تشکل  ساختاری  و  تفکری  های  بنیه  توانمندسازی 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کل دانشگاه ها عنوان کرد 
و گفت: اجرای این طرح خارج از برنامه هایی هست که 
تشکل های مختلف هر کدام براساس اساسنامه و ساختار 
جذب  و  اعضا  برای  مستقل  و  جداگانه  صورت  به  خود 

مخاطب خود برگزار می کنند.

5استان ها

کرمانشاه  استان  ناشنوایان  هیات  رییس   
ورزشکاران  نظیر  بی  درخش  به  اشاره  با 
ناشنوایان  المپیک  مسابقات  در  کرمانشاهی 
برزیل، گفت: ۶ نفر از هشت ورزشکار اعزامی 
 ۸۰ یعنی  مسابقات  این  به  کرمانشاه  استان 
درصد مدال کسب کردند که در سطح کشور 

بی نظیر بود.
نشست  در  دوشنبه  روز  دارابی«  حامد   «  
خبری که به منظور از تجلیل از خبرنگاران 
شهید  سرسرای  در  استان  ورزشی  حوزه 
هادییان استادیوم آزادی شهر کرمانشاه برگزار 
استان  ناشنوایان  هیات  اینکه  بیان  با  شد، 
کرمانشاه همواره در سالیان اخیر جزو بهترین 
و  پوشان  ملی  تعداد  در  کشور  های  استان 
کسب موفقیت برای کشور بوده، افزود: استان 
ملی  تعداد  بیشترین  تهران  از  بعد  کرمانشاه 
برزیل  ناشنوا  المپیک  مسابقات  در  پوش 
داشت و از ۷۵ ورزشکار اعزامی هشت نفر آنها 

کرمانشاهی بودند.
وی در ادامه از ادراه کل ورزش و جوانان استان 
و همچنین "محمد رشیدی" نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  شهر 
بخاطر تجلیل از این قهرمانان قدردانی کرد و 
در ادامه از تجلیل نشدن ورزشکاران مدال آور 
این هیات در مسابقه بزرگ المپیک از سوی 
دستگاه های اجرایی و دیگر ارگان ها انتقاد 
این  به  کمکی  کوچکترین  تاکنون  که  کرد 

ورزشکاران نکردند.
شهرداری کرمانشاه با لوح خالی از قهرمانان 

المپیک برزیل تجلیل کرد
تجلیل  به همایش  اشاره  با  دارابی همچنین 
برزیل توسط شهرداری  المپیک  قهرمانان  از 
کرمانشاه گفت: این همایش به صورت دکوری 
و تبلیغاتی با لوح های خالی حتی بدون یک 
ریال از قهرمان تجلیل شد و گفتند بعدا برای 
شما لوح و مبلغی به عنوان هدیه می دهیم 
هم  ریال  یک  حتی  ماه  سه  از  بعد  االن  اما 
پرداخت نکردند و صرفا یک شو و پل تبلیغاتی 

برای اعضای شورای شهر کرمانشاه بود.
رییس هیات ناشنوایان استان کرمانشاه با ابراز 
نارحتی از اینکه عده ای با احساسات قهرمانان 
برافراشته  برای  که  کسانی  استان،  معلول 
پرچم کشورمان زحمت کشیدند بازی کردند 
به  را  ها  استفاده  سو  این  اجازه  دیگر  گفت: 

هیچ ارگان و کسی نمی دهیم.
سال  در  که  برزیل  ناشنویان  المپیک  در 
میالدی جاری برگزار شد؛ از استان کرمانشاه 
»مهرداد صیدی« پرچمدار کاروان جمهوری 
اسالمی موفق به کسب مدال طالی جودو شد 
و خانم ها »ناهید امیری و پروین یاره« مدال 
نقره کاتای تیمی بانوان، »مسعود رستگار« در 
جودو  »فرود حجتی و کیوان رستم آبادی« در 

کشتی آزاد نیز مدال برنز کسب کردند.
مصوبه  از  ها  ارگان  و  اجرایی  های  دستگاه 
هیات وزیران برای استخدام قهرمانان سرباز 

می زنند 
 دارابی در بخش دیگر از صحبت های خود 
 ۱۸ کرمانشاه  استان  ناشنوایان  هیات  گفت: 

دارد و  فعال  با ۵۰۰ ورزشکار  رشته ورزشی 
در واقع  برای خودش یک اداره کل ورزش و 

جوانان کوچک است.
از  هیات  این  داشت:  بیان  همچنین  وی  
ورزشکاران ناشنوا برای عضو شدن و ورزش 
به  کردن هیچ شهریه ای دریافت نمی کند 
مالی  منابع  شدید  کمبود  با  خاطر  همین 
مواجهه است و با دست خالی و برای رضای 
خدا کار می کنیم و در واقعا کارکنان هیات 
از جیب خودشان نیز برای ورزشکاران ناشنوا 

هم مایه می گذارند.
داربی افزود: از ابتدای سال جاری  و شروع کار 
هیات رییسه جدید ورزش و جوانان برای این 
۱۸ رشته زیرپوشش فقط ۴۰ میلیون تومان 
اختصاص داده است، در حالی که  برای اعزام 
یک تیم با اتوبوس و خرید البسه ورزشی فقط 
در  این  است  تومان هزینه الزم  میلیون   ۱۵

حالی است که ما ۱۸ رشته ورزشی داریم 
کرمانشاه  استان  ناشنویان  هیات  رییس 
به  اسپانسر  و  خصوصی  بخش  داد:  توضیح 
تلویزیونی  بُرد  چون  ناشنویان  ورزش  طرف 
و تبلیغاتی ندارد نمی آیند زیرا به سود آنها 
نیست به همین خاطر با مشکل شدید مالی 

مواجهه هستیم.
دارابی در ادامه در خصوص استخدام قهرمانان 
ورزشی گفت: طبق مصوبه هیات وزیران باید 
قهرمان ورزشی به ویژه المپیکی جذب ادارات 
به  قانون  این  از  همه  اما  شوند  ها  ارگان  و 
خاطر منافع شان سرباز می زنند، که در این 

خصوص وزارت ورزش و جوانان باید پیگیری 
جدی کنند.

خواست  بهزیستی  سازمان  از  همچنین  وی 
طبق  معلول  ورزشی  قهرمان  استخدام  برای 
های  دستگاه  درصد  سه  استخدام  قانون 
دل  قهرمانان  تا  بزند  اقدام  به  دست  اجرایی 

سرد نشوند.
 توسعه ورزش همگانی به کمک بهزیستی در 

اولویت هیات ناشنواییان کرمانشاه است  
در  کرمانشاه  استان  ناشنویان  هیات  رییس 
بخش پایانی صحبت های خود به برنامه های 
آتی این هیات در اعزام تیم های ورزشی رشته 
های مختلف کرمانشاه به مسابقات تنیس روی 
رشته  دیگر  و  فوتسال  فوتبال،  میز، شطرنج، 
ها خبر داد و گفت: برنامه های اصلی هیات 
ناشنواییان استان حضور پر رنگ تر ورزشکاران 
های  بازی  و  ملی  های  تیم  در  کرمانشاهی 

آسیایی چین است.
دارابی همچنین یکی از مهم ترین و با اهمیت 
ترین برنامه هیات ورزشی ناشنوایان را توسعه 
ورزش همگانی بین هفت هزار و ۵۰۰ ناشنوای 
و  دانست  بهزیستی  به کمک سازمان  استان 
با استفاده از ظرفیت  اظهار کرد: قصد داریم 
ادارات بهزیستی در همه شهرستان ها هیات 
ورزشی ناشنوایان رادر شهرهای مختلف فعال 
کنیم و طی برنامه هایی ناشنوا ها به ورزش 
کاهش  در  مطمئنا  که  کنیم  تشویق  کردن 
تاثیر گذار  آنها بسیار  مشکالت و آالم خاطر 

است.

رییس هیات ناشنوایان استان کرمانشاه:

80 درصد ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات 
المپیک ناشنواییان بزریل مدال کسب کردند

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
کرمانشاه خطاب به اعضای هیات مدیره نظام 

در  نادرست  سخنان  گفت:  استان  پزشکی 
حوزه های مختلف همواره بوده و خواهد بود، 

اما شما همچنان با صداقت و سالمت به کار 
خود ادامه دهید و مردم قدر می دانند.

آیت اهلل »مصطفی علما« روز دوشنبه در دیدار 
استان  پزشکی  نظام  مدیره  هیات  اعضای  با 
کرمانشاه افزود: پزشکان از اول محترم بوده و 
همیشه محترم هستند، چون خدوم بوده و به 

مردم خدمت می کنند.
یک  وارد  بیماری  وقتی  داشت:  اظهار  وی 
بیمارستان می شود بعد از خدا چشم امید او 

به پزشکان است.
مشکالت  مردم  گفت:  کرمانشاه  جمعه  امام 
خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده خود 
نمی گویند، اما به پزشک اطمینان می کنند و 

مطرح می نمایند.
وی در پایان تاکید کرد: پزشکان عقالی قوم 
و کشور هستند و می توانند مشکالت را حل 

کرده و به جامعه کمک کنند.
رییس  هم اکنون  حیدری«  »محمدباقر   
و  است  کرمانشاه  پزشکی  نظام  مدیره  هیات 
عسکری«  »لطف اهلل  و  ناصری«  »علی  سید 
معاون  قلعه سفیدی«  »مسعود  رئیس،  نواب 
پشتیبانی و »فریبرز ایمانی« معاون انتظامی 

این تشکل است.
و  آموزشی  معاون  هم  خالوندی«  »هادی 
نظام  مدیره  هیات  دبیر  افتخاری«  »نوشین 

پزشکی استان کرمانشاه بر عهده دارند.

