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استان ها 5

فرماندار سنقروکلیایی به تزریق امید و 

آگاهی بخشی به جامعه با زبان هنر تاکید کرد
 فرمانــدار ســنقروکلیایی گفــت: هنرمنــدان در صیانــت از مــردم 
ــا  ــد ب ــد و می توانن ــری دارن ــش موث ــور نق ــی کش و اقتدارآفرین
ــی  ــد و آگاه ــق امی ــر در تزری ــای هن ــان گوی ــری از زب بهره گی
بخشــی بــه جامعــه و همچنیــن مســاله جهــاد تبییــن تاثیرگــذار 
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 نخســت وزیر آلبانــی ضمــن مطــرح کــردن اتهــام بــی پایــه و 
اســاس علیــه ایــران، عنــوان کــرد کــه کشــورش روابــط خــود را 

بــا ایــران قطــع کــرد ....

 انجمــن تولیدکننــدگان فلــز اروپا 
در نامــه ای بــه رییــس کمیســیون 
ــه  ــا ادام ــت ب ــا نوش ــه اروپ اتحادی
انــرژی  بهــای  افزایشــی   رونــد 
ــز در  ــدی فل ــع تولی ــات صنای حی
ــرار گرفتــه  ــد ق ــا مــورد تهدی اروپ
و تاکنــون ۵۰ درصــد ظرفیــت 
تولیــد آلومینیــم در ایــن منطقــه 

ــال شــده اســت. ــر فع غی
بــه گــزارش  ایرنــا از رویتــرز، 
 )Eurometaux( یورومتاکــس 
اروپــا  اتحادیــه  کــرد:  اعــام 
ــای  ــت بخش ه ــه  فعالی ــرای ادام ب
در  فلــز  صنایــع  در  تولیــدی 
منطقــه الزم اســت هزینــه  انــرژی 
را کاهــش دهــد. چــرا کــه توقــف 
ــن عرصــه وابســتگی  ــد در ای تولی
بــه واردات را تشــدید می کنــد.

انجمــن  کــه  یورومتاکــس 
محصــوالت  تولیدکننــدگان 
ــان و  ــر آهنــی، معدنچی ــزی غی فل
کارخانه هــای ذوب در اروپاســت 
ــون  ــوال ف ــه »اورس ــه ای ب در نام
کمیســیون  رییــس  الیــن«  در 
اروپــا نوشــت: تاکنــون حــدود 
ــم و  ــد آلومینیون ــد تولی ۵۰ درص
روی در منطقــه بــه علــت بحــران 
انــرژی از مــدار خــارج شده اســت.

فلــز  تولیدکننــدگان  انجمــن 
اروپــا تاکیــد کــرد: بحــران انــرژی 
ــا را  ــزی اروپ ــع فل »حیــات« صنای

می کنــد. تهدیــد 
ــرار  ــزارش، ق ــن گ ــاس ای ــر اس ب
اروپــا  اتحادیــه  وزیــران  اســت 
در روزهــای آتــی )۹ ســپتامبر( 
حــول اقدام هــای ضــروری بــه 
ــی  ــیب افرایش ــرل ش ــور کنت منظ
ــون  ــه تاکن ــرژی ک ــای گاز و ان به
آســیب های جــدی بــه صنایــع در 
ــو  ــت، گفت وگ ــا وارد کرده اس اروپ

ــد. کنن
ــی  ــتی مبن ــس درخواس یورومتاک
ــون  ــه  ۵۰ میلی ــن بودج ــر تامی ب
کشــورهای  طــرف  از  یورویــی 
بــرای  اروپــا  اتحادیــه  عضــو 
حمایــت از شــرکت ها و صنایــع 
هزینه هــای  برابــر  در  تولیــدی 
بــاالی انــرژی را بــه ایــن اتحادیــه 
ــن  ــه کرده اســت. همچنیــن ای ارای
ــه   ــک بودج ــص ی ــن تخصی انجم
فوق العــاده بــه منظــور کمــک 
بــه صنایــع متمرکــز بــر انــرژی را 
ــا خواســتار شــده  ــه اروپ از اتحادی

ــت.  اس
در ایــن نامــه آمــده اســت: واردات 
انــواع فلــز بــه جــای تامیــن نیــاز 
آن در داخــل بــر انتشــار گازهــای 
بــرای  می افزایــد.  گلخانــه ای 
ــن ۲.۵  ــد روی در چی ــال تولی مث
برابــر بیشــتر از تولیــد آن در اروپــا 
منتشــر  دی اکســید  کربــن  گاز 
ــرز  ــان رویت ــن می ــد. در ای می کن

ــه  ــا اشــاره ب در گزارشــی دیگــر ب
سیاســت های دوگانــه غربی هــا 
ــکا  ــر روســیه نوشــت: آمری در براب
و اتحادیــه اروپــا بــه رغــم حمایت 
ــی  ــک و نظام ــترده دیپلماتی گس
علیــه  تحریم هــا  و  اوکرایــن  از 
مســکو واردات آلومینیــوم و نیــکل 

ــد. ــش داده ان ــیه را افزای روس
بنابــر ایــن گــزارش در طــول چهار 
مــاه پــس از آغــاز عملیــات نظامی 
ویــژه مســکو در اوکرایــن، اتحادیه 
واردکننــده  بزرگتریــن  اروپــا 
ــوده  ــوم خــام از روســیه ب آلومینی
اســت و در ســه مــاه گذشــته 
بیــش از ۷۸ هــزار تــن در هــر 
مــاه واردات آلومینیــوم از روســیه 
ــبت  ــد نس ــه ۱۳ درص ــته ک داش
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ب

ــت. ــته اس ــش داش افزای

در ۲۴ فوریــه )۵ اســفند ســال 
از  پــس  روســیه  گذشــته( 
درخواســت کمــک جمهوری هــای 
دونتســک و لوهانســک بــرای دفاع 
از آنهــا در برابــر تشــدید حمــات 
عملیــات  اوکراینــی،  نیروهــای 
نظامــی را در اوکرایــن آغــاز کــرد.

ــل  ــا تحمی ــش ب ــرب و متحدان غ
تحریم هــای جامــع علیــه روســیه 
نســبت بــه عملیــات ویــژه مســکو 
واکنــش نشــان داده انــد و اتحادیــه 
اروپــا متعهــد شــده اســت بــه 
وابســتگی خــود بــه منابــع انــرژی 

ــان دهــد. روســیه پای
شــده  اعمــال  هــای  تحریــم 
توســط غــرب منجــر بــه اختــال 
افزایــش  و  تامیــن  زنجیــره  در 
قیمــت کاالهــا در سراســر جهــان 

ــت. ــده اس ش
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بهادری جهرمی : اقدامات دولت برای 
کاهش بحران  تنش های آبی

معاون وزیر راه :



سیاسی
خبر

قالیباف: بانک ها باید با اصالح 
فرایندها، رضایت مردم را جلب کنند

عملیات  نبودن  استاندارد  به  اشاره  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
بانکی کشور گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصالح شود که 
تالش ها و زحماتی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب 

بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
 محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک 
های دولتی و نیمه دولتی کشور با تأکید بر اینکه مردم در استفاده 
از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش 
سرمایه درست شود، اظهار داشت: بانک ها نقش کلیدی و حیاتی در 
کشور ایفا می کنند اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است 
و این ناراحتی عالوه بر اینکه در بانک ها اثر می گذارد در حکمرانی نیز 

تاثیر منفی خواهد داشت.
سرمایه گذاری  پیشرو  باید  بانک ها  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  رئیس 
عنوان  به  افزود:  هستیم  حوزه  این  در  مشکالتی  شاهد  اما  باشند 
نمونه شرکت های دانش بنیان با وجود برخورداری از توانمندی و توان 
علمی باال، نمی توانند پشتوانه علمی خود را به عنوان حتی یک ریال 
تسهیالت قرار دهند در حالی که گاهی به یک زمین متروکه نیز وام 

های سنگین پرداخت می شود.
قالیباف همچنین گفت: وقتی در جذب سرمایه گذاری خارجی مشکل 
جدی داریم، نقش بانک ها مهم و اثرگذار است و در این شرایط سرمایه 

گذاری در کشور باید بر دوش بانک ها باشد.
اظهار  و  کرد  تاکید  کشور  در  توسعه  هفتم  برنامه  اهمیت  بر  وی 
برنامه  این  اند  کرده  تاکید  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور  داشت: 
باید مسئله محور باشد و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده شود 
و سپس همه همت کنیم تا در مسیر اولویت های این برنامه حرکت 

کنیم.
براساس این گزارش، در این نشست مدیران عامل بانک های ملی، سپه، 
رفاه، کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینان امید، سرپرست بانک 
توسعه و تعاون، نماینده بانک های خصوصی و دبیر شورای هماهنگی 

بانک ها حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
مدیران عامل بانک ها ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی، به 
نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی به دلیل 
و خواستار  کردند  اشاره  گیرندگان  تسهیالت  نیز  و  دولت  از  مطالبه 

پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند.