امام جمعه کرمانشاه: پزشکان باصداقت و سالمت 
به کار خود ادامه دهند
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
ورثه  از  احدی  سفیداری  فریبا  خانم  اینکه  به  نظر 
مرحومه فاطمه هنرور تقاضای ثبت اعیانی ششدانگ 
یک قطعه باغ جدید االحداث قطعه 29 تفکیکی واقع 
در قریه سفیدار حوزه ثبتی رباط کریم تحت پالک 264 
فرعی از 156 اصلی را نموده لذا مراتب با استناد به 
ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون ثبت 
آگهی و این آگهی تا 60 روز فقط در دو نوبت به فاصله 
30 رو منتشر تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی 
نسبت به ملک مورد ثبت دارند با استناد به ماده 16 
قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مهلت 
اعتراض  نوبتی  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  روز   90
کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت تسلیم و متعاقب 
آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
عدم  گواهی  و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 

نماید.
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
منظور میگردد تا چنانچه معترضی باشد در مدت 30 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس دادخواست اعتراض 

بدهد.
اول:1401/05/01   نوبت  انتشار:   تاریخ 

نوبت دوم: 1401/05/31
بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم

آگهی مفقودی مدارک خودرو
کارت هوشمند ناوگان کامیون کمپرسی بنز به شماره 
هوشمند 2642910 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است
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ورزشی
خبر

خلیلی: فدراسیون آمادگی جسمانی 

دخالتی در وظایف فدراسیون همگانی ندارد

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی یکی از وظایف این 
ورزش همگانی  و  بدنی  فعالیت های  توسعه  را  فدراسیون 
عنوان کرد و گفت: اهداف و وظایف این فدراسیون مشخص 

است و با اهداف ورزش همگانی درگیر نیست.
اهداف  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  خلیلی  علی 
فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای توسعه فعالیت های 
بدنی و ورزش همگانی است، با راه اندازی این فدراسیون 
درگیر  را  مردم  و  ایجاد  زیادی  بدنی  تحرک  داریم  سعی 
فعالیت بدنی کنیم. در حقیقت یکی از اهداف اصلی این 
فدراسیون، افزایش تحرک بدنی، تندرستی افراد جامعه و 
جبران کم تحرکی شدید ناشی از بیماری کرونا و همچنین 
ورزش های  فدراسیون  شدن  چابک  و  بهره وری  افزایش 

همگانی است.
غیرواگیر  بیماریهای  که  این  به  توجه  با  گفت:  وی 
و  تحرکی  کم  و  کرده  پیدا  افزایش  اخیر  سال های  طی 
نیاز  جامعه  در  بیشتر شده،  عروقی  و  قلبی  ناراحتی های 
داشتیم که تحرک و فعالیت بدنی را بیشتر کنیم تا مردم 

فعالیت بدنی خاص خود را داشته باشند.
این  به  پاسخ  در  جسمانی  آمادگی  فدراسیون  سرپرست 
شده  راه اندازی  هدفی  چه  با  فدراسیون  این  که  پرسش 
است، افزود: پیش از این انجمن آمادگی جسمانی داشتیم 
که تحت پوشش فدراسیون ورزش همگانی بود، برای این 
که خدمات بهتری به جامعه 80 میلیون نفری جمعیت 
فدراسیون  به  را  انجمن  کردیم  سعی  دهیم،  ارائه  کشور 
تبدیل کنیم تا وظایف آن گسترده تر و کامل تر اجرا شود، 
البته حوزه و وظایف این فدراسیون با ورزش همگانی کامال 
تفکیک شده و دخالتی در اهداف و وظایف یکدیگر ندارند.

کار  فدراسیون  این  راه اندازی  برای  داد:  ادامه  خلیلی 
کارشناسی خوبی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت 
و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه فعالیت 

بدنی، فدراسیون آمادگی جسمانی را تشکیل دهیم.
وی در خصوص شروع به کار این فدراسیون گفت: فعالیت 
این فدراسیون به صورت رسمی آغاز شده و به دنبال این 
هستیم که هر چه سریعتر هیات های استانی آن را تشکیل 

دهیم.

مالیی:  به جدایی انجمن آمادگی 
جسمانی اعتراض داریم

خبر

پیشنهاد تشکیل ۲ فدراسیون جدید 
از سوی وزارت ورزش
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معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان از ارائه پیشنهاد تشکیل ۲ فدراسیون مینی فوتبال 

و بازی ها و ورزش های الکترونیک خبر داد.
انجمن   ۲ تبدیل  پیشنهاد  اینکه  به  اشاره  با  کلهر  سینا 
به ۲  الکترونیک”  و ورزش های  “بازی ها  و  “مینی فوتبال” 
فدراسیون ارائه شده است، اظهار کرد: این ۲ پیشنهاد به 
و سبک های  فدراسیون ها  مجوزهای  لغو  و  شورای صدور 
آن  بررسی  حال  در  مربوطه  شورای  و  ارائه شده  ورزشی 

است.
صورت  در  گرفته  صورت  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  وی 
موافقت،   مستند به جزء ۱۱ بند الف ماده۴ قانون اهداف 
نامه  آیین  با  مطابق  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  وظایف  و 
مجوزهای  لغو  و  صدور  شورای  تایید  با  بند  این  اجرایی 
وزیر  نهایی  تایید  و  ورزشی  سبک های  و  فدراسیون ها 
و  بازی ها  و  مینی فوتبال  فدراسیون   ۲ جوانان،  و  ورزش 

ورزش های الکترونیک تشکیل می شود.
معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
مربوط  مسائل  پیگیری  حال  در  اینکه  بیان  با  جوانان  و 
از  این ۲ فدراسیون هستیم، گفت: شورا پس  به تشکیل 
بررسی، نتیجه را اعالم می کند و در صورت احراز شرایط 
در آیین نامه، فعالیت های مربوط به تشکیل فدراسیون های 
پیش  الکترونیک،  ورزش های  و  بازی ها  و  مینی فوتبال 

می رود.
کلهر با تاکید بر اینکه مسیر کارشناسی در درون وزارتخانه 
به منظور تشکیل فدراسیون های جدید طی شده است و 
فعالیت ها بر اساس قانون و مطابق مصوبات پیش می رود،   
عنوان کرد: شاخص های آماری حاکی از وضعیت نامناسب 
شکل  به  که  است  کرونا  بیماری  از  بعد  بدنی  تحرک 
خطرناکی در جامعه سرایت کرده است و به همین منظور 
به  مردم  مشارکت  افزایش  و  اساسی  تحول  یک  نیازمند 

منظور بهبود وضعیت فعالیت بدنی هستیم.
افزایش تحرک بدنی و  با هدف  گفتنی است روز گذشته 
ناشی  افراد جامعه و جبران کم تحرکی شدید  تندرستی 
چابک  و  بهره وری  افزایش  همچنین  و  کرونا  بیماری  از 
آمادگی  فدراسیون  همگانی،  ورزش های  فدراسیون  شدن 

جسمانی تشکیل شد.

تازه ترین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
منافع  دنبال  به  بعضی ها  که  گفت  اظهارنظرش 

خود هستند تا به تیم ملی ایران آسیب بزنند.
 دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
درباره  کرواسی  وکرنیجی  سایت  با  گفت وگو  در 
شرایط خود در تیم ملی ایران به صحبت پرداخت.

آدمی  من  کلی  طور  به  گفت:  اسکوچیچ  دراگان 
انجام یک  از  نیستم خودبزرگ بینی نیستم و بعد 
کار خوب انتظار فرش قرمز را نداشتم اما حداقل 
انتظار احترام را دارم چون مشخص است که من 
هم شایستگی حضور در جام جهانی را دارم. افرادی 
هستند که برای منافع مختلف سعی می کنند هر 
کنند.  بی ارزش  داده ام  انجام  تاکنون  که  را  کاری 
برابر  در  که  است  این  آن ها  همه  مشترک  وجه 
مراحل  تمام  در  آن ها  می کنند.  مقاومت  واقعیت 
از  و  کنند  ایجاد  درگیری  کردند  سعی  مقدماتی 
این طریق برای تیم ملی مشکل ایجاد کنند؛ همه 
این  که  بگیرند  نادیده  را  واقعیت  این  نباید  آن ها 
با  تاریخ  در  آسیایی  تیم  یک  راه یابی  سریع ترین 
به جام جهانی  امتیاز  بیش ترین  و  برد  بیش ترین 

بود.
او در ادامه خاطرنشان کرد: من در تیم ملی موفق 
صورت  در  هستم  متمرکز  کارم  روی  چون  شدم 
اتریش  وین  در  ملی  تیم  اردوی  نکردن  تغییر 
بازی  سنگال  و  اروگوئه  با  و  داشت  خواهیم  اردو 
می کنیم. من در تیم ملی ایران موفق شدم چون 
متمرکز  خود  کار  روی  اوال  گفتم  که  همان طور 
بودم و همه حواشی و حواس پرتی ها را از تیم دور 
کردم. در ایران کارکردن بسیار سخت است. باید 
عنوان  به  آن ها  از  یا  بگیرید  نادیده  یا  را  نظرات 
انگیزه استفاده کنید. من به نظرات توجه نکردم و 
وارد هیچ درگیری نشدم. می دانستم که نمی توانم 
فکر  و  بودم  خودم  همیشه  کنم  راضی  را  همه 

بود  خوب  هم  کارم  این ها  همه  کنار  در  می کنم 
و جواب داد.

کارم  اوایل  کرد:  اضافه  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
بود  تیم  روی  زیادی  فشار  و  بود  سخت  بسیار 
فکر می کنم  بود.  نتایج ضعیفی کسب شده  چون 
بازیکنان و شرایط روحی آن ها کمک  از  شناختم 
کرد و بازیکنان در یک موقعیت استرس زا ثبات و 
شخصیت باالی خود را نشان دادند؛ همه آرامش 

داشتیم و نتیجه گرفتیم.
جام  در  آمریکا  با  حساس  بازی  درباره  اسکوچیچ 
کرد:  اظهار  آن  در  سیاست  دخالت  و  جهانی 
نادیده  را  مسابقه  این  سیاسی  اهمیت  نمی توانیم 
بگیریم قطعا بازیکنانم برای آن بازی انگیزه باالیی 
بازی  این  ایران  خواهند داشت زیرا برای همه در 
آمریکا  با  بازی  در  احساسات  قطعا  دارد.  اهمیت 
این  کنترل  مهم  نکته  رسید.  خواهد  اوج خود  به 
خود  روی  بر  بازیکنان  تمرکز  نحوه  و  احساسات 

است.
او  از  که  انتظاراتی  درباره  ایران  کروات  سرمربی 
دارد  وجود  جهانی  جام  دوم  دور  به  صعود  برای 
نیز ادامه داد: بله چنین انتظاراتی وجود دارد من 
این  باشیم.  فروتن  باید  ولی  دارم  را  انتظار  همین 
سطح  باالترین  به  می توانیم  که  است  راهی  تنها 
که  جهانی  جام  در  حضور  از  بعد  برسیم.  ممکن 
هدف ما بود در اهداف خود تجدیدنظر کردیم. من 
را  کاری  می خواهم  چون  می آورم  فشار  خودم  به 
انجام دهم که هیچ کس نتوانسته انجام دهد حتی 

با وجود این که می دانم چقدر سخت است.
باشگاهی  تیم های  در  حضور  درباره  اسکوچیچ 
ایران قبل از کار در تیم ملی گفت: بدون تعریف 
باشگاهی  تیم های  همه  در  بگویم  باید  خود  از 
ایران خوب کار کردم. در فدراسیون ایران افرادی 
تشخیص  و  می دانستند  را  مساله  این  که  بودند 

دادند و به من ایمان داشتند. فکر می کنم جواب 
اعتماد آن ها را داده ام. همه انتظار یک نام بزرگ 
ابتدا  انتخاب شدم در  را داشتند و زمانی که من 
و  گرفتم  قرار  مردم  از  بخشی  بی توجهی  مورد 
بگویم  باید  کردند.  من  از  انتقاد  به  شروع  سپس 
که اخیرا در رابطه با رسانه ها کامال محتاط بوده ام 
که هرگز خوب نیست فکر می کنم تیمم به آرامش 
ایجاد  که  دلهره ای  و  حاشیه  از  من  و  دارد  نیاز 
می شود خوشم نمی آید. سعی می کنم پاسخ مردم 
شاید  ولی  آگاه هستم  رسانه ها  تاثیر  از  بگویم.  را 
تیم  مقایسه  باشد.  همین  من  عیب های  از  یکی 
با زمان فعلی  ایران در دو جام جهانی قبلی  ملی 
بازیکنان  اکثر  ناسپاسی است. در مسابقات بزرگ 
فکر  من  می دهند.  نشان  را  خود  توان  باالترین 
می کنم ایران باید در این جام جهانی بیش تر روی 
فوتبال خودش تمرکز کند. این بدان معنا نیست 
که ساده لوح باشیم. ما تا جایی که ممکن است به 
که  معتقدیم  اما  می گذاریم  احترام  حریفان  همه 
با  رویارویی  برای  از کیفیت کافی  ایران  ملی  تیم 
این  و  است  برخوردار  تیم ها در جام جهانی  همه 
برای ما اهمیت زیادی دارد. تدارکات خوبی هرگز 
صورت نگرفته است ولی بازیکنان خوب زیاد داریم 
که تجربه باالیی دارند و این موضوع به تیم ملی 

کمک می کند.
وی درباره ستاره های تیم ملی ایران گفت: برخی 
از بازیکنان به نیازهای تیم فکر می کنند و ظرفیت 
این را دارند که در لحظه تصمیم درستی می گیرند 
و از اتفاقاتی که در زمین می افتد جلوتر هستند. 
تیم برای موفقیت به همه جور بازیکن نیاز دارد؛ 
هم ستاره و هم آن هایی که با آن پیشوند تعریف 
که  دارید  شما  شرایطی  اوقات  گاهی  نمی شوند. 
اما  است  بازیکن  بهترین  بازیکن  یک  نمی دانید 
برای شما واضح است که تیم بدون او بهترین بازی 
این  مربیان  همه  مشترک  وجه  می دهد  انجام  را 
است که مربی ها بازیکنانی را دوست دارند که همه 
توان شان را برای خوب شدن تیم نشان دهند. مثل 

لوکا مودریچ در تیم ملی کرواسی.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  اسکوچیچ 
درباره زندگی در ایران اظهار کرد: من می خواهم به 
شما بگویم که هرچه از ایران شنیده اید را فراموش 
بیان می کنند جور  ایران  از  کنید؛ آن چه غربی ها 
دیگری است. دوست دارم بیش تر و بیش تر مردم 
ایران را ببینم و با آن ها آشنا شوم. ایرانی ها بسیار 
اغلب  که  است  کشوری  ایران  هستند.  مهمان نواز 
مردمش بدون درخواست به شما کمک می کنند. 
مردم ایران بهترین دلیل برای سفر به این کشور 
هستند. غذاهای ایرانی هم بسیار متنوع و پر ادویه 
است. خوردن برنج و کباب بسیار ضروری است و 
میوه و سبزی هم خیلی مورد توجه ایرانی هاست.

اسکوچیچ: فرش قرمز نه، اما انتظار احترام دارم

به  فدراسیون ورزش همگانی گفت:   رییس 
تبدیل آن  و  آمادگی جسمانی  انجمن  جدا 
به فدراسیون اعتراض جدی و قانونی داریم.

کمیته های  ساالنه  گردهمایی  و  نشست 
استاد  سالن  محل  در  جسمانی  آمادگی 
المپیک  ملی  کمیته  آکادمی  در  فارسی 
مالیی  افشین  نشست  این  در  شد.  برگزار 
رییس فدراسیون ورزش همگانی و حسین 
توکلی قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک 

حضور داشتند.
عرصه  فعاالن  از  شماری  از  مجمع  این  در 
آمادگی جسمانی و ورزش همگانی تقدیر به 
عمل آمد. در گردهمایی ساالنه کمیته های 
فارس  تهران،  استان  سه  آمادگی جسمانی 
آمادگی  های  برترین  عنوان  به  اصفهان  و 

جسمانی تجلیل شد.
در این نشست مالیی با بیان اینکه کمیته 
های آمادگی جسمانی برای شادی و نشاط 
مردم ایران تالش می کند گفت: در محضر 
انجمن  رییس  که  می دهم  شهادت  مجمع 
آمادگی جسمانی یک راهبرد نو در ورزش 
افق  یک  شکل گیری  موجب  و  کرد  پیاده 
مطالعه  با  شد.  همگانی  ورزش  در  جدید 
تغییر رویکرد  به دنبال  رویکردهای جهانی 
این  در  و  بودیم  همگانی  ورزش  در  جدید 
استفاده  داخلی  مربیان  دانش  از  زمینه 
کردیم. رویکرد چهارگانه را پیاده کردیم که 
در نهایت با رویکرد حرفه با اهداف محقق 

شوند.
به  رویکردها  به  ویژه  توجه  داد:  ادامه  وی 
ورزش  آمار  می شود.  منجر  جامعه  سالمت 
جهان  سطح  در  است  دقیقه   ۱۳ ایران  در 
۵۲ دقیقه و در اروپا ۱0۲ دقیقه است. اینجا 

تفاوت کامال مشخص است.
باید برای مشارکت موانع را شناسایی کنیم

دانش آموزان  درصد   ۳۳ اگر  گفت:  مالیی 
آینده  سال   ۱0 در  هستند،  چاقی  دچار 
رویکرد  دنیا  در  شد.  خواهد  بدتر  وضعیت 
افزایش  چرا  می شود.  استفاده  متفاوت 
ورزشی  مشارکت  افزایش  به  فدراسیون 
تعداد  افزایش  با  آیا  است؟  نشده  منجر 
می شود؟  منجر  مشارکت  به  ها  فدراسیون 
باید برای مشارکت موانع را شناسایی کنیم. 
کار مجلس تصویب قوانین حمایتی است و 
باید انجام شود. در دنیا ده ها هزار میلیارد 
برای افزایش تحرک جوانان سرمایه گذاری 

می کنند و ما این نگاه را نداریم.
وی عنوان کرد: وقتی برای دو باشگاه ۶00 
می شود،  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 

منجر  نوجوانان  و  جوانان  سالمت  به  آیا 
آمادگی  انجمن  جدایی  به  ما  می شود؟ 
و  قانونی  این  و  داریم  اعتراض  جسمانی 

علمی است.
فدراسیون  تشکیل  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
منجر  تحرک  کاهش  به  و  نیست  صحیح 
خواهد شد و از تصمیم گیران خواهش دارم 

که تجدید نظر کنند.
مالیی در جمع خبرنگاران نیز در خصوص 
از  جسمانی  آمادگی  انجمن  شدن  جدا 
فدراسیون همگانی تصریح کرد: ما هم امروز 
چرا  شدیم  شوکه  شنیدیم.  را  موضوع  این 
که در دو سال گذشته یکی از رسالت هایی 
که فدراسیون ورزش های همگانی به دنبال 

آن بود، آگاهی بخشی در مورد نتایج اسف بار 
بود و طبیعتا ملتی که در  کم تحرکی ملی 
مسیر توسعه کم تحرکی قرار دارد، سیاست 
حزوه  این  در  باید  را  هوشمندانه ای   های 

داشته باشد.
وی ادامه داد: تحلیل کارشناسی فدراسیون 
فدراسیون  اساسی  ماهیت  که  است  این 
آمادگی  بر  مبتنی  همگانی  ورزش های 
نظر  به  است.  مردم  همه  آحاد  جسمانی 
امکان  انجمن،  این  شدن  جدا  با  می رسد 
به  جسمانی  آمادگی  فاکتورهای  توسعه 
مباحث  و  رویدادها  غالب  در  رسمی  شکل 
سلب  فدراسیون  این  از  عمال  آموزشی 

می شود.