نخست وزیر آلبانی از قطع روابط 
کشورش با ایران خبر داد

 نخست وزیر آلبانی امروز ضمن مطرح کردن اتهام بی پایه و اساس علیه ایران، 
عنوان کرد که کشورش روابط خود را با ایران قطع کرد

به گزارش ایرنا، "ادی راما" تصریح کرد که این کشور در حال قطع روابط 
ایران  ایرانی و پرسنل سفارت  ایران است و به دیپلمات های  با  دیپلماتیک 

دستور داده ظرف ۲۴ ساعت خاک آلبانی را ترک کنند.
نخست وزیر آلبانی طی بیانیه ای افزود: دولت تصمیم گرفت که یا اقدام فوری 

به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران پایان دهد.
وی ادعا کرد، این پاسخ شدید به طور کامل متناسب با شدت خطر حمله 
تهدید  کشور  این  زیربنایی  تاسیسات  و  ها  علیه سیستم  که  است  سایبری 

محسوب شدند.
پیش از این روزنامه انگلیسی زبان آبانیایی "تیرانا تایمز" نیز در توییتی خبر از 

قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران داد.
در ادامه توییت این روزنامه ضمن مطرح شدن ادعایی بی پایه و اساس علیه 
ایران عنوان شد: ایران متهم است که چندی پیش به موسسات اداری آلبانی 
حمله سایبری انجام داده و سفارت آن در آلبانی ۲۴ ساعت فرصت دارد تا 

فعالیت خود را پایان دهد.
در این توییت تیرانا تایمز به جزئیات بیشتری در این رابطه اشاره ای نشده 

است.
به دستور  گروهک  این  عراق،  از  منافقین  تروریستی  گروهک  اخراج  از  بعد 
آمریکا و با هماهنگی دیگر اعضای ناتو به آلبانی مهاجرت کرد تا بتواند از آنجا 

به جاسوسی و اقدامات خرابکارانه علیه مردم ایران ادامه دهد.
منافقین هر ساله اجالسی را با دعوت از چهره های ضد ایرانی به تیرانا برگزار 

می کرد تا اینکه اجالس امسال این سازمان بنا به دالیل امنیتی لغو شد.

معاون وزیر راه: پرونده مسکن مهر باید 
تا سال آینده بسته شود

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور و معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: پرونده مسکن تا سال آینده به دستور رییس جمهور 

و تاکید وزیر راه و شهرسازی باید بسته شود.
 علیرضا جعفری عصر در آئین بهره برداری از یک هزار و ۳۶۶ واحد مسکن 
مهر در شهر جدید مهستان در البرز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره عقب ماندن در مسکن اظهار داشت: امروز دولت در حوزه مسکن در 
نگاه اول چهار میلیون واحد را مدنظر دارد و در تالش است تا با کار جهادی، 

فرمایشات ایشان را در موضوع مسکن را جبران کند.
وی اضافه کرد: مسکن مهر در زمان خود یکی از طرح های خوب برای مسکن 

دار شدن مردم بود اما متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفت.
جعفری با اشاره به اهتمام دولت برای اجرای طرح مسکن مهر تاکید کرد: اما 
امروز با تالش های صورت گرفته از سوی دولت شاهد این هستیم که بخشی 

از این طرح پس از ۱۱ سال بالتکلیفی به سرانجام رسید.

کرده  تالش  دولت  گفت:  دولت  سخنگوی 
فعال کند  را  تا زیرساخت های کشور  است 
عراق  به  پرواز  کشور  فرودگاه   ۱۰ از  که 
انجام شود تا تردد زائران به عتبات عالیات 

تسهیل یابد.
به گزارش ایرنا، »علی بهادری جهرمی«  در 
محل  در  که  خبرنگاران  با  خبری  نشست 
ساختمان کوثر برگزار شد، گفت: در آستانه 
حادثه عظیم اربعین حسینی )ع( هستیم و 
حدود  تا  کرونا  کردن  فروکش  به  توجه  با 
مشارکت  که  شده  پیش بینی  زیادی، 
عالیات صورت  عتبات  به  سفر  در  عظیمی 
جلسه های  در  جمهور  رییس  که  گیرد 
این  که  شدند  موضوع  این  پیگیر  متعدد 
و  دولت  جمله  از  همه  همکاری  نیازمند 

مردم است.  
۱۰ فرودگاه در کشور برای این سفر آماده 

شده است
رییس شورای اطالع رسانی دولت افزود: در 
این زمینه دولت تالش کرده زیرساخت های 
کشور را فعال کند که از ۱۰ فرودگاه کشور 
هم  مرزها  و  می شود  انجام  عراق  به  پرواز 
افزایش دوبرابری داشت و قطار تهران کربال 

هم فعال و تقویت و توسعه یافته است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: در مرز زمینی 
توصیه شده که  و حتی  است  فعال  مرز   ۶
با خودروهای شخصی به مرز حرکت کنند 
برقرار  مرزها  در  خدمت  میزهای  حتی  و 
شده است  درباره بیمه هم مبلغ بر مبنای 
افزایش  خدمات دهی  ارایه  اما  قبل  دوسال 

یافته است.  
حضور  تسهیل  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقدامات  عالیات  عتبات  به  سفر  در  زائران 
حتی  و  است  گرفته  صورت  متعددی 
به  زائران  برای  هم  متعددی  تسهیالت 
صورت برخط به منظور سهولت انجام شده 

است.
زائران  برای  رایگان  اینترنت  خدمات  ارائه 

اربعین
ارتباطات  حوزه  در  افزود:  دولت  سخنگوی 
صورت  مرزها  در  دهی  آنتن  تقویت  هم 
وزارت  تدبیر  با  هم  بالنی  و  است  گرفته 
در  مردم  ارتباطات  تقویت  برای  ارتباطات 
می شود.  مستقر  عالیات  عتبات  به  سفر 
ارایه  برای  جدیدی  حوزه های  همچنین 
خدمات فناورانه در سهولت ارتباطات فراهم 

شده است.
رسان  پیام  در  سامانه ای  داد:  ادامه  وی 
»بله« برای اعالم وضعیت زائرین مهیا شده 
امکان   و  ندارد  اینترنت  به  نیاز  که  است 
موقعیت یابی برای زائرین وجود دارد. یکی 
وسیله  گذاری  اشتراک  امکان  شرکت ها  از 
که  کسانی  و  است  کرده  فراهم  را  نقلیه 
مسیرهای مشترک دارند می توانند همدیگر 

را از طریق این سامانه پیدا کنند.
از  داد:  ادامه  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
فای  وای  و  اینترنت  ارائه  اقدامات  دیگر 
رایگان در برخی از موکب ها صورت گرفته 
روبیکا  و  پالس  طریق سروش  از  که  است 

امکان تماس رایگان فعال شده است.
تسهیالت ۳ و پنج میلیون تومانی برای زوار 

اربعین
با  کرد:  اضافه  را  این  دولت  سخنگوی 
مرکزی  بانک   و  اقتصاد  وزارت  تالش های 
برای  تومانی  میلیون   ۵ تسهیالت 
سرپرست های خانوارهای زائر و ۳ میلیونی 
برای دیگر زائران در نظر گرفته شده و این 
تسهیالت بر خط و بدون نیاز به ضامن و با 

ضامن قرار دادن یارانه ها انجام  می شود.
باتوجه  که  گفت  هم  را  این  بهادر جهرمی 
که  هرآنچه  زائران،  چشمگیر  افزایش  به 
به  هم  باز  شود،  فراهم  سفر  تسهیل  برای 
میزان انتطار و آنچه که باید باشد، نخواهیم 
رسید بنابراین درخواست  می کنیم  مردم  هم  

همکاری کنند.
ارایه خدمات پزشکی برخط برای زائران 

بهادری جهرمی افزود: در جلسه اخیر دولت 
دستور  دستگاه ها  همه  به  جمهور  رییس 
داد تا حداکثر امکانات را برای سفر اربعین 

فراهم کنند.
از  یکی  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
شرکت ها امکان اشتراک گذاری وسیله نقلیه 
را برای زائران فراهم کرده  است تا از طریق 
این سامانه با هم قرارهای مشترکی در رفت 
این  گفت:  باشند  داشته  مرز  به  برگشت  و 
امکان برای اسنپ، تپسی و ماکسیم فراهم 
برای  آنالین  پزشکی  و خدمات  است  شده 

زوار نیز فراهم خواهد شد.
فعال شدن تکمیل عملیات اجرایی کریدور 

تجاری شرق و غرب در دولت سیزدهم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار 
رهبری  معظم  مقام  اینکه  بر  مبنی  ایرنا 
پیش تر با توجه به  اهمیت موضوع حمل و 
نقل در تجارت، در دیدار پوتین بر راه اندازی 
کردند  تأکید  آستارا   - رشت  راه آهن  خط 
حمل  ُکریدور  تکمیل  موجب  کار  این  که 
و نقل شمال - جنوب است اما در گذشته 
این ظرفیت ترانزیتی و حمل و نقل مغفول 
مانده و حال برنامه دولت برای اجرای این 
از سیاست های  طرح چیست، گفت: یکی 

تجاری  مسیرهای  توسعه  و  تقویت  دولت، 
اقدامات خوبی  و  است  است  غرب  و  شرق 
مسیرهای  از  برخی  حتی  و  شده  هم انجام 

تعطیل شده نیز فعال شده است.
ادامه داد: در خصوص راه  بهادری جهرمی 
آهن رشت آستارا بخشی از این مسیر یعنی 
۴۰ کیلومتر در حال عملیات اجرایی است و 
بقیه مسیر هم در حال انجام مقدمات برای 
اجراست. به همین منظور در اواخر شهریور 
آذربایجان  کشور  به  را  سفری  راه  وزیر 
ایران  جانبه  سه  نشست  در  شرکت  برای 
آذربایجان روسیه خواهد داشت که یکی از 
محورهای اساسی پیگیری این  مسیر است . 