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: 
مقداری  باخت  از  خودم  شاید 
را  بازیکنانم  ولی  باشم  ناراحت 
فوق العاده  آنها  می کنم،  تحسین 

بازی کردند.
تیم  سرمربی  وکیلی  محمد   
کسب  از  بعد  نوجوانان  والیبال 
عنوان نایب قهرمانی آسیا اظهار 
و  بازی خوب  می کنم  فکر  کرد: 
چهار  اینکه  از  بعد  بود،  مهیجی 
برگزار  نوجوانان  مسابقات  سال 
نشده بود فکر نمی کردم فینال به 
این زیبایی داشته باشیم. درست 
امتیاز  اختالف 8  با  ما  که  است 
به ژاپن باختیم اما فوق العاده بود. 
وی گفت: آینده آنها در سرویس 
مثل  ما  بازیکنان  است.  موجی 
پرشی  سرویس  بزرگساالن 
تیم  دو  تفاوت  این  و  می زدند 
دید  خواهیم  آینده  در  است. 
اول  سطح  در  بازیکن  کدام  که 
تعداد  مسلما  می کند.  بازی  دنیا 
بازیکنان ما در سطوح باالتر بهتر 
لحاظ  به  هم  چون  بود  خواهد 
فیزیک بهتر بودند و هم به لحاظ 

سرویس های فوق العاده. 
وکیلی افزود: همانطور که دیروز 
گفتم دریافت و توپ گیری ژاپن 
فوق العاده است. ژاپنی ها تا این 
نکرده  بازی  چنین  این  مرحله 
دو  بر  سه  بازی  تا  سه  بودند. 
داشتند که ۶ امتیاز گرفته بودند 
دو سه امتیازی هم گرفته بودند 
می شود.  امتیاز   ۱۵ جمعش  که 
 ۱۵ هم  ما  حاضر  حال  در  االن 
برد  یک  با  آنها  داریم.  امتیاز 
بیشتر نسبت به ما قهرمان شدند. 

به  تبریک می گویم.  آنها  تیم  به 
را  بازی  که  میهنان  هم  همه 

دیدند هم تبریک می گویم. 
باخت  از  وی گفت: خودم شاید 
ولی  باشم  ناراحت  مقداری 
بازیکنانم را تحسین می کنم. فوق 
همچین  ما  کردند.  بازی  العاده 
 ۱8 و   ۱۷ بازیکنان  در  سطحی 
بود.  عالی  میزبانی  نداریم .  ساله 
در مورد داوری هم فکر می کنم 
داشت  اشتباهاتی  بار  دو  یکی 
نشود.  انجام  می توانست  که 
احترام  داور  به  من  مجموع  در 
می گذارم. مشکلی نیست و باید 

تحمل باخت را داشته باشد. 
وکیلی گفت: در مسابقات جهانی 
اگر  قبل  سال های  که  همانطور 

چلنج  این  ژاپن  با  آسیایی  در 
مسابقات  در  هرگز  داشتیم  را 
جهانی از ما باالتر نبودند. همیشه 
در جهانی باالتریم. یکسال برای 
رفع نقاط ضعف زمان داریم. خود 
ژاپن  از  را  بازی  این  انتظار  من 

نداشتم. 
سرمربی تیم ملی والیبال در پایان 
خود  قد  نمی توانند  آنها  گفت: 
می توانیم  ما  اما  کنند  بلندتر  را 
شرایطمان  و  توپ گیری  کیفیت 
را بهتر کنیم. همیشه در آسیایی 
۷ یا 8 ماه کار می کنیم اما آنها 
زمان بیشتری دارند و در برخی 
از شرایط پایه باالتر هستند اما در 
بهتر  نهایت در مسابقات جهانی 
هستیم. در ۲0۱۶ گفتم هم ژاپن 

همین  و  می بریم  را  کره  هم  و 
هم  االن  شدیم .  قهرمان  و  شد 
این نوید را می دهم. ما خارج از 
نتیجه گرایی بازی کردیم و دنبال 
کارهایی هستیم که در آینده به 
بازی  مردانه  می خورد.  تیم  درد 
به  را  زیبا  والیبال  یک  و  کردیم 
نمایش گذاشتیم. در امتیاز های 
ابتدایی و پایانی ژاپنی ها بهتر از 
ما بازی کردند. بهتر بازی کردن 
کردن  بازی  بد  بر  دلیلی  آنها 
در  شاید  نیست.  من  بازیکنان 
سال های اخیر در سطح نوجوانان 
این فینال فوق العاده بود. شکست 
امیدواریم  هست.  ورزش  در  هم 
در جهانی بتوانیم عملکرد بهتر و 

سکوی باالتری بگیریم.

وکیلی:  بازیکنانم فوق العاده بودند/ نوید 

سکوی بهتری را در جهانی می دهم
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هنری
گزارش

 یونیسف، کودکان جهان را
  به سوی صلح و دوستی 

رهنمون سازد

که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  دستیار   
دنبال  فرهنگی  تفاوت های  درک  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
تقویت مشترکات فرهنگی است گفت: انتظار داریم فعالیت های 
دوستی  و  صلح  سوی  به  را  جهان  سراسر  کودکان  یونیسف، 
رهنمون سازد تا جهان آینده، همچون امروز در برخی از نقاط 
دنیا عرصه تاخت و تاز جنگ طلبان نباشد. محمود شالویی در 
دیدار با رییس دفتر یونیسف در جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
برپایی نشست های کارشناسی میان مدیران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و یونیسف می تواند زمینه امضای تفاهم نامه بر 

مبنای مشترکات و ظرفیت های موجود را فراهم کند.
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به ظرفیت های موجود، تاکید کرد: وزارت فرهنگ این آمادگی 
را دارد تا با یونیسف در جهت رشد و بالندگی کودکان جهان 

در قالب برنامه های مشترک و متقابل همکاری کند.
تاکید بر طراحی برنامه های مشترک با نهاد یونیسف

فرهنگ  وزارت  فعالیت  گستره  به  اشاره  با  همچنین  شالویی 
از کشور، خاطرنشان کرد:  ارشاد اسالمی در داخل و خارج  و 
رایزن  هشتاد  به  نزدیک  همراه  به  وزارتخانه  این  زیرمجموعه 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورها، این امکان 
یونیسف  نهاد  با  مشترک  برنامه های  طراحی  به  که  دارند  را 

بپردازند.
نوجوان  و  کودک  تئاتر  جشنواره   : داد  ادامه  همچنین  وی 
همدان، جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و فعالیت های 
دستگاه های دیگر نظیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و برپایی دوره های آموزشی و نمایشگاه های هنری، گوشه ای از 
زمینه های مشترک همکاری فرهنگی و هنری با یونیسف است 
که می توان با تمرکز بر آن ها به نتایج ارزشمندی دست یافت.
کودکان سراسر جهان به سوی صلح و دوستی رهنمون شوند

خود  سخنان  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  دستیار 
با درک  ایران  با تاکید بر این که جمهوری اسالمی  همچنین 
به دنبال تقویت  به آن ها، صرفا  تفاوت های فرهنگی و احترام 
مشترکات فرهنگی است، تصریح کرد: انتظار داریم فعالیت های 
دوستی  و  صلح  سوی  به  را  جهان  سراسر  کودکان  یونیسف، 
رهنمون سازد تا جهان آینده، همچون امروز در برخی از نقاط 

دنیا عرصه تاخت و تاز جنگ طلبان نباشد.
کاهش هفتاد درصدی سرانه مطالعه کودکان نگرانی جدی

فرهنگی  رشد  روی  پیش  چالش های  به  ادامه  در  شالویی 
کودکان اشاره کرد و گفت: امروز بهره مندی صحیح کودکان 
از ابزارهای نوین ارتباطی به چالش والدین و نهادهای آموزشی 
بدل شده؛ تا آن جا که سرانه مطالعه کودکان تا حدود هفتاد 
درصد کاهش یافته و نگرانی های جدی به وجود آورده است؛ 
از سوی دیگر همین مساله مشکالتی را برای سالمتی کودکان 

به همراه داشته است.
این نقیصه اشاره  مدیرکل حوزه وزارتی به راهکارهای جبران 
پذیر  امکان  هنر  ابزار  بدون  فرهنگی  توسعه  گفت:  و  کرد 
می  کودکان  کتاب  جلد  روی  طراحی  رو  این  از  بود  نخواهد 
تواند موضوعی مشترک میان یونیسف و فعاالن فرهنگی بخش 
قرار  توجه  مورد  وزارتخانه  این  حمایت  با  که  باشد  خصوصی 

گیرد.
 تاکید بر امضای تفاهمنامه همکاری

وی با دعوت از نماینده یونیسف برای تبادل پیشنهادات میان 
داشت:  اظهار  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  نهاد  این 
نشست های کارشناسی میان مدیران وزارت فرهنگ و یونیسف 
و  مشترکات  مبنای  بر  تفاهم نامه  امضای  زمینه  می تواند 

ظرفیت های موجود را در مدتی کوتاه فراهم کند.
ایرانی  موسیقی  و  ادبیات  خصوص  به  ایران  غنی  فرهنگ  با 

آشنایی دارم
در ادامه این دیدار، نماینده و رئیس دفتر یونیسف در جمهوری 
با  فرهنگ  وزارت  موثر  ارتباط  از  قدردانی  ضمن  اسالمی 
عنوان  به  که  است  یکسال  حدود  گفت:  یونیسف  نمایندگی 
فعال  یک  عنوان  به  اما  ام  آمده  ایران  به  یونیسف  نماینده 
فرهنگی اهل هندوستان، سالهاست که با فرهنگ غنی ایران به 

خصوص ادبیات و موسیقی ایرانی آشنایی دارم.
با اشاره به تمرکز فعالیت های یونیسف بر گروه  رابین ناندی 
سنی کودکان گفت: یونیسف می کوشد کودکان را برای زندگی 
بهتر و حضور موثرتر در جامعه آماده کند. از این منظر برگزاری 
دوره های آموزش خبرنگاری و عکاسی خبری درباره کودکان 
های  فعالیت  جمله  از  کتابخوانی  های  باشگاه  با  همکاری  و 

یونیسف در ایران بوده است.

 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
سبک  در  تحول  و  تغییر  لزوم  بر 
ایران  آینده  فرزندان  نسل  زندگی 
نظام  هدف  گفت:  و  کرد  تاکید 
فرهنگی کشور ما در یک جمله این 
عرصه  در  را  عمل  ابتکار  که  است 

سبک زندگی بدست گیرد.
مالی  تامین  توسعه  رویداد   
نامه   تفاهم  امضای  با  فرهنگ بنیان 
اعتباری  صندوق  مابین  همکاری 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  و  هنر 
محل صندوق  در  ریاست جمهوری 
نوآوری برگزار گردید. در این رویداد 
که به همت شورای فرهنگ عمومی 
همکاری  و  هنر  اعتباری  صندوق  و 
تشکیل  فرهنگی  مرتبط  نهادهای 
شد، تفاهم نامه هایی به امضا رسید 
که طی آنها شرایط و زیرساخت های 
فراهم  فرهنگی  خالق  صنایع  رشد 
عرصه  این  فعالین  برای  زمینه  و 
می شود.  آماده  پیش  از  بیش 
منظور  به  گامی  تفاهم نامه ها  این 
فرهنگی  بازارپردازی  نهادینه کردن 
و رونق هرچه بیشتر کسب وکارهای 
و  تغییر  همچنین  فرهنگ بنیان 
زندگی  سبک  عرصه  در  تحوالتی 

است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در این 
در  تحول  و  تغییر  لزوم  بر  نشست 
آینده  فرزندان  نسل  زندگی  سبک 

ایران تاکید کرد.
داشت:  اظهار  امامی  سیدمجید 
در  ما  کشور  فرهنگی  نظام  هدف 
یک جمله این است که ابتکار عمل 
بدست  زندگی  سبک  عرصه  در  را 
گیرد. چنین سبک زندگی و چنین 
از  سال  چهل  از  بعد  رایجی  انفعال 
و  نیست  ما  مردم  شأن  در  انقالب 
عرصه صنایع خالق فرهنگی سریع 
سبک  این  تغییر  برای  عرصه  ترین 
زندگی است. تمام عرصه های سبک 
فرهنگی  از مصرف  متأثر  ما  زندگی 
ما  و  نیست  ما  به  مربوط  که  است 
هم  باز  می کنیم  فعالیت  چه  هر 
داریم.  عقب ماندگی  زمینه  این  در 

درون  ما  فرزندان  فرهنگی  مصرف 
و  تولیدکننده  از  ما  همه  نیست.  زا 
باید  فرهنگی  فعال  و  گذار  سرمایه 
کاری کنیم که این عرصه را بازپس 
امر هم فرایند پیچیده  این  بگیریم. 
ای دارد. همه ما که در اینجا هستیم 
و  این عرصه فکر کنیم  به  موظفیم 

برای آن تالش کنیم.
کردیم  تالش  ما  داد:  ادامه  وی 
فعاالن فرهنگی و سرمایه گذاران و 
این  در  که  ارشدی  کنندگان  تهیه 
زیست بوم فعال هستند را کنار هم 
بنشانیم و این رویکرد جدیدی است 
ما  علمیه  های  حوزه  در  حتی  که 
اهل  همه  کند.  پیدا  رواج  باید  هم 
باید  و  کنند  کمک  باید  فرهنگ 
این  که  بگذاریم  کنار  را  ها  منیت 
برای  بیشتر  و  بهتر  چه  هر  سفره 

فرزندان ما پهن شود.
هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
صندوق  گفت:  نشست  این  در  نیز 
مرجع  بزرگترین  هنر  اعتباری 
هنر  و  فرهنگ  اهالی  از  حمایتی 
عضو  ۹۰هزار  از  بیش  که  است 

و  هنری  مختلف  های  عرصه  در 
از  بسیاری  واقع  در  دارد.  فرهنگی 
کسانی که در صنایع فرهنگی کشور 
فعال و عضو این صندوق هستند، از 

خدمات آن بهره می برند.
سید مجید پور احمدی تاکید کرد: 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اهداف  از 
هنرمندان  کردن  توانمند  اسالمی، 
این حوزه  کارهای  و  رونق کسب  و 
و  فنآوری ها  از  استفاده  با  که  است 
روش های جدید باید صورت پذیرد 
و این امر در راستای اهداف اقتصاد 

مقاومتی است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ابراز امیدواری کرد که در سایه این 
تالش های  با  که  هایی  تفاهم نامه 
و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 
همچنین  و  هنر  اعتباری  صندوق 
دیگر   فرهنگی  و  مالی  نهادهای 
زیرساخت های  گیرد،  می  انجام 
فرهنگی توسعه صنایع خالق فراهم 
مهیا  آنها  نمو  و  زمینه رشد  و  شود 
گردد که ما در آینده شاهد اتفاقات 
مهمی در این عرصه و موفقیت هایی 

هنر  و  فرهنگ  عرصه  فعاالن  برای 
در  که  امیدواریم  باشیم.  کشور 
سایه این همکاری ها اتفاقات خوبی 
رقم زده شود و این اتفاق پیش ران 

اقتصاد کشور باشد.
تفاهم نامه های  نشست  ادامه  در 
و  عمومی  فرهنگ  شورای  بین 
سایرنهادها به امضاء رسید.در پایان 
نشست ۹ مجموعه از تهیه کنندگان 
تهران«  بازارپردازی  »رویداد  ارشد 
بود،  شده  تدارک  که  سالنی  در 
زنجیره محصوالت بازارپردازی خود 

را به میهمانان نشست ارائه کردند.
بودند  عبارت  ارشد  تهیه کنندگان 
تکم  موسسه  نموبال،  مجموعه  از: 
مهر،  سوره  انتشارات  آریایی،  فیلم 
انتشارات نیستان، مجموعه راویتون، 
مجموعه  رضوان،  نگین  استودیو 
ایلسا  خالق  خانه  بصیرت،  منادیان 
اتفاق  این  در  نبات.  هلدینگ  و 
ارشد  تهیه کنندگان  بین  تعامالتی 
و سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی 
صورت گرفت و قرار شد برای تعریف 
همکاری رایزنی هایی صورت بگیرد.

تغییر و تحول در سبک زندگی نسل آینده 
ایران الزامی است

گزارش

موزه و نمایشگاه سه دوره تاریخی و 
تمدنی ایران راه اندازی می شود

 رئیس بنیاد ایران  شناسی گفت: موزه و نمایشگاه بزرگی در ارتباط با 
سه دوره تاریخی و تمدنی »ایراِن باستان، پیش از اسالم«، »ایراِن دوره 

اسالمی« و »ایراِن انقالب اسالمی« را به مرحله اجرا در می آوریم.
هنر  و  فرهنگ  تاریخ،  استان ها  ایران شناسی  ملی  همایش  سومین 
استان همدان، همزمان با روز بزرگداشت ابوعلی سینا، یکم شهریورماه 
۱۴۰۱، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. این همایش با حضور 
عبدالمجید  ایران شناسی،  بنیاد  رئیس  رجبی دوانی،  محمدحسین 
علمی  دبیر  بهرام زاده،  محمد  بنیاد،  مالی  و  اداری  معاون  میردامادی 
همایش، عباس احمدوند معاون پژوهشی بنیاد، محسن جانجان، دبیر 
اجرایی همایش، مرتضی حصاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری، پوران طاحونی، مدیر تحصیالت تکمیلی بنیاد و 

جمعی از کارکنان بنیاد و شعبه همدان همراه بود.
محمد حسین رجبی دوانی در این همایش گفت: تصمیم داریم در بنیاد 
به بررسی و معرفی تاریخ و تمدن عظیم ایران- در حوزه های گوناگون- 
در طول سه دوره »ایران باستان- پیش از اسالم«، »ایران دوره اسالمی« 
و »ایراِن انقالب اسالمی«، با همکاری همکاران بنیاد و شعبه های آن 
در سراسر کشور، بپردازیم زیرا بر اساس اساسنامه بنیاد ایران شناسی، 
معرفی و شناخت بیشتر ایران و جنبه های تاریخ و تمدن آن، از وظایف 

اصلی بنیاد است.
تصمیم داریم در بنیاد یک موزه بزرگ و نمایشگاهی عالی در ارتباط 
با این سه دوره تاریخی و تمدنی ایران را به مرحله اجرا و تجسم در 
بیاوریم، که تحقق این امر یکی از مسئولیت های اصلی بنیاد در دوره 

جدید خواهد بود
رجبی دوانی گفت: همدان، یا به عبارتی هگمتانه یا اکباتان، قدیمی ترین 
شهر ایران و یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است. در دوره ایران 
تاریخی  این سرزمین  را در  ایرانی  مادها نخستین سلسله  باستان که 
تشکیل دادند،  همدان به عنوان نخستین پایتخت ایران از سوی مادها 
انتخاب شد. در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی نیز این شهر خوش 
درخشید. در دوره هخامنشیان به مدت کوتاهی و در دوره اشکانیان 
به مدت قابل توجهی شهر همدان مجدد پایتخت بوده و از این حیث 
شهری قابل اهمیت است، که سابقه تمدنِی دیرینه ای در ادوار مختلف 

تاریخی دارد.
وی گفت: همدان در دوره اسالمی، در فتوحات اولیه اعراب مسلمان فتح 
می شود و مردمانش به اسالم می گروند و در دوران علویان که از جور و 
ظلم عباسیان به ایران پناه آورده و در طبرستان حکومت تشکیل داده 
بودند، گروهی از آنها از طبرستان به همدان آمدند و با استقبال مردم 
همدان دولتی شیعی و از سادات علوی را در این شهر و مناطق اطرافش 

مدتی تشکیل دادند.
رئیس بنیاد ایران شناسی اظهار داشت: پس از آن و در دوران درخشان 
تمدن اسالمی- ایرانی و شیعی، که عصر آل بویه می باشد، باز شاهد 
آل بویه  امرای  و  از سوی سالطین  پایتخت  عنوان  به  همدان  انتخاب 
هستیم و در همین دوران است که ابن سینا، دانشمند برجسته جهان، 
اسالم و شیعه در همدان وزیر شمس الدوله دیلمی و در این شهر مستقر 

شده و از دنیا نیز می رود.
ابن سینا افتخار بزرگ ایرانیان است و همدان نیز افتخار حضور و مدفن 
این دانشمند را دارد. همچنین از دیگر دانشمندان، ادیبان و شاعران 
برجسته ای که از همدان برخاسته اند، می توان به بدیع الزمان همدانی و 

بابا طاهر اشاره کرد
اشاره  به حمله مغول  از سخنان خود  رجبی دوانی در بخش دیگری 
کرد و توضیح داد: در حمله مغول شاهد مقاومت ۱۰ ساله همدان در 
مقابل یورش های وحشیانه این قوم هستیم و با اینکه شهر کامل ویران 
می شود و تلفات زیادی می دهد، اما تسلیم یورش های این قوم خون ریز 
و مهاجم نمی شوند و مقاومت ۱۰ ساله این شهر افتخار بزرگی است در 

برابر هجوم مغوالن.
میزبان  همدان  نیز  اسالمی  انقالب  از  پیش  دوران  در  کرد:  بیان  وی 
مال  آخوند  العظمی  آیت اهلل  حضرت  مرحوم  همچون  بزرگی  علمای 
علی همدانی است که از مراجع صاحب نام و صاحب رساله و  تألیفات 
می باشند که چند سال قبل از انقالب دار فانی را وداع می کنند. شهید 
محراب آیت اهلل سید اسداهلل مدنی که سال ها در همدان حضور داشتند و 
در هدایت مردم نقشی موثر را دارا بودند. همچنین مرجع تقلید معاصر، 
آیت ااهلل نوری همدانی را می توان نام برد و برادر بزرگ وی مرحوم حاج 
آقا میرزا حسن نوری همدانی که بنده در دوران نوجوانی در منزلشان 
در شهر قم که به کانون ولیعصر)ع( تبدیل کرده بودند و به تربیت و 
پرورش دینی نوجوانان مشغول بودند، افتخار شاگردی ایشان را داشته ام.