وزیر راه از شنبه در وزارتخانه حضور دارد
و  راه  وزیر  کسالت  درباره  جهرمی  بهادری 
شهرسازی گفت: وزیر راه به دلیل ضربه ای 
که در جریان حادثه ای در منزل به کمر وی 
وارد شده بود، بستری شد و تزریقی هم به 
ستون فقرات داشت که اکنون بهبود نسبی 
حاصل شده است و رستم قاسمی از شنبه 
در وزارتخانه حضور دارد. هرچند در عیادت 

از وی پیگیری مسایل کاری بودند.
نظارت های  مکمل  ستادی  نظارت های 

میدانی است
معظم  رهبر  توصیه  به  جهرمی  بهادری 
از  جامع  نقشه  تدوین  بر  مبنی  انقالب 
سوی دولت توضیح داد: از بیانات راهگشای 
ایشان تقدیرهای  رهبری تشکر می کنیم  و 
دولت  این  داشتند.  دولت  از  سابقه ای  کم 
اهل اینکه مسئولیت پذیر نباشد، نیست و 
نبوده است، دولت بار مسئولیت را بر دوش 
گرفته است  و خود را مکلف می داند که وارد 

میدان حل مشکل شود.
با توجه به تاکیدات رهبری  وی ادامه داد: 
بر حضور در میدان، سند تحول مردمی در 
این  در  کالن  موضوع   ۳۷ با  راستا  همین 
تدوین  راهکارها  و  راهبردها  و  احصا  سند 
در  رهبری  با  دیدار  از  بعد  و  است  شده 
هایی  گیری  تصمیم  رسانی  اطالع  حوزه 
به  عمل  راستای  در  و  صورت گرفت 
فرمایشات رهبری نظارت های ستادی که 
رییس جمهور از وزراتخانه ها دارند، مبتنی 

بر سند تحول تسریع شد.
نظارت های ستادی  سخنگوی دولت گفت: 
مکمل نظارت های میدانی است و دولت از 
هر گونه پرداختن به سند تحول و یا برنامه  

کالن حرکت دولت استقبال می کند.
گفت وگوها درباره مذاکرات ادامه دارد

درباره  دولت  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
توضیح  خبرنگاران  به  ایران  مذاکرات  روند 
ادامه  توافق  خصوص  در  گفت وگوها  داد: 
دارد و طرف مقابل هم باید از زیاده خواهی 
طی  سازنده ای  مسیر  چراکه  بردارد  دست 

شده است. 
در  موضوع  چهار  گفت:  جهرمی  بهادری 
و  تضمین ها  شامل  که  شده  دنبال  توافق 
بسته شدن  راستی آزمایی، رفع تحریم ها  و 
پادمانی  مسائل  مورد  در  سیاسی  ادعاهای 
است و جمهوری اسالمی ایران گفت وگوها 

را ترک نکرده و نخواهد کرد.
بحران  تنش  کاهش  برای  دولت  اقدامات 

های آبی 
بهادری جهرمی در بخش دیگری از نشست 
وضعیت  درباره  سوالی  به  درپاسخ  خبری 
برای  دولت  اقدامات  و  همدان  استان  آب 
جلوگیری از تکرار آن در استان های دیگر، 
آبی و خشکسالی جهانی  بحران کم  گفت: 
بحران  این  با  مواجهه  برای  تدابیر  و  است 
باید پیش از این صورت می گرفت و اقدامات 
و  ندارد  بحران ها  با  تناسبی  شده  انجام 
پیش بینی تنش های گسترده وجود داشت.

وی ادامه داد: اما از ابتدای تشکیل دولت، 
وزارت نیرو برای ۳۰۰ نقطه پیش بینی تنش 
نیرو  آبی داشت. همچنین مجموعه وزارت 
هم طرح های متوقف شده را تسریع و هم 
حوزه  در  کرد.  تدوین  را  »میانبری«  طرح 
گرفته  نظر  در  میانبری  طرح  نیز  همدان 
جبران  را  آبی  تنش  االجلی  ضرب  تا  شد 
کنند تا به تدریج طرح های بلند مدت تری 
در نظر گرفته شود. سخنگوی دولت اظهار 
امیدواری کرد: با همراهی مردم برای اصالح 
کاهش  شاهد  موارد  سایر  و  آبیاری  شیوه 

بحران ها و تنش های آبی باشیم.

با  می خواهم  هواپیمایی  شرکت های  از 
زائرین همراهی کنند

درباره  دولت  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
وجود تخلف های نرخ بلیط هواپیما با وجود 
در  که  کرد  تاسف  اظهار  نرخ مصوب شده 
تخلفات  شاهد  اربعین  مانند  شلوغی  ایام 
نقل  و  حمل  شرکت های  و  هواپیمایی 
مصوب  راه  وزارت  تدابیر  از  یکی  هستیم. 
هم  طرفی  از  و  بود  قبول  قابل  نرخ  کردن 
امکان فروش بلیط را فقط از سوی شرکت 

هواپیمایی مجاز می داند.
بهادری جهرمی اظهار داشت: البته ظرفیت 
نجف  فرودگاه  پذیرش  و  هوایی  ناوگان 
ندارد  را  زیران  تقاضای  ظرفیت  بغداد  و 
تأمین  برای  مشکالت  این  از  بخشی  و 
جایگزین  مسیرهای  تأمین  از  باید  بلیط 
نیز  فرودگاه ها  تمامی  در  البته  شود.  انجام 
جانمایی  راه  وزارت  خود  از  خدمتی  میز 
از  کنند.  رسیدگی  تخلفات  به  که  شدند 
مردم  با  می خواهم  هواپیمایی  شرکت های 

و زائرین همراهی داشته باشند.
دولت  درگاه  این  به  دستگاه   ۳۰ از  بیش 

الکترونیک پیوستند
ارقام  و  آمار  با  درباره  جهرمی  بهادری 
مشترک  درگاه  به  دستگاه ها  پیوستن 
که  داد  توضیح  دولت،  الکترونیک  خدمات 
که  است  دهه  دو  درگاه  این  به  پیوستن 
بار  این  است  مصمم  دولت  و  است  مطرح 
زمین مانده را نیز بردارد مانند قانون مربوط 

به آزادسازی سواحل.
تا درگاه  ادامه داد: دولت مصمم است  وی 
واحد  پنجره  صورت  به  الکترونیک  دولت 
پیوستن ها  آمار  گزارش  و  کند  اجرایی 
و  می شود  قرائت  دولت  هیات  جلسه  در 
به  پیوستن  برای  تأکید  هم  رئیس جمهور 
و  امکان  که  دستگاه هایی  تا  دارد  درگاه 
زیرساخت پیوستن ندارند به صورت شفاف 

آن را به مردم اعالم کنند.
داد:  ادامه  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
بیش از ۳۰ دستگاه به این درگاه پیوستند 
رسانه  خوب  پیگیری  با  هستیم  امیدوار  و 
ملی و همکاری و همدلی دولت و مجلس و 
سایر بخش های حاکمیتی تا پایان شهریور 
به  دستگاه ها  پیوستن  از  قبولی  قابل  عدد 

این سامانه داشته باشیم.
از  یکی  بازداشت  درباره  جهرمی  بهادری 
رئیس    : داد  توضیح  راه  وزارت  منسوبان 
خط  هیچ  دولت  که  گفت  بارها  جمهور 
یکی  و  ندارد  فساد  با  مبارزه  برای  قرمزی 
مسیر  که  بود  این  دولت  برنامه های  از 
برخورد با فساد را به قوه مجریه بیاورد. اگر 
ما موفق نشویم مسیر مقابله با فساد را به 
قوه مجریه بازگردانیم، مسیر درست و قابل 
از  بسیاری  البته  رفت.  نخواهد  پیش  قبول 
نشده  رسانه ای  که  گرفته  صورت  اقدامات 
است اما این خبر با توجه به اینکه از سوی 
نهادهای نظارتی در قوه مجریه انجام شده 

بود رسانه ای شده است. 
وی ادامه داد: البته نهادهای نظارتی مبتنی 
بالفاصله  و  نمی کنند  اغماض  گزارش ها  بر 
آنها  برای  پیشگیری  زیرا  می شوند  وارد 
اولویت دارد به همین دلیل اصوالً رسانه ای 
نمی شود.سخنگوی دولت به اینکه آیا دولت 
با توجه به وضعیت جسمانی وزیر راه گزینه 
به  وی  گفت:  کند  می  معرفی  را  دیگری 
ادامه می دهد و این هفته در  فعالیت خود 
جدیدی  انتصاب  شهرسازی  و  راه  وزارت 
هستیم  امیدوار  ما  و  است  گرفته  صورت 

بتوانیم همچنان از وی کمک بگیریم.
ارایه  به  اشاره  با  ادامه  در  بهادری جهرمی 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  تفکیک  طرح 
با  آیا دولت  اینکه  و  رئیسه مجلس  هیات  
این طرح و تفکیک موافق است، می گوید: 
شده  مطرح  طرحی  که  شنیده ام  هم  من 
مجلس  صحن  در  وصول  اعالم  نظر  به  اما 
صورت نگرفته و دولت پس از ارسال رسمی 
طرح ها در مورد آنها اظهار نظر می کند و تا 
این طرح برای دولت ارسال نشود و دولت 
نظری  آن  مورد  در  نرسد  بندی  جمع  به 

ندارد.
اراده جدی دولت برای جبران عقب ماندگی 

در حوزه مسکن 
درباره  دیگری  بخش  در  جهرمی  بهادری 

راهکار دولت برای تحقق  سریع تر ساخت 
که  کرد  تاکید  بها  اجاره  کنترل  و  مسکن 
دولت برای جبران کسری های تولید مسکن  
مسکن،  حوزه  در  ماندگی  عقب  و  گذشته 
صورت  به  موضوع  این  و  است  مصمم 
ای  جلسه  و  شود  می  پیگیری  فرابخشی 
مسکن    موضوع  به  که  نیست  دولت  در 
سال های  تولید  کمبود  اگر  نشود  پرداخته 
بها  اجاره  مشکل  نشود،  برطرف  گذشته 
در  جدید  معاون  شد؛  نخواهد  برطرف  هم 
این  با  داریم  امید  و  شد  منصوب  این باره 
امید  و  انرژی  یک  شاهد  مدیریتی  تغییر 

مضاعف در وزارت راه باشیم.
آئین نامه  تدوین  درباره  دولت  سخنگوی 
آیین  گفت:  ایرانی  گوشی های  تولید  برای 
نامه بند ۹ تبصره ۷ قانون بودجه در جلسه 
اخیر هیات دولت به تصویب رسید و مطابق 
این ایین نامه از محل حقوق ورودی واردات 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر ، منابع آن به  
گوشی  از  حمایت  به  درصد   ۱۰۰ صورت 
و  فرایند  و  یابد  می  تخصیص  ایرانی  های 

جزئیات آن در ایین نامه منتشر می شود.
برای  ای  کمیته  گفت:  جهرمی  بهادری 
از  موثر  از  برای حمایت  و  این منابع  توزیع 
گوشی های ساخت داخل پیش بینی شده 
گوشی  به  درصد   ۹۰ تا   ۷۰ بین  که  است 
اختصاص   این منابع  داخلی  هوشمند  های 

خواهد یافت.
استانی  سفرهای  مصوبات  درباره  بهادری 
اولویت دور نخست سفرهای  اظهار داشت: 
استانی با تکمیل طرح های نیمه تمام بود 
این دور کلنگ زنی جدید جز   و دولت در 
مسکن نداشت. در دور اول سفرهای استانی 
اجرایی  های  های  دستگاه  با  توافق   ۹۱۰
منعقد شد و از پنج هزار و ۳۰ طرح دولت 
نهایی،   طرح   ۱۹۱ استانی  سفرهای  در 
۴۵۷۸ طرح در حال اجرا و ۲۵۲ طرح هم 

در دست پیگیری عملیات اجرایی است.
نگه داشتن ظرفیت داخلی کشور با تکیه بر 

توان خارجی یک اشتباه راهبردی
سخنگوی دولت درباره طرح آب رسانی غدیر 
گفت: افتتاح این طرح پس سال ها این پیام 
را دارد که سال ها نگه داشتن ظرفیت داخلی 
اشتباه  یک  خارجی  توان  انتظار  به  کشور 

راهبردی بوده است. 
اجرای  برای  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
میان بر این طرح، ۳۶ ماه پیش بینی می شد 
اما هم زمان در چند جهت، کار انجام گرفت 
دانش  مجموعه های  از  موضوع  این  در  و 
نگاه  شد.  استفاده  ایرانی  جوانان  و  بنیان 
و  داخل  بر  تکیه  با  ما  که  است  این  دولت 

استفاده از ظرفیت ها را دنبال می کنیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری در پاسخ 
پزشکان  مهاجرت  آمار  درباره  سوالی  به 
اظهار داشت که ما مشکل مهاجرت را داریم 
اما آمارها اغراق آمیز است و باید برای حفظ 
از  نخبگان برنامه داشته باشیم و این یکی 

اولویت های دولت است. 
برای  به چالش های دولت  بهادری جهرمی 
اجازه  گفت:  ورزشگاه ها  به  بانوان  ورود 
بدهید شعار ندهیم و کار انجام دهیم. برای 
هرگونه اقدامی باید پیوست فرهنگی وجود 
با آرامش مطالبات مردم  باید  داشته باشد. 

را پیگیری کنیم.
هیچ مشکلی در واردات خودرو وجود ندارد

واردات  مشکالت  درباره  دولت  سخنگوی 
خوردو  توضیح داد که هیچ مشکلی برای 
تعللی  اگر  و  ندارد  وجود  خودور  واردات 
و  مجلس  قانون  دلیل  به  گرفت  صورت 
دولت  شود.  برطرف  ایرادات  تا  بود  مجمع 
و  وارد کشور  تکنولوژی  تا  است  آن  پیگیر 
البته انحصار هم در اختیار یک گروه نباشد.

بهادری جهرمی ادامه داد: شورای نخبگان 
پس از ۱۱ سال برگزار و برنامه های متنوعی 
مورد  در  است.  شده  تدوین  زمینه  این  در 
کارانه های  آنها  از  مؤثر  حمایت  و  پزشکان 

در نظر گرفته شده است.
سازمان  رئیس  افزود:  دولت  سخنگوی 
کردکارگروهی  اعالم  استخدامی  اداری 
آموزش  وزارت  نیروی  بررسی کمبود  برای 
و پرورش تشکیل شده است و عدد دقیق 
طی  وزارتخانه،  این  انسانی  نیروی  کمبود 

یک هفته مشخص خواهد شد.

بهادری جهرمی : اقدامات دولت برای کاهش 
بحران  تنش های آبی

خبر

رئیسی در جلسه هیأت دولت مطرح کرد:

پرهیز دستگاهها از اقدامات تورم زا

 رئیس جمهور از همه دستگاه های اجرایی خواست همه تالش خود 
را برای مهار تورم، ارتقای بهره وری با هدف افزایش کارآمدی دولت 
و دستیابی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار و تداوم 

روند فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور به کارگیرند.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه هیأت دولت اظهار داشت: 
افزایش  با هدف  را  بهره وری  ارتقای  باید  همه دستگاه ها و بخش ها 
کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ 

دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی بداند.
و  سرمایه گذاری  افزایش  گرو  در  را  اقتصادی  رشد  رئیس جمهور 
بهره وری دانست و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف 
کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره وری در پیگیری ماموریت هایش 

برای ارتقای بهره وری در کشور ارائه دهد.
پرهیز دستگاهها از اقدامات تورم زا

را  کشور  اصلی  مسئله  عنوان  به  اقتصاد  به  توجه  رئیسی  آیت اهلل 
مهم ترین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان کرد و 
با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ گونه اقدام 

تورم زا از سوی دستگاه ها صورت گیرد.
اظهار  و  ماموریت مهم دولت عنوان کرد  را دیگر  اشتغال  وی رشد 
معظم  مقام  مهم  تاکیدات  از  پایدار  و  واقعی  اشتغال   ایجاد  داشت: 
رهبری، شعار سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه 

دستگاه ها باید آن را با احساس مسئولیت پیگیری کنند.
»کنترل فعالیت های غیرمولد بانک ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها« 
و »تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی« از دیگر موضوعاتی 
مورد اشاره رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر 

صنعت ماموریت داد آنها را پیگیری کنند.
راه اندازی ۱۵۰۰ واحد  از سخنانش  رئیس جمهور در بخش دیگری 
امیدآفرین  و  را خبری مسرت بخش  در یک سال گذشته  اقتصادی 
واحدهای  فعال سازی  روند  تداوم  بر  تأکید  با  و  دانست  مردم  برای 
تولیدی و صنعتی در کشور، اطالع رسانی و تبیین این دستاورد برای 

افکارعمومی را ضروری خواند.
تاکید بر رفع مشکالت زائران اربعین

آیت اهلل رئیسی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تالش ها و زحمات 
عالیات  عتبات  زائران  به  خدمت رسانی  برای  مختلف  دستگاه های 
مهمی  بسیار  جهانی  حرکت  اربعین  داشت:  اظهار  و  کرد  قدردانی 
است که برکات فراوانی دارد، لذا همه بخش ها هرچه در توان دارند 

برای تسهیل زیارت و خدمت رسانی به زائران بسیج کنند.
مشکالت  و  نگرانی ها  از  دریافتی  گزارش های  به  حال  عین  در  وی 
زائران اربعین در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و از مسئوالن وزارت 
تأمین  دیگر دستگاه ها،  با همکاری  راه خواست که  وزارت  و  کشور 
زائران  تا  پیگیری کنند  اولویت  با  را  زائران  نیاز  مورد  نقلیه  وسایط 

برای تردد با مشکل مواجه نشود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش فسادستیزی و پاکدستی 
و  دانست  سیزدهم  دولت  شاخصه های  و  رویکردها  مهم ترین  از  را 
با  مقابله  برای  اخیر  سال  یک  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
فساد و حذف بسترهای فسادزا از ساختار نظام اداری، به همکاران 
دولت تاکید کرد برای صیانت از اعتبار دولت و جلوگیری از هجمه 
خود  مدیریت  تحت  مجموعه  و  اطرافیان  عملکرد  بر  بهانه جویان، 

نظارت دقیق باشند.

تداوم بهره مندی از نظر نخبگان، 
زمینه ساز حل مشکالت کشور می شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تداوم بهره مندی از 
کشور  مشکالت  ساز حل  زمینه  دانشجویی،  پارلمان  قالب  در  نخبگان  نظر 
می شود، تاکید کرد: بسیاری از مشکالت کنونی ناشی از نبود الگوی مناسب 

برای حکمرانی کشور است.
مرکز  محل  در  دانشجویی  پارلمان  اختتامیه  مراسم  در  طاهری  مصطفی   
پژوهش های مجلس، با ارزیابی مثبت از برگزاری دور اول پارلمان دانشجویی 
افزود: پایه گذاری این قبیل دوره های آموزشی قطعاً کشور را به سمت رشد 
سوق می دهد، بنابراین الزم است ضمن نظرسنجی به منظور رفع ایرادات آن، 

تداوم یابد تا بتوانیم از نتایج این پارلمان در رفع مسائل کشور استفاده کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در این دوره 
مراکز  با  ارتباط  از ضرورت  اعم  نیز  نمایندگان  ویژگی های  به  باید  آموزشی 
پژوهشی که باعث می شود نماینده با روش های علمی به بیان مسائل و ارائه 
راهکار برای رفع آنها بپردازد، تقسیم وقت و اولویت بندی صحیح موضوعات 
و رعایت اصول اخالقی و نحوه برقراری ارتباط سالم با مسئوالن و بخش های 
حوزه  در  کشور  کنونی  نیازهای  به  اشاره  با  شود.طاهری  پرداخته  مختلف، 
صنعت تصریح کرد: نیاز اصلی کشور در حوزه صنایع تدوین سند توسعه ملی 
است که براساس اولویت بندی موضوعات این حوزه تدوین شده و برای آن 

ضمانت اجرایی تعیین شود.
باید تکالیف دستگاه ها  وی تاکید کرد: برای تدوین برنامه هفتم توسعه نیز 
براساس رویکردی مشخص تعیین شود و در آن شفاف سازی و یکپارچه سازی 
سامانه ها و مدیریت داده های آماری مورد توجه قرار گیرد.رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس یازدهم یادآور شد: بسیاری از مشکالت کنونی کشور 
ناشی از نبود الگوی مناسب برای حکمرانی است، هر چند سامانه هایی که برای 
دریافت اطالعات راه اندازی شده اند، اما الزم است نسبت به یکپارچه سازی آنها 

به منظور مدیریت داده ها در جهت حکمرانی مطلوب اقدام شود.
طاهری اظهار کرد: دو اقدام مطلوبی که باید در مجلس تقویت شود، نظارت 
رصد  منظور  به  فروشگاهی  پایانه های  و  مودیان  سامانه  صحیح  اجرای  بر 
فعالیت های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و تنقیح قوانین است، کما اینکه 
در این دوره از مجلس ۲۴۵ ماده قانونی را آماده کرده ایم که باید آنها را نسخ 

کنیم.
است  مهمی  اقدامات  دیگر  از  مشکالت  اولویت بندی  کرد:  خاطرنشان  وی 
که باید از طریق مجلس دنبال شود، چرا که به طور میانگین هر کمیسیون 
تخصصی حدود ۴۰۰ طرح دارد که باید به قانون تبدیل شوند، بنابراین الزم 
به  پرداختن  همچنین  بپردازیم،  آنها  بررسی  به  اولویت بندی  براساس  است 
معلول ها به جای علت از دیگر مشکالتی است که باید در کشور رفع شود، 
چرا که معلول ها برعکس علت ها، پراکنده و گسترده هستند و مانع از دستیابی 

سریع به اهداف می شوند.
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اقتصاد
اخبار

سند راهبردی کشور در حوزه فضای 
مجازی ابالغ شد

 شورای عالی فضای مجازی سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه فضای مجازی را ابالغ کرد.