رجبی دوانی گفت: در دوره انقالب اسالمی نیز همدان یکی از شهرها 
و مراکز مهم انقالب بود، که با درایت شهید مدنی و سایر روحانیون و 
مبارزان، کانون تظاهرات بزرگ و همراهی با امام و پیشرفت و پیشبرد 
انقالب اسالمی بود. پس از پیروزی انقالب و با وقوع جنگ تحمیلی باز 
شاهد حماسه های بزرگ مردمان این شهر هستیم، که شهدای بزرگی 
همچون شهید حاج حسین همدانی را تقدیم انقالب کرده اند. همچنین 
از شهر  در شهر همدان موزه بزرگ دفاع مقدس وجود دارد که پس 

کرمان بزرگترین موزه حماسی ایران در دوران انقالب اسالمی است.
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به اهمیت زنجیره »ایده تا دیده« در 
صنایع خالق فرهنگی، گفت: استفاده 
محبوب  شخصیت های  از  خالقانه 
ایرانی در قالب محصوالت نوشت افزار 

امیدوارکننده است.
حساب  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
کاربری توئیتر خود با اشاره به بازدید 
موضوع  با  نوشت  ایران  نمایشگاه  از 
اظهار  ایرانی-اسالمی،  افزار  نوشت 
دیده  تا  ایده  زنجیره  تکمیل  داشت: 
در صنایع خالق فرهنگی از مهمترین 
دوره  در  فرهنگ  وزارت  برنامه های 

جدید است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح 

کرد:  استفاده خالقانه از شخصیت های 
محصوالت  قالب  در  ایرانی  محبوب 

نوشت افزار امیدوارکننده بود.
وزیر فرهنگ: استفاده از شخصیت های 
امیدوارکننده  نوشت افزار  در  ایرانی 

است
این  افتتاحیه  مراسم  در  اسماعیلی 
نوشت  ایران  کرد:  تاکید  نمایشگاه 
تبدیل  فرهنگی  استقالل  موضوع  به 
اینکه  از  این مساله بیش  شده  است، 

اقتصادی باشد، مساله فرهنگی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
صنایع  قرارگاه  راه اندازی  به  اشاره  با 
ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  در  فرهنگی 
در  اقدامات  داریم  داد: تالش  توضیح 

هر بخش به زنجیره های متصل به هم 
با  بخش ها  از  بسیاری  شوند.  تبدیل 
هماهنگی میان وزارت صمت، آموزش 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  پرورش  و 
اسالمی، به سمت استقالل در تولید 

ملی »نوشت افزار« می روند.

وزیر فرهنگ: استفاده از شخصیت های ایرانی در 
نوشت افزار امیدوارکننده است

فصل واره  دومین  اجرایی  کمیته  نشست 
فرهنگی و هنری ایثار در محل اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 

تهران برگزار شد.
فصل واره  دومین  اجرایی  کمیته  نشست   
عبداهلل  حضور  با  ایثار  هنری  و  فرهنگی 
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  مرتضوی 
و  تهران  استان  شهرستان های  ایثارگران 
مختلف  بخش های  مدیران  فصل واره،  دبیر 
فصل واره و همچنین مدیران اداره کل هنری 
و  بنیاد شهید  آموزشی  و  فرهنگی  معاونت 
امور ایثارگران، در محل اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران 

برگزار شد.

در این نشست شاهین عسگریان قائم مقام 
فصل واره  دوره  دومین  اجرایی  ناظر  و  دبیر 
و  فرهنگی  فصل واره  دومین  داد:  توضیح 
هنری ایثار با اهداف توسعه، تعمیق، تکثیر 
و تداوم فرهنگ »ایثار و مهربانی«، »ایثار و 
از خودگذشتگی«، »ایثار و شهادت« در میان 
آحاد جامعه، تحکیم ارتباطات اجتماعی به 
»ایثار  موضوع  با  فرهنگی  مبادالت  واسطه 
سطح  در  اجتماعی«  »ایثار  و  شهادت«  و 
مساجد، محالت و روستاها، تجلیل از شهدا 
تشویق،  آن ها،  خانواده های  و  ایثارگران  و 
موضوع  با  آثار  تولید  به  هنرمندان  ترغیب 
»ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت« و »ایثار، 
مهربانی و همدلی اجتماعی« با بهره گیری از 

شیوه ها و تکنیک های مختلف هنری، کشف 
و حمایت از ظرفیت ها و استعدادهای جوان 
محوریت  با  هنری  مختلف  زمینه های  در 
و  تعمیق  بسط،  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ 
عنوان  به  هنری  مختلف  قالب های  ترویج 
جمعی  ارتباطات  ابزارهای  تأثیرگذارترین 
و شهادت،  ایثار  فرهنگ  ترویج  با محوریت 
ایجاد مجموعه )بانک اطالعاتی( هنرمندان 
و  آیینی  مذهبی،  فرهنگ  حوزه  با  مرتبط 
با هدف  از خودگذشتگی  و  ایثار  عاشورایی 
و همچنین  آثار  انتشار  و  تدوین، گردآوری 
در  فرهنگی  و  فکری  زمینه های  گسترش 
با  جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند هنری 
هدف ارتقای بینش و آگاهی جامعه به عنوان 

مخاطب اصلی اینگونه از آثار هنری و ایجاد 
گفتمان های اجتماعی در زمینه فرهنگ ایثار 

و شهادت برگزار می شود.
وی یادآور شد: وجوه تمایز دومین فصل واره 
با دوره اول آن افزایش بخش های جشنواره 
از ۷ بخش به ۱۴ بخش است که ۷ بخش 
همچنین  و  می شود  برگزار  ملی  سطح  در 
محالت،  محوریت  با  هنری  آموزش های 
مدارس،  مذهبی،  هیأت های  مساجد، 
دانشگاه ها، مترو و دفاتر تسهیل گری است. 
تبلیغات  سازمان  همکاری  با  همچنین 
بشر  حقوق  »افشای  موضوع  اسالمی 
و  فرهنگی  فصل واره  دومین  در  آمریکایی« 

هنری ایثار مورد توجه قرار می گیرد.

فصل واره فرهنگی و هنری ایثار بر تولید آثار فاخر و ملی متمرکز است
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فرماندار رباط کریم در جلسه هماهنگی 
مراجعه  به  اشاره  با  بانگها  شورای 
سهل  راستای  در  فرمانداری  به  مردم 
بانکها در خدمات رسانی گفت:  انگاری 
ارائه  در  تسهیل  و  رجوع  ارباب  تکریم 
خدمات باید در اولویت کار بانکهای این 
روابط  گزارش  گیرد.به  قرار  شهرستان 
امید   : کریم  رباط  فرمانداری  عمومی 
شورای  جلسه  در  شنبه  روز  احمدی 
رباط  شهرستان  بانک های   هماهنگی 
رباط  شهرستان  داشت:  اظهار  کریم  
کریم یکی از قطب های صنعتی کشور 
صنعتی  های  واحد  وبشترین  است 
واین شرکتها می  را دارد  تهران  استان 
تامین  لحاظ  از  خوبی  پتانسیل  تواند 

منابع مالی برای بانکها باشد.
دنبال  منطقه  بانکهای   : افزود  وی 
و  اصل  ترین  مهم  و  نیستند  بازاریابی 
مشتری  بازاریابی  در  بانک  یک   پایه 
سریع  خدمات  ارائه  و  رضایت  است  

یک عنصر اساسی در بازاریابی خدمات 
دارای  منطقه  این  و  باشد  می  بانکی 
برای  منابع  تامین  در  فرصتها  بهترین 

بانکهای عامل است .
کرد:بانک ها  خاطرنشان  احمدی  دکتر 
بخشنامه  برابر  اینکه  ضمن  بایستی 
مرکزی  بانک  دستورالعمل های  و 
الزم  تضمین های  گیزندگان  وام  از 
گیری های  سخت  از  اما  بگیرند،  را 
با   توان  می  نمایندو  خودداری  بی مورد 
قوانین موجود و نگاه مثبت در بانک ها 
پرداخت  ویژه  به  معیشتی  مشکالت 

تسهیالت را رقم زد.
فرماندار رباط کریم در ادامه بیان داشت: 
شهرستان  موجود  شرایط  به  توجه  با 
همکاری  بیشترین  بانکها  طلبد  می 
از  شهروندان  بهره مندی  جهت  در  را  
برعدم  باشندو  داشته  تسهیالت  این 
سخت گیری در پرداخت تسهیالت در 

کمترین زمان ممکن انجام دهند.

فرماندار رباط کریم :

 تسهیل خدمات رسانی در اولویت بانکهای 

شهرستان قرار گیرد

هفته  در  گفت:  تهران  استاندار 
به  پروژه   715 از  بیش  دولت 
ریال  میلیارد  250هزار  اعتبار 
است برداری  بهره  و  افتتاح   آماده 

تجدید  مراسم  در  منصوری  محسن 
میثاق با آرمانهای امام راحل در اولین 
تاثیر  به  اشاره  با  دولت  هفته  از  روز 
امام خمینی در ساختا  اندیشه های 
و  رشد  داشت:  اظهار  کشور  سیاسی 
به  کشور  سیاسی  ساختار  در  تعالی 
لحظه  و  است  مشاهده  قابل  عینه 
نظامات  در  را  خود  جای  لحظه  به 
کند   می  تر  محکم  دنیا   سیاسی 
وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی 
است تا خادمان مردم در تجدید پیمان 
با آرمان های شامخ شهدا و امام شهدا 
)ره( افق های تازه و بدیع از پیشرفت 
و توسعه را هدف گذاری نموده و با 
تشریح و تبیین دستاوردهای عظیم 
انقالب اسالمی با رویکرد اهداف عالی 
های  زمینه  سیزدهم  مردمی  دولت 
افزون  روز  پیشرفت  و  آبادانی  رشد، 
نمایند اجرایی  و  محقق  را   کشور 

و  مبانی  به  پایبندی  اهمیت  به  وی 
و  کرد  تاکید  اسالمی  انقالب  اصول 
اسالمی  جمهوری  که  تاثیری  گفت: 
در مناسبات بین المللی و منطقه ای 
حضرت  پرفتوح  روح  برکت  به  دارد 
پاک  خون  و  )ره(  خمینی  امام 
می  موثرتر  لحظه  به  لحظه  شهدا 

شود نقش و جایگاه کشور به عنوان 
فرآیندهای  در  مقاومت  محور جبهه 
است  شده  زدنی  مثال  المللی  بین 
با  گرفته  سرعت  هم  فرآیند  این 
با  و  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی 
پایبندی رئیس و اعضای هیات دولت 
و  اسالمی  انقالب  اصول  و  مبانی  به 
ارزش های مورد تاکید حضرت امام 
اسالمی  جمهوری  نظام  کارآمدی   ،
است شده  نمایان  پیش  از   بیش 

این مقام عالی دولت  ادامه گفت: در 
اجتماعی  فرهنگی،  های  حوزه  همه 
مدیریتی  مختلف  های  حوزه  و 
موثری  و  مهم  تحوالت  شاهد 
اسالمی  انقالب  برکت  به  و  هستیم 
پروژه  از 715  بیش  دولت  هفته  در 
ریال  میلیارد  250هزار  اعتبار  به 
است  برداری  بهره  و  افتتاح  آماده 
اقتصادی  اتفاقات مهم  از  که بخشی 
است  تهران  استان  در  عمرانی   و 
تهران خاطرنشان کرد: همه  استادار 
با  و  پرتوان  اجرایی  های  مجموعه 
با تمام ظرفیت در راستای  و  انگیزه 
تحقق مبانی انقالب اسالمی و عمل 
به ارزش ها و تعهدات مومنانه ، پای 
کار انقالب و آرمان های حضرت امام 
می ایستیم و همه داشته هایمان را 
فدا  مردم  به  خالصانه  خدمت   برای 

می کنیم .
خبرنگار : ناهید کریمی

استاندار تهران :   715پروژه در هفته 
دولت در استان افتتاح می شود نوشتار

در  کریم  رباط  فرماندار 
نشست با شهردار و اعضای 
رباط  شهر  اسالمی  شورای 
بین  تعامل  لزوم  بر  کریم 
شهرداری  و  شهر  شورای 
فرمانداری  مجموعه  با 
و  اهداف  پیشبرد  برای 
در  مدون  ریزی  برنامه 
پیشرفت  و  توسعه  جهت 
گزارش  کردبه  تاکید  شهر 
فرمانداری  عمومی  روابط 
احمدی  امید  کریم  رباط 
در این نشست ضمن تاکید 
تاثیر  و  مهم  جایگاه  بر 
شهر  اسالمی  شورای  گذار 
خدمات  در  شهرداری  و 
اظهار  شهروندان  به  رسانی 
کرد: تعامل مهم ترین عامل 
مردم  رضایت  به  دستیابی 
شایسته  رسانی  خدمات   ،
و  مسائل  به  رسیدگی  و 

مشکالت شهروندان است
دکتر احمدی رفع مشکالت 
در  اختالفات  از  گذر  و 
اظهار  و  کرد  تاکید  شهر 
همکاری  و  تعامل  داشت: 
به  باید  شهری  پارلمان  در 
گرفته  شکل  واقعی  معنای 
درشهر  بهتری   شرایط  تا 

حاکم شود.
و  اهداف  اینکه  بیان  با  وی 

شهرداری  و  شورا  رویکرد 
 ، باشد  مردم  نفع  به  باید 
و  نظرات   ، سالیق  افزود: 
مرسوم  نهاد  هر  در  ایده ها 
و  نظرات  تمامی  و  بوده 
نفع  به  باید  اختالف سلیقه 
مردم باشد تا جامعه از گزند 
وبه  بماند  امان  در  حواشی 
نخواهیم  اجازه  عنوان  هیچ 
خطر  با  مردم  منافع  داد 
مردم  که  چرا  شود  مواجه 
دستگاه های  قرمز  خط 

حاکمیتی و دولتی است.
در  دولت  عالی  نماینده 
داشت:  ابراز  شهرستان 
بعنوان  فرمانداری  مجموعه 
است  موظف  نظارتی   نهاد 
اهداف  پیشبرد  جهت  در 

جمهوری  مقدس  نظام 
سیاست  های  و  اسالمی 
مردمی  و  انقالبی  دولت 
و  شورا  اعضای  کنار  در 
و  باشد  شهرداری  مجموعه 
برای  خود  ظرفیت  تمام  از 
تالش  مردم  آرامش  و  رفاه 

کند.
احمدی در پایان ضمن اعالم 
خدمات  از  خود  حمایت 
شهرداری  و  شورا  مجموعه 
کرد  خاطرنشان  رباط کریم 
رباط کریم  شهرستان  :در 
ظرفیت های بالقوه بسیاری 
پیشرفت  به  که  دارد  وجود 
شهر کمک بسزایی می کند 
ظرفیت ها  این  از  باید  و 

استفاده حداکثری شود.

رباط  شهردار  همچنین   
نشست  این  در  کریم 
و  رضایت  ابراز  ضمن 
و  تعامل  از  امیدواری 
شورای  اعضای  همگرایی 
مدیریت  مجموعه  و  شهر 
و  رشد  جهت  در  شهری 
و  کریم  رباط  شهر  آبادانی 
از  فرمانداری  نهاد  حمایت 
گفت:  شهرداری  مجموعه 
افق دید بلند و برنامه های 
 ، شهر  توسعه  برای  خوب 
برای  کارایی  و  اثرگذاری 
است  مهمی  موضوع  مردم 
هدف  این  با  هم  ما  که 
با  همکاری  و  همراهی  از 
دریغ  اجرایی  دستگاههای 

نخواهیم کرد

منافع مردم در گرو وحدت و تعامل بین 
شورای اسالمی شهر و شهرداری است

خبر
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 دولت سیزدهم محیط زیستی ترین دولت
 در سه دهه گذشته است

خبر

مردمی  های  مشارکت  و  آموزش  معاون   
با  گفت:  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
در  سیزدهم  دولت  که  اقداماتی  به  توجه 
یک سال گذشته انجام داده نشان می دهد 
که محیط زیستی ترین دولت در سه دهه 

گذشته است.
نشست  در  چهارشنبه  روز  مرادی  نوراهلل 
خبری افزود: بررسی ها نشان می دهد که 
در  محیط زیست  حفظ  برای  نخست  گام 
دولت تهیه منشور جامع دولت در محیط 

زیست است.  
وی اظهارداشت: گام بعدی در دولت مردمی 
نشست رییس جمهوری با نمایندگان سمن 
های محیط زیستی است که به رغم تمام 
محیط  حوزه  دهد  می  نشان  مشکالت 
چه  تا  دولت  و  رییس جمهور  برای  زیست 

حدی مهم است.  
مرادی گفت: گام بعدی دولت در راستای 
حفظ محیط زیست حضور کنشگرانه برای 
به  توجه  و  است  غبار  و  گرد  معضل  حل 
حوزه دیپلماسی محیط زیست نشان دهنده 

اهمیت موضوع است.  
وی تاکید کرد: با این نگاه دولت به مقوله 
محیط زیست برنامه ها و مسوولیت ما در 
حوزه آموزش محیط زیست بیش از پیش 
سنگین شد و در نخستین گام با تاکید و 
قانون  اصل 50  باالدستی،  اسناد  به  توجه 
معظم  مقام  ابالغی  های  سیاست  اساسی، 
به  نگاه دولت  و  رهبری در محیط زیست 
تهیه  با  را  خود  نخست  گام  محیط زیست 
را  آموزش  در  زیست  محیط  تحولی  سند 

برداشتیم.  
وی اظهارداشت: به رغم اینکه کارهای خوبی 
انجام  زیست  در محیط  آموزش  زمینه  در 
شده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، در 
همان ابتدا این خأل احساس شد که آموزش 
به عنوان یک مقوله کامال فرعی لحاظ شده 
بود در حالی که آموزش مهمترین رکن در 
حوزه محیط زیست است، قطعا یک جامعه 
آموزش دیده مشکالت فعلی محیط زیست 

را نخواهند داشت.  
مردمی  مشارکت های  و  آموزش  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
توجه ویژه دولت مردمی به محیط زیست 
از احیای آموزشکده محیط زیست در دوره 
اظهار  و  داد  خبر  سازمان  مدیریت  جدید 
یکسال  طول  در  مردمی  دولت  داشت: 
موجود  مستندات  اساس  بر  خود  فعالیت 
یکی از محیط زیستی ترین دولت ها بوده 
کارهایی  مهمترین  از  دیگر   یکی  است. 
فرد  انتخاب  شد  انجام  زمینه  این  در  که 
متخصص ، دانشگاهی و تحولگرا به عنوان 

رییس سازمان محیط زیست است.
مرادی ادامه داد: رئیس جمهوری چندین 
محیط  بر  فرع  توسعه  کرد،  تاکید  بار 
در  ما  مسئولیت  نگاه  این  با  است.  زیست 
حوزه آموزش محیط زیست بیش از پیش 

سنگین شده است.
وی گفت: آموزش در حوزه محیط زیست 
به رغم اهمیتی که دارد مقوله کامال فرعی 
معتقدم  که  صورتی  در  بود.  شده  قلمداد 
زیست  محیط  در  رکن  مهم ترین  آموزش 
است. برای آموزش، توجه به مردم و آحاد 
مردم یکی از برنامه های اساسی در سازمان 
محیط  مردمی سازی  ما  سیاست  و  بود 
زیست است و معتقدیم مردم سرمایه های 

اجتماعی محیط زیست هستند.
مردمی  مشارکت های  و  آموزش  معاون 
سازمان محیط زیست گفت: در سند تحول 
اصلی  مهم ترین  زیست،  محیط  آموزش 
حکمرانی  نگاه  تغییر  بود  نظرمان  مد  که 
محیط  سواد  ارتقای  و  آموزش  طریق  از 
برنامه ریزی ها  راستا  این  در  است.  زیستی 
انجام شد. سند ارزشمندی با عنوان سند ب 
نامه ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
در سال ۹۸ تصویب شده بود اما این سند 
زمین مانده بود و اقدامی درباره آن صورت 
فرهنگ  شورای  در  سند  این  بود.  نگرفته 
شرایطی  اما  شده  مصوب  کشور  عمومی 

فراهم نبود که مفاد سند عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: برای آنکه تغییر رویکردی 
به  شود،  محقق  داریم  اعتقاد  آن  به  که 
داشتیم  نیاز  ویژه ای  و چشم انداز  برنامه ها 
مشارکت  و  آموزش  معاونت  در  آنرا  که 

های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
تعریف کردیم.