راهبردی جمهوری  مجازی، سند  فضای  ملی  مرکز  از  گزارش  به 
چهارم  و  هشتاد  جلسه  مصوب  مجازی  فضای  در  ایران  اسالمی 
رهبری،  مقام معظم  استحضار  از  شورای عالی فضای مجازی پس 

برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابالغ شد.
بنابراین گزارش، این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش ها، 
چشم انداز، اهداف و اقدامات کالن تنظیم شده است که پیش تر دو 

بخش ارزش ها و چشم انداز آن ابالغ شده بود.
بر اساس این سند، اقدامات کالن تمامی دستگاه ها و مراکز کشور در 
افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این 

حوزه صورت گرفته است.
همچنین تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر 
تمامی ابعاد و الیه های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقالب 
اسالمی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسالمی 
در  سایبری  مجازی  فضای  قدرت  به  مجازی، دستیابی  فضای  در 
تراز جهانی، تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و 
تحقق چندجانبه گرایی دولت ها در حکمرانی اینترنت، ارتقای سطح 
هوشمندی در نظامات ملی، تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی 
کشور در باالترین سطح، تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطالعات 
مطابق با تحوالت فناوری های فضای مجازی و تحقق زیست بوم 
فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت پذیر از 

جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.

در آستانه بازگشایی مدارس انجام شد؛
توزیع بسته های آموزشی بنیاد یاس بین 

دانش آموزان بی بضاعت کشور
سال  شروع  و  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  یاس  نیکوکاری  بنیاد 
تحصیلی، اقدام به تهیه بسته های آموزشی شامل کیف، لوازم التحریر 
و دیگر ملزومات مدرسه برای دانش آموزان نیازمند کشور کرده است.

بدو  از  یاس  بنیاد  گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  ساله  همه  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  تاکنون  تاسیس 
بین  مدرسه  کیف  و  لوازم التحریر  توزیع  مدارس،  بازگشایی  آستانه 
برنامه  در  را  کشور  برخوردار  کمتر  و  محروم  مناطق  آموزان  دانش 

داشته است.
بسته های آموزشی بنیاد یاس امسال در 3۰ نقطه از کشور توزیع می 
شود که اولویت با مناطق کمتر برخوردار و دانش آموزان بی بضاعت 
خواهد بود. همچنین بخشی از لوازم التحریر به دانش آموزان مدارس 
کیمیای دانش تعلق می گیرد که توسط بنیاد یاس با حمایت گروه 

مالی گردشگری و بانک گردشگری ساخته شده است.
مناطق  در  دانش  کیمیای  عنوان  با  مدرسه  تاکنون 29  یاس  بنیاد 
محروم کشور احداث کرده و در حال حاضر هزاران دانش آموز این 
مناطق در حال تحصیل هستند. همچنین در آینده نزدیک 3 مدرسه 
جدید نیز در استان سیستان و بلوچستان افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
این گزارش حاکیست: بنیاد یاس همچنین در راستای طرح شهید 
سلیمانی وزارت آموزش و پرورش و در آستانه سال تحصیلی امسال ، 
با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری یک زمین ورزشی 

در تاکستان استان قزوین مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( وابسته به گروه مالی گردشگری 
است و تمام فعالیت های انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست های 
هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت 

می گیرد.
روز  را  سپتامبر(  )پنجم  شهریور  چهاردهم  روز  متحد  ملل  سازمان 
جهانی خیریه نام گذاری کرده است که به این طریق نقش موسسات 
خیریه و همراهان آنان را در کاهش بحران های انسانی و کاهش درد و 

رنج مردمان نیازمند گرامی می دارد.

۱۶ بانک دیگر مکلف به عرضه ارز 

اربعین شدند 
سخنگوی بانک مرکزی از تکلیف ۱۶ بانک دیگر به عرضه ارز اربعین 

خبر داد.
مصطفی قمری وفا« در توئیتر نوشت: بانک مرکزی در راستای تسهیل 
اربعین حسینی  ایام  عالیات در  به عتبات  شرایط عزیمت هموطنان 
عالوه بر پنج بانک عامل قبلی، تمامی شعب ارزی ۱۶ بانک دیگر را 
هم با اولویت شهر تهران و کالن  شهرها مکلف کرد تا ارز اربعین با نرخ 
توافقی به زائران عرضه کنند. به گزارش ایرنا از دیگر خدمات بانک 
مرکزی به زائران اربعین پرداخت ۱۰۰ دالر یا معادل آن دینار عراق از 

صرافی های بانکی است.

 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 
ضمن استقبال از ورود صندوق به سرمایه 
گذاری در بخش انرژی ساحل عاج، گفت: 
چنانچه شرکت های ایرانی تمایل به ورود 
در این بخش داشته باشد؛ صندوق توسعه 
آن  از  مناسبی  ارزی  حمایت  نیز  ملی 

خواهد داشت.
از صندوق توسعه ملی، »مهدی  نقل  به 
غضنفری« در نشست مشترک با تاماکولو 
گفت:  ایران  در  عاج  واتارا، سفیر ساحل 
مرکزی  بانک  ملی  توسعه  صندوق 
برای  ارزی  منابع  که  است  ایران  دوم 

سرمایه گذاری در اختیار دارد.
وی درباره سرمایه گذاری صندوق های 
از  خارج  و  داخل  در  دنیا  ملی  ثروت 
ملی  توسعه  صندوق  گفت:  خود؛  کشور 
کشور  از  خارج  در  دارد  آمادگی  نیز 
وجود  صورت  در  و  کرده  سرمایه گذاری 
و  خطر  کم  سرمایه گذاری  فرصت های 
پربازده، به کشورهای آفریقایی نیز ورود 
وجود  طریق  از  امر  این  که  کند  پیدا 
سهولت  با  کشورها،  این  از  اتحادیه ای 

بیشتری انجام می شود.
غضنفری ضمن استقبال از ورود صندوق 
به بخش سرمایه گذاری در بخش انرژی 
شرکت های  چنانچه  گفت:  عاج  ساحل 
ایرانی تمایل به ورود در این بخش داشته 
نیز حمایت  توسعه ملی  باشند؛ صندوق 

ارزی مناسبی از آن خواهد داشت.
در  سرمایه گذاری  راه های  افزود:  وی 
ساحل عاج می تواند با حضور نمایندگانی 
از بخش انرژی ساحل عاج، وزارت نفت و 
شرکت انرژی ایرانی در قالب کنسرسیوم 

مشترکی بررسی شود.
ساحل  سفیر  واتارا«  »تاماکولو  ادامه  در 

عاج، با بیان اینکه بیش از ۴۰ 
سال است که روابط خوبی بین 
کشور ساحل عاج و ایران شکل 
متاسفانه  گفت:  است،  گرفته 
روابط اقتصادی بین دو کشور 

به حد دلخواه نرسیده است.
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مشترک  کمیسیون  نخستین 
همکاری های بین دو کشور در 
سال 2۰۰۷، گفت: تا یک ماه 
و نیم دیگر دومین کمیسیون 
مشترک قرار است در آبیجان 
برگزار شود که امیدواریم  این 
نشست که در ماه اکتبر برگزار 
خواهد شد باعث تحکیم روابط 

ما  افتخار  با  و  شود  کشور  دو  اقتصادی 
مشترک،  کمیسیون  این  در  توانیم  می 
سرمایه  خصوص  در  گفتگو  منظور  به 
ساحل  در  ملی  توسعه  صندوق  گذاری 
عاج میزبان هیأتی از صندوق ایران باشیم.

با اشاره به تأمین ۴۰  سفیر ساحل عاج 
از  متشکل  اتحادیه ای  سرمایه   درصد 
هشت کشور آفریقایی توسط این کشور، 
ساحل  در  گذاری  سرمایه  کرد:  تصریح 
تمام  به  آسان  دسترسی  منزله   به  عاج 
کشورهای عضو این اتحادیه است که ارز 

یکسانی دارند.
 ۱۵ اقتصادی  همکاری  به  اشاره  با  وی 
افزود:  عاج،  ساحل  در  ایرانی  شرکت 
درصد   ۴۰ تولید  انحصار  به  توجه  با 
اکنون  هم  کشور،  این  در  جهان  کاکائو 
زمینه های  در  باالیی  پتانسیل های 
صنعت  و  فرآوری  ویژه  به  کشاورزی 
همچنین  دارد؛  وجود  کاکائو  تولید 
های  زیرساخت  در  سرمایه گذاری 

جاده ای، راه آهن و فرودگاه نیز می تواند 
زمینه مناسب همکاری های مشترک دو 

کشور باشد.
واتارا، همچنین سرمایه گذاری  تاماکولو 
در زمینه انرژی و صنایع نفتی را از دیگر 
پیشنهادات خود عنوان کرد و گفت: در 
این خصوص با شرکتی در ایران نیز گفت 
به  تمایل  نیز  شرکت  این  و  شده  گو  و 

همکاری دارد.
وی افزود: در زمینه استخراج نفت و گاز 
با  ایران  و  نداشتیم  زیادی  پیشرفت  نیز 
طور  به  عاج  ساحل  در  گذاری  سرمایه 
قطع عامل موفقیت های بسیاری خواهد 

بود.
در  ایران  باالی  تجربه  به  همچنین  وی 
زمینه ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: 
نیاز ساحل عاج در بخش مسکن 3۰ هزار 
واحد در سال است و هم اکنون نیز چند 
ساحل  در  زمینه  این  در  ایرانی  شرکت 
عاج فعالیت می کنند که می تواند افزایش 

یابد.

معاون  و  عامل  هیأت  عضو  همچنین 
توسعه  صندوق  خارجی  سرمایه گذاری 
ملی در خصوص نتایج حاصل از نشست 
کرد:  تصریح  و  عنوان  نکاتی  شده  انجام 
از بین حوزه های مختلف سرمایه گذاری 
مطرح شده توسط سفیر ساحل عاج، در 
برای  انرژی  اول حوزه نفت و گاز و  گام 
این  در  که  است  اهمیت  حائز  صندوق 
طرف های  همکاری  با  می توان  خصوص 
مپنا و شرکت ملی  ویژه گروه  به  ایرانی 
زمینه  در  و  تشکیل  کنسرسیومی  نفت 
و  کیفیت  ارتقای  نگهداری،  تعمیر، 
احداث، به صورت مشترک سرمایه گذاری 

نمود.
معرفی  اینکه  بیان  با  »حسین عیوضلو« 
سوی  از  ارزآور  و  بازده  زود  پروژه های 
باشد،  راهگشا  تواند  می  عاج  ساحل 
نامه  طی  پیشنهاد  این  شد  مقرر  گفت: 
و  منعکس  عاج  ساحل  سفیر  به  ای 
هماهنگی های الزم با شرکت نفتی ساحل 
عاج و وزارت نفت آن کشور به عمل آید.

راه های توسعه همکاری های اقتصادی 
ایران و ساحل عاج بررسی شد

گزارش

وزیر صمت مطرح کرد:
کاهش قیمت و رشد کیفیت محصوالت با 

رویکرد فناورانه

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارکرد دانش بنیان شدن اصناف، 
محصوالت باکیفیت تر و کاهش قیمت است، همچنین موجب می شود 

نیروهای انسانی با تحصیالت تکمیلی و باالتر به کار گرفته شوند.
بنیان،  دانش  اصناف،  همایش  حاشیه  در  امین«  فاطمی  »سیدرضا 
فناور و هوشمند که در سالن اجالس سران برگزار شد، افزود: ظرفیت 
انسانی با تحصیالت تکمیلی در کشور وجود دارد که برای حفظ و 
کردن  بنیان  دانش  بخش  در  آنان  از  باید  ظرفیت  این  از  استفاده 

اصناف به خوبی استفاده کرد.
وزیر صمت گفت: در کنار سرمایه و نیروی کار، عامل سومی هم در 
تولید مطرح است به نام دانش که در واقع آن دسته از فعالیت ها و 
دیگر هست،  عامل  دو  از  بیشتر  آن  در  دانش  سهم  که  رشته هایی 

دانش بنیان هستند.
دنبال  به  نباید  الزاما  بنیان  دانش  بحث  در  این که  به  اشاره  با  وی 
کارهای پیچیده بود، ادامه داد: به طور مثال یکی از بانک ها در اقدامی 
خالقانه در خصوص تامین منابع مالی زنجیره ای، کارکردی خوب و 

تجربه ای مناسب در این حوزه دارد.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: در وزارتخانه دو گانه اصناف و صنعت 
نداریم و در واقع هیچ تفاوتی بین این دو حوزه قائل نیستیم، زیرا 
کسب و کارهایی داریم که برخی خدماتی، برخی معدنی و همچنین 
نیز  صنفی  تشکل های  حتی  که  هستند  توزیعی  یا  تولیدی  برخی 

دارند.
وی اضافه کرد: بر این اساس وقتی می گوییم کسب و کارها باید دانش 
بنیان شوند، همه حوزه ها مدنظر است و یکی از مصادیق پُر رنگ آن 

بخش اصناف است.

گفتگوی تلفنی نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان با مخبر؛

مخبر: از هر طرح و ابتکار موثری برای 
ثبات لبنان حمایت می کنیم

 معاون اول رییس جمهور با نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان به 
صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمد مخبر در مکالمه تلفنی با نبیه بری رییس مجلس لبنان و نجیب 
میقاتی نخست وزیر این کشور، ضمن تقدیر از رشادت های ملت مقاوم 
اظهار داشت:  این کشور،  ثبات در  و  اهمیت صلح  بر  تاکید  و  لبنان 
جمهوری اسالمی ایران از هر طرح و ابتکاری که برای ثبات سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی لبنان موثر باشد، حمایت خواهد کرد و در این مسیر 

از هیچ کمکی به ملت و دولت لبنان دریغ نخواهیم کرد.

امکان افزایش ارزش سنگ های قیمتی 

در مرحله فرآوری تا هزار برابر

 مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین شناسی کشور با بیان امکان 
تا  تراش  و  فرآوری  مرحله  در  قیمتی  ارزش سنگ های  افزایش 
زمین شناسی  فعالیت های  توسعه  کرد:  تاکید  برابر،  یک هزار 

نیازمند کمک شرکت های دانش بنیان است.
به  نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، »رضا 
جدیدی« درباره وضعیت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اظهار 
اهتمام  قیمتی  سنگ های  اکتشاف  موضوع  در  اکنون  داشت: 
جدی شکل گرفته و در استان خراسان جنوبی 2۰ عنوان ردپا و 
اندیس هایی از کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در مساحتی ۱۵ 
نیز  استان کردستان  یافت شده است و در  هزار کیلومترمربعی 

انتظار چنین یافته ای را داریم.
وی با اشاره به این که در حدود 3۰ سال گذشته طبق گزارش های 
نیمه قیمتی  و  قیمتی  کانی های  و  اندیس ها  ردپای  شده  ثبت 
با  مقایسه  در  ما  دقت  حاضر  حال  در  افزود:  می شد،  مشاهده 
گذشته نسبت به نقشه های یک صد هزارم 2.۵ تا چهار برابر شده 
است که بر همین اساس، هدف ها در حوزه های سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی، معادن فلزی و غیرفلزی و مواد راهبردی دقیق تر 
خواهند شد و انتظار داریم بازه زمانی هر طرح تحول که ۱۰ تا 

۱2 ماه طول می کشید، کوتاه تر شود.
جدیدی درباره ظرفیت های این نوع از سنگ ها گفت: سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی از جهت استخراج و فراوری می توانند در 
بنگاه های کوچک و تعاونی ها و مناطق کمتر برخوردار به عنوان 
بهره برداری،  مختلف  افراد  و  باشند  توسعه ای  طرح های  پایلوت 
فراوری و تراش آن را با توجه به زمان کمتری که در مقایسه با 

بقیه مواد فلزی و غیرفلزی نیاز دارند، انجام دهند.
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
در  سنگ ها  این  فرآوری  و  تراش  وضعیت  به  همچنین  کشور، 
ایران اشاره کرد و گفت: تراش و فرآوری سنگ های قیمتی در 

دنیا روش های پیچیده ای دارد و هزینه بر است.
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افزایش  از  شهرسازی  و  راه  وزیر   
دلیل  به  اربعین  مسیر  اتوبوس  قیمت 
کمبود ناوگان خبر داد و گفت: ناوگان 
اتوبوسی دستگاه ها با دستور معاون اول 
به  زوار  جابجایی  برای  جمهور  رییس 

مرزها اعزام می شود.
»رستم قاسمی« در گفت  وگویی درباره 
شرایط  افزود:  اربعین  زوار  جابجایی 
زئران  تعداد  است،  متفاوت  امسال 
افزایش یافته و به بیش از پنج میلیون 

نفر رسیده است.  
پایانه  از  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
های میرجاوه تا پایانه های غربی تجهیز 
جاده ها  اصالح  برای  تاکنون  و  شده 
بیش از ۱2۰ هزار میلیارد تومان هزینه 

شد.
به گفته قاسمی، وضعیت ناوگان حمل 
و نقل مناسب نیست، ۱۴ هزار ناوگان 
ناوگان  هزار   9 داریم،  نیاز  اتوبوس 
روزدوشنبه   تا  و  داریم  اختیار  در  فقط 
تامین  برای  مختلفی  دستگاه های  با 
رایزنی  مخبر  آقای  کمک  با  ناوگان 

کردیم.
وی گفت: چون کمبود ناوگان عمومی 
داریم، مردم با وسایل خود سفر کنند.