از  یکی  ادامه  در  کرد:  تصریح  مرادی 
که  است  این  زیست  محیط  معضالت 
نکرده ایم.  تربیت  زیستی  محیط  مدیران 
کسی که مسئولیت محیط زیست را قبول 
می کند،باید دو دوره محیط زیستی گذرانده 
این حوزه تصمیم گیری  در  بتواند  تا  باشد 
کند. ما مخاطب محیط زیست برای فعالیت 
تعریف  مردمی  مشارکت های  و  آموزشی 

نکرده بودیم.
وی در ادامه به بازگشایی آموزشکده محیط 
زیست اشاره کرد و گفت: اتفاق مهم و در 
افتاد،  گذشته  در  که  ناگواری  حال  عین 
بحث انحالل آموزشکده محیط زیست بود. 
هویتی  نمادهای  از  یکی  آموزشکده  این 
محیط زیست است. در روزهای اول خواهان 
احیای آموزشکده بودیم که با اقداماتی که 
صورت گرفت، در کمترین زمان ممکن به 
بازگشایی و احیای آموزشکده اقدام کردیم.

مردمی  مشارکت های  و  آموزش  معاون 
از  بعد  افزود:  زیست  محیط  سازمان 
در  آموزشی  دوره  چهار  تا  سه  بازگشایی 
آموزشکده محیط زیست برگزار شده است 
دوره  نخستین  شاهد  سال  سه  از  بعد  و 
آموزش محیط بانان بودیم. وی اظهارداشت: 
کشور در حوزه محیط زیست دارای خرد و 
اندیشه است. به علت ویژگی های اقلیمی 
هر ناحیه از کشور دارای خرد بوم شنسانه 
بوم  خرد  احیای  که  است  خودش  ویژه 
محیط  حفظ  به  می تواند  ایرانی  شناسانه 
هم  عملی  برنامه های  کند.  کمک  زیست 

ملی  همایش  نخستین  و  دیدیم  تدارک 
دانش بومی کشور را در چهارمحال برگزار 
گردآوری  طرح  حال  عین  در  می کنیم. 
طراحی  کشور  استان   ۳1 در  بومی  دانش 
اتفاق  این  امیدواریم  و  است  شده  ابالغ  و 

ارزشمند هر چه سریع تر محقق شود.
مرادی گفت: از ابتدای فعالیت نشست های 
تاکید  داشتیم.  دانشگاهیان  با  مختلفی 
ریاست سازمان بر این است که دانشگاه ها 
در استان ها بتوانند معضالت محیط زیستی 
را حل کنند. تاکنون ۴ کنسرسیوم در استان 
آذربایجان های   ، گلستان   ، اصفهان  های 
شده  تاسیس  غربی  آذربایجان  و  شرقی 
 ۳1 در  سال  پایان  تا  امیدواریم  که  است 
تاسیس  دانشگاهی  استان کنسرسیوم های 
شود.معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص 
آموزش جمعی عشایر و نقش آنها در حفظ 
 500 و  میلیون  یک  گفت:  محیط زیست 
می تواند  که  داریم  عشایر  جمعیت  هزار 
زیست  محیط  حفظ  برای  خوبی  فرصت 
باشد. آموزش این جمعیت در دستور کار 
قرار دارد. حدود 5۴ درصد خاک  معاونت 

کشور تحت کوچ عشایر قرار دارد.
وی گفت: همچنین یکی دیگر از کارهایی 
راستای مردمی سازی حوزه محیط  در  که 
زیست دنبال می کنیم، شناسایی کنشگران 
محیط زیستی است و در این زمینه سیاست 
حمایتی داریم و آموزش کنشگران بومی و 
درهای  داریم.  انجام  دست  در  را  محلی 
مردمی سازی  تحقق  برای  آموزش  معاونت 

به روی صاحبان ایده باز است.

خبر

توسعه 7 میدان نفتی و گازی ایران 

توسط شرکت های روسیه
نوشتار

 وزیر نفت با اعالم اینکه خرید و سوآپ گاز 
نزدیک  آینده  نهایی شده و در  از روسیه 
قرارداد آن امضا می شود، گفت: اکنون با 
روسیه برای توسعه 7 میدان نفتی و گازی 
قرارداد داریم که پیشرفت خوبی بین 10 
تا ۳0 درصد دارند و در مورد 1۴ میدان 
انجام  حال  در  مذاکره  و  تفاهم نامه  دیگر 

است.
 »جواد اوجی« در حاشیه دیدار با »ایگور 
جمهوری  رییس  ارشد  دستیار  لویتین« 
 2.5 جلسه  این  اینکه  بیان  با  روسیه 
ساعت زمان برد، افزود: پیرو تفاهم نامه ها 
و قراردادهای دو کشور در حوزه انرژی و 

حمل و نقل ریلی مذاکراتی انجام شد.
نقل  و  حمل  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
آهن  خط  احداث  زمینه  در  مذاکرات 
گرمسار-  کردن  برقی  و  آستارا  رشت- 
اینچه برون انجام شد که تعهدات تامین 
مالی توسط بانک های روسی انجام خواهد 
رییس  ارشد  دستیار  که  آنجا  از  و  شد 
جمهوری روسیه اختیار تام داشتند، این 

پروژه ها به زودی عملیاتی می شود. 
وزیر نفت با اشاره به امضای تفاهم نامه ۴0 
میلیارد دالری با شرکت های بزرگ روسی 
گفت: این موارد شامل تفاهم نامه و قرارداد 

می شود.

برای  روسیه  با  اکنون  کرد:  تاکید  اوجی 
قرارداد  گازی  و  نفتی  میدان   7 توسعه 
داریم که پیشرفت خوبی بین 10 تا ۳0 
دیگر  میدان  مورد 1۴  در  و  دارند  درصد 

تفاهم نامه و مذاکره در حال انجام است.
گاز  سوآپ  و  خرید  همچنین  افزود:  وی 
نزدیک  آینده  نهایی شده و در  از روسیه 
امضا  گاز  ملی  شرکت  توسط  مسکو  در 

می شود.
وزیر نفت با اشاره به مذاکراتی در خصوص 
کرد:  بیان  نیز  نفتی  فراورده های  سوآپ 
دریا،  زمینه  در  زیادی  ظرفیت های  ایران 
راه آهن و حمل و نقل زمینی برای توسعه 

سوآپ دارد.
اوجی گفت: با شرکت های توانمند روسی 
توافقات خوبی شده و در این جلسه تمامی 
کردیم  رصد  دیگر   یکبار  را  توافق  موارد 
و چالش هایی که پروژه ها داشتند را مورد 

بررسی قرار دادیم.
جلسه  دیگر  ماه   2 کرد:  اضافه  وی 
برگزار  مسکو  در  مشترک  کمیسیون 
شامل  مختلف  موارد  در  و  شد  خواهد 
انرژی، حمل و نقل، تجارت و  حتی ورزش 

مذاکرات ادامه خواهد داشت.
رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و 
روسیه با اشاره به اینکه روسیه 5 میلیارد 
ایران  طرح های  و  پروژه ها  بحث  در  یورو 
 2.5 گفت:   داشت،  خواهد  مالی  تامین 
تکلیف شده و حتی  تعیین  یورو  میلیارد 

در پروژه های نیروگاهی در حال اجرا است. 
و  طرح ها  نیز  مبلغ  این  باقیمانده  برای 
پروژه ها را تعریف کردیم که قرارداد بسته 

خواهد شد.
اوجی با بیان اینکه هم ایران و هم روسیه 
ظرفیت خوبی در انرژی دارند، بیان داشت:  
مجموع ذخایر نفتی و گازی روسیه بسیار 
تأثیرگذار  دنیا  انرژی  بحث  در  است  باال 
اینکه  بر  تاکید  با  نفت  هستند.وزیر 
انرژی  زمینه  در  روسیه  و  ایران  همکاری 
ایرانی  شرکت های  و  نیست  طرفه  یک 
صنایع  در  داد:  ادامه  دارند،  باالیی  توان 
محصوالت  برای  قراردادهایی  پتروشیمی 
صادرات  و  شد  انجام  کاتالیست ها  و 
آغاز  نیز  روسیه  به  پتروشیمی  کاتالیست 
شد.وی با اشاره به اینکه عمده قراردادها 
در  روسیه  با  نفت  باالدست  تفاهم نامه  و 
در  و  مشترک  میادین  توسعه  خصوص 
یکی دیگر  است، گفت:  استان خوزستان 
از موارد تاکید شده در امضای تفاهم نامه 
گازی  میدان  فشارافزایی  بحث  روسیه  با 
پارس جنوبی است زیرا روس ها توانمندی 

خوبی دارند.
از چالش ها  تاکید کرد: یکی دیگر  اوجی 
شرکت های  و  است  مالی  منابع  تامین 
روسی پذیرفتند در 7 میدان عقد قرارداد 
شده تامین منابع مالی از سوی آنها انجام 
پیمانکاران  ظرفیت  از  اجرا   در  و  شود 

ایرانی استفاده کنند.
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