این  واقعیت  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
تالش  حتی  داریم،  کم  اتوبوس  است 
کردیم چهار هزار اتوبوس از کشورهای 
نشدیم.  اما موفق  اجاره کنیم  همسایه 
قرار است با دستور اقای مخبر اتوبوس 

دستگاه ها در اختیار قرار بگیرد.
امسال  ریلی  حوزه  در  افزود:  راه  وزیر 
داریم.  ظرفیت  افزایش  درصد   ۱۰۰
عراق  به  را  نفر  هزار   3۰۰ می توانیم 
شهرهای  از  ریلی  خطوط  با  برسانیم 
بار  اولین  برای  زاهدان  قطار  مختلف، 
خرمشهر  به  را  زائران  و  شد  افتتاح 

رساند.
به  نیاز  ریلی  ونقل  حمل  گفت:  وی 
از ۱۰ درصد  دارد، کمتر  برنامه جدی 
سهم ناوگان ریلی است. سرعت ناوگان 
در  است.  باال  ناوگان  و سن  پایین  نیز 

تحول  تا  داریم  کار  دستور 
در حوزه حمل و نقل کشور 

رخ دهد.
از  بخشی  افزود:  راه  وزیر 
مسیر  درباره  نظر  اختالف 
حل  بصره   - شلمچه  ریلی 
مشکالت  دلیل  به  اما  شد 
در دولت عراق فعال متوقف 

شده است.  
با اشاره به نشست  قاسمی 
گفت:  آباد  عشق  در  اخیر 
نشست  این  در  وزرا  همه 

داشتند.  را  ایران  با  مالقات  تقاضای 
تسهیل  هدف  با  جانبه   ۶ تفاهمنامه 
توزیع بار امضا شده و 2۰۰ میلیون تن 
بار در حوزه منطقه وجود دارد که فقط 
درامد  رقم  این  نصف  جابجایی  جذب 
بسیار مناسبی را برای ترانزیت خواهد 

داشت.
وی با اشاره به برنامه مشترک ترانزیتی 
روسیه  تقاضای  افزود:  روسیه  و  ایران 
ترانزیت تا ۵۰ میلیون تن است، اما نیاز 
داریم تحول جدی در مسیر جاده ای 
فرصت  این  از  بتوانیم  تا  باشیم  داشته 

استفاده کنیم.
وزیر راه گفت: طی چهار سال کریدورها 
را خواهیم ساخت و حجم بار ترانزیتی 
قطارهای  گرفت،  خواهیم  را  منطقه 
عبور  ایران  سمت  از  مرتب  روسی 
می کنند و چین هم به مجموعه اضافه 
ساخت  اجرایی  عملیات  شد.  خواهد 
کریدورهای ناتمام تا دو ماه آینده آغاز 
و  آزادراهی  مسیر  چهار  شد.  خواهد 
تکمیل کریدور ریلی رشت - آستارا نیز 
بخشی از این برنامه است. این مصوبه 
در اختیار وزارت راه وشهرسازی است 
و در مجموعه حمل و نقل کشور این 

انفاق خواهد افتاد.
با  هوایی  بخش  در  قاسمی،  گفته  به 
 - تهران  میلیونی   ۶ بلیت  نرخ  تعیین 

نجف پروازها را مدیریت می کنیم.
 ۱۰۰ اکنون  گفت:  قاسمی  رستم 

ایرباس  فروند  قیمت یک  میلیون دالر 
در  تا  نمی صرفد  قیمت  این  با  است، 
ایران با ایرباس نو پرواز داشت. قطعات 
هواپیما نیز با ارز ۴2۰۰ تومانی نیست. 
از طرفی برای مردم هم قیمت ها گران 

است.  
 ۷۶ گذشته  سال  راه،  وزیر  گفته  به 
و  سازوکار  ایجاد  با  که  داشتیم  پرنده 
قابلیت  پرنده  فروند   ۱۷۰ به  تعمیرات 
صنعت  روی  تحریم  رسیدیم.  پرواز 

هوایی حتما تاثیر دارد.
بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون مسکن کم داریم

نهضت  درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر 
جوان  جمعیت  گفت:  مسکن  ملی 
به  نیاز  که  است  ازدواج  آماده  زیادی 
یک  که  درحالیست  این  دارد،  مسکن 
ساخت  بخش  در  جدی  عقب ماندگی 
مسکن در کشور داریم که بخش عمده 
نیازهای  به  پاسخگویی  با  مرتبط  آن 
بین  نیازسنجی  اساس  بر  است.  جدید 

۱۰ تا ۱۵ میلیون مسکن کم داریم.
فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  وی  
نهضت ملی مسکن گفت: از مهر ماه به 
آغاز  متقاضیان  به  تحویل مسکن  بعد، 
می شود. در شهرهای که زمین وجود 
با  تا  دهیم  می   رایگان  زمین  ما  دارد، 
قرارداد با شرکت عمران در مدت زمان 
برای  دولت  برنامه  بسازند.  خانه  معین 
طبقه  دو  و  طبقه  یک  مسکن  ساخت 

است.

 2۰۰ حاضر  حال  در  گفت:  قاسمی 
در  روستایی  مسکونی  واحد  هزار 
مرحله نهایی شدن قرار گرفته و برنامه 
داریم تا پایان دولت ۸۰۰ هزار مسکن 
رقم  از  که  کنیم  تکمیل  را  روستایی 
واحد مسکن کسر  میلیون  تعهد چهار 
مسکن  هزار   3۰۰ ساخت  شود.  می 
کار است، هدف  خودمالکی در دستور 
ما در کشور افزایش عرضه مسکن است 
پیگیری  روزی  شبانه  صورت  به  که 

می شود.
برای  زمین  اکنون  که  داد  خبر  وی 
شده  فراهم   آتی  سال  دو  تا  ساخت 

است.
به گفته قاسمی، رییس جمهور دغدغه 
شبانه روزی  و  دارند  مسکن  ساخت 
و  می کنند  پیگیری  را  مسئله  این 
پایان  تا  دستگاه ها  همه  دادند  دستور 
کنند.  تامین  را  الزم  زمین  شهریور 
نهضت  برای  زمین  دستگاه ها  اگر 
به  زمین  سند  ندهند،  مسکن  مسکن 
صورت یک طرفه به اسم وزارت راه و 

شهرسازی شده است.
تامین  جدید  بسته  از  همچنین  وی 
داد  خبر  مسکن  ملی  نهضت  مالی 
از  غیر  به  بانک ها  از  کرد:  تاکید  و 
بسته  و  نیستیم  راضی  مسکن  بانک 
مو  اجرای  مبنای  بر  جدید  تسهیالتی 
تامین  در  تولید  قانون جهش  موی  به 

مسکن است.

 وزیر راه و شهرسازی : بین ۱0 تا ۱5 
میلیون مسکن کم داریم
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اجتماعی
خبر

سازمان ملل مایل به ثبت و مستندسازی 

تجارب ایران در مقابله با بحران است

ایران  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  رئیس   
گفت: ما معتقد هستیم جمهوری اسالمی ایران امکان 
برخورد با حوادث در سطح وسیع دارد و سازمان ملل 
نیز مایل است تا این تجربیات باارزش را با حضور به موقع 

نمایندگان در محل حادثه ثبت و مستندسازی کند.
استفان  کشور،   بحران  مدیریت  سازمان  از  نقل   به  
رئیس  نامی  محمدحسن  مشترک  نشست  در  پریزنر 
سازمان مدیریت بحران کشور با موضوع همکاری های 
دوجانبه به میزبانی سازمان مدیریت بحران کشور ضمن 
سیالب  مدیریت  در  کشور  بحران  مدیریت  از  تقدیر 
اخیر با اشاره به سوابق کاری و رزومه عملکرد قبلی به 
گستردگی حوادث طبیعی در ایران و لزوم بازنگری در 
تجربیات سیل و زلزله پرداخت و اظهار داشت: جلسات 
باید هر سه ماه یکبار برگزار شود تا هماهنگی بیشتری 

داشته باشیم.
حوادث،  وقوع  صورت  در  کرد:  تصریح  پریزنر  استفان 
سازمان ملل متحد با اعتقاد به انجام کارهای توسعه ای 
و انسان دوستانه آمادگی الزم را به برای خدمت رسانی 
در حوادث از طریق ارتباط با کشورهای مختلف ارزیابی 
نیازها و نیازسنجی از طریق )برنامه کاربردی سازمان 
دائمی  تشکیل کمیته  به وسیله  و  دارد  نظر  در  ملل( 
با حضور نمایندگان سازمان ملل،  سه جانبه مشترک 
وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت بحران کشور در 
سطوح مدیریتی و کارشناسی می توانیم این موضوع را 

گسترش دهیم.
محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
نگاه بشردوستانه  از  از سیل اخیر  ارائه گزارشی  با  نیز 
سازمان ملل تشکر و قدردانی کرد و بر دیدگاه مشترک 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  دوستانه  انسان  ارزنده  و 
اهمیت حفظ جان انسان ها در حوادث مختلف به ویژه 

در زلزله و سیل تاکید کرد. 

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
مهاجرت  موضوع  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه 
پدیده  کشور،  از  خارج  به  پرستاران  برخی 
برای همه کشورها  یک چالش  را  مهاجرت 
آمارهای مستند،  با  مطابق  و گفت:  دانست 
هزینه آموزش هر پرستار در کشور حدود ۲ 

میلیارد تومان است.
به  نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر اظهار 
داشت: باید با اتخاذ رویکردها و سیاست های 
حمایتی و ارتقای وضعیت شغلی پرستاران و 
فراهم  را  آنها شرایطی  امنیت شغلی  تامین 
کنیم که این سرمایه ملی از میل به مهاجرت 

منصرف شود.
و  پرستاری  شغل  جذابیت  به  اشاره  با  وی 
در  جهان  کرد:  تصریح  پرستاران،  مهاجرت 
چند سال اخیر با مشکل کمبود متخصصان 
به ویژه پرستاران مواجه شد  حوزه پزشکی 
برای  تشویقی  اقدامات  اساس،  این  بر  و 
جذب پرستاران دیگر کشورها در نظر گرفته 
و  مشکالت  کنار  در  مساله،  همین  که  شد 
خواسته های این قشر متخصص سبب شد تا 
مسیری برای خروج پرستاران کشور گشوده 

شود.
جهانگیر بهترین راه برای مقابله با این چالش 
و  موسسات  جریان ها،  شناسایی  را  مهم 
افرادی دانست که با هدف داللی و سودجویی 
این سرمایه  های گرانقدر جامعه را ترغیب به 
مهاجرت می کنند و نیز حمایت همه جانبه 
از این قشر و رفع نواقص قوانین متناقض در 
هدف  با  پزشکی  جامعه  و  پرستاری  حوزه 

حفظ کرامت آنها عنوان کرد.
کاهش مهاجرت پرستاران با تحقق مطالبات 

قانونی
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قوه قضاییه به تعدادی از مطالبات پرستاران 

اشاره کرد و گفت: اجرا نشدن تعرفه گذاری 
انسانی،  نیروی  کمبود  پرستاری،  خدمات 
عفونی،  بیماری های  انواع  به  ابتال  خطر 
درآمد  طوالنی،  و  غیراستاندارد  شیفت های 
پایین، استخدام نشدن پرستاران به صورت 
جمله  از  کوتاه مدت  قراردادهای  و  رسمی 
با  امیدواریم  که  است  پرستاران  مطالبات 
رفع و تعدیل آنها بتوانیم از دغدغه این قشر 

ایثارگر بکاهیم.
با  مقابله  اصلی  راهکار  شغلی  امنیت  ایجاد 

مهاجرت
این  مهاجرت  افزایش  از  جلوگیری  راه  وی 
گفته  به  که  شرایطی  در  متخصص  قشر 
مسئوالن کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار 
مواجه  هستیم را جذب نیرو برای کم کردن 
کردن  برآورده  و  پرستاران  بر  کار  فشار 

خواسته های منطقی آنها عنوان کرد.
معظم  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  جهانگیر 
انقالب در آذرماه ۱۴۰۰ در دیدار با جمعی 
بر  سالمت  شهدای  خانواده  و  پرستاران  از 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
ایشان  تاکید  به  توجه  با  گفت:  کرد،  تاکید 
برای رسیدگی به وضعیت پرستاران، بر خود 
واجب می دانیم که رفع مشکالت آنها را در 

اولویت اقدامات قرار دهیم.
خود  بر  را  پرستاران  مشکالت  به  رسیدگی 

واجب می دانیم
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قوه قضاییه اضافه کرد: رسیدگی به مشکالت 
پرستاران را بر خود واجب می دانیم و تالش 
داریم که با ایجاد امنیت شغلی برای این قشر 
جسم  سالمت  و  روانی  آرامش  زحمت کش 

جامعه را تامین کنیم.
جهانگیر درباره نقش مهم پرستاران در حفظ 
سالمت جسمی و روانی جامعه اظهار داشت: 
پرستاران  مردم،  به  نزدیک  اقشار  از  یکی 
هستند که هم با خود بیمار و هم خانواده و 
همراهان بیمار در ارتباط هستند و آنها برای 
خود  مشکالت  تمام  مهم  نقش  این  ایفای 
به  و  بیمارستان می گذارند  را پشت درهای 

بیماران رسیدگی می کنند.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
بر  به فشاری که کرونا  اشاره  با  قوه قضائیه 
کرد  وارد  پرستاران  ویژه  به  پزشکی  جامعه 
در  بدون  پرستاران  کرونا،  بحران  در  گفت: 
نظر گرفتن سالمتی و جان خود، به بیماران 
خدمت کردند و این از خودگذشتگی و ایثار 

نباید در دوران پساکرونا نادیده گرفته شود.

معاون قوه قضاییه: هزینه آموزش هر 
پرستار ۲ میلیارد تومان است

 معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۲۰ تا 
۲۵ درصد پرونده های قضایی کشور در تهران 
نفرات  با  پرونده ها  این  میزان  گفت:  است 
حجم  و  ندارد  موازنه  آن  کننده  رسیدگی 

پرونده ها با تعداد قضات همخوانی ندارد.
حجت  قضاییه،  قوه  اول  معاونت  از  نقل  به 
در  مصدق  محمد  المسلمین  و  االسالم 
برنامه ریزی  شورای  فصلی  نشست  دومین 
تهران ضمن  استان  کل  دادگستری  مدیران 
قدوسی،  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با  باهنر  و   رجایی 
گام  بیانیه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  انقالب 
دوش  بر  سنگینی  مسئولیت  انقالب،  دوم 
مدیران  جمله  از  نظام  مدیران  و  کارگزاران 

قضایی کشور است.
وی افزود: تالش برای اجرای عدالت، نظارت 
بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد 

در دستور کار دستگاه قضایی است.
به  انقالب  دوم  گام  بیانیه  داد:  ادامه  مصدق 
همراه سند تحول قضایی سرلوحه کار و چراغ 
باید برنامه  راهنمای ما است و براساس آنها 

ریزی های الزم صورت گیرد.
 ۱۵ جاری  سال  ابتدای  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  به   قضاییه  قوه  رئیس  توسط  محور 
به  جاری  سال  در  قضایی  برنامه های  رؤوس 
به  گفت:  شد  ابالغ  کشور  قضایی  مجموعه 
دنبال این ۱۵ محور، برنامه اجرایی نیز توسط 

معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضاییه به 
دادگستری های کل کشور ابالغ شد.

اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
دادگستری کل استان تهران از حیث میزان 
است،  کشور  دادگستری  مهمترین  پرونده ها 
اظهار داشت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده های 

قضایی کشور در تهران است.
که  هایی  گزارش  طبق  داد:  ادامه  مصدق 
دریافت کردم بحث اجرای دقیق سند تحول 
در تمام سطوح دادگستری کل استان تهران 

در حال پیگیری است.
تهران در  استان  رتبه  بهبود  به  اشاره  با  وی 
رابطه با پرونده های صلح و سازش گفت: روند 
آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده های 
تهران  استان  کل  دادگستری  در  قضایی 
مطلوب است زیرا نتیجه این اقدامات کاهش 
استان  قضایی  مراجع  در  معوق  پرونده های 

تهران است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در پنج 
ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش 
۴۱ درصدی در خصوص پرونده های قضایی 
به ثبت رسیده است، تصریح کرد: طی پنج 
شاهد  نظر  تجدید  محاکم  در  اخیر،  ماهه 
در  پرونده ها،  موجودی  درصدی   ۱۷ کاهش 
محاکم کیفری کاهش ۴۵ درصدی پرونده ها، 
مدنی،  احکام  اجرای  درصدی   ۱۵ کاهش 
کاهش ۲۶ درصدی اجرای احکام کیفری به 

ثبت رسیده است.
تا ضمن  باشیم  توجه داشته  باید  افزود:  وی 
به  رسیدگی  در  عملکرد  و  آمار  به  اهمیت 
عنوان  به  حق  احقاق  قضایی،  پرونده های 
وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. اما 
آمارگرایی صرف امر مذموم است و نمیتوان 

آن را معیار کارآمدی قرار دارد.
و  عملکرد  آمار  کنار  در  کرد:  اضافه  مصدق 
باید  قضایی  پرونده های  به  رسیدگی  میزان 
قرار  نیز مدنظر  را  شاخصه های مهم دیگری 

انجام  در  قاضی  یا  و  شعبه  یک  تا  دهیم 
در  دقت  بنابراین  باشد؛  موفق  اقدامات خود 
گذاشتن  وقت  و  مقدماتی  تحقیقات  انجام 
برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی 

پرونده ها باشد.
در  باید  گفت:  تبیین  جهاد  به  اشاره  با  وی 
عملکرد  در  تبیین  جهاد  قضایی  دستگاه 
شود  انجام  ممکن  نحو  بهترین  به  مجموعه 
زیرا مردم باید بدانند که در قوه قضاییه چه 

اقداماتی انجام می شود.

معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد: نبود توازن میان حجم 
پرونده های قضایی و قضات در دادگستری تهران

اهمیت  بر  پرورش  و  آموزش  وزیر   
و  مدارس  طراحی  و  معماری 
کالس های درس در یادگیری دانش 
معماری  و گفت:  تاکید کرد  آموزان 
ما  کشور  و  است  تمدنی  نماد  یک 
نیز در این حوزه صاحب سبک و به 

نوعی صاحب مکتب است.
یوسف نوری در نشست تخصصی با 
اساتید و صاحبنظران حوزه معماری 
افزود:  کشور  آموزشی  فضاهای 
و  است  تمدنی  نماد  یک  معماری 
صاحب  حوزه  این  در  نیز  ما  کشور 
سبک و به نوعی صاحب مکتب است.

حظ  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدارس  در  معماری  سواد  و  بصری 
بررسی های  و  مطالعات  نیازمند 
و  طرح  هر  افزود:  است،  بیشتر 
حتما  باید  زمینه  این  در  برنامه ای 

و  باشد  داشته  فرهنگی  پیوست 
و  ایرانی  غنی  فرهنگ  از  برگرفته 
اینکه  بر  عالوه  باشد.  ما  اسالمی 
محیطی،  زیست  پیوست  امروزه، 
مدنظر  نیز  پدافندی  و  اجتماعی 

است.
بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس  طراحی  و  معماری  اهمیت 
یادگیری  در  درس  کالس های  و 
جدید  نگاه  افزود:  دانش آموزان 
بعد  از  تربیت  و  تعلیم  عرصه  در 
است:  چهارگونه  انسان شناسی 
می داند،  ابژه  را  کودک  دیدگاه  یک 
می شناسد.  سوژه  را  کودک  یکی 
عنوان  به  کودک  باالتر  نگاه  در 
نگاه  در  و  است  اجتماعی  کنشگر 
پژوهشگر  همراه  کودک  چهارم 
تصریح  می شود.نوری  نگریسته 

را  آموزان  دانش  نیازهای  باید  کرد: 
نرم  و  افزار  زمینه سخت  دو  هر  در 
را  آموز  نگاه دانش  و  بشناسیم  افزار 
محیط  کالبدی  فضای  طراحی  در 
یادگیری در نظر داشته باشیم، الزم 
است به این سمت حرکت کنیم، تا 
کرده،  را حفظ  و محلی  ملی  هویت 
را  ارزشمند  میراث  این  و  داده  ارتقا 
پرورش  و  آموزش  انتقال دهیم.وزیر 
اینکه  بر  بیان کرد: یک طرح عالوه 
باشد،  داشته  هارمونی  و  زیبایی 
و  طرح  این  آیا  شود  بررسی  باید 
فضا از بعد تربیتی برای دانش آموز 
در  تاثیری  چه  و  است  خوشایند 
یادگیری  باالی  سطوح  به  رسیدن 
دارد، توجه کنیم که سواد ما اسمی 
و  مفهومی  سواد  به  باید  اما  است 
زمینه  نیز  فضا  و  برسیم  عملکردی 

ساز این موضوع باشد.
نوری با اشاره به اینکه بحث محیط 
یکی  عنوان  به  فناوری  و  یادگیری 
پرورش  و  آموزش  نظام  از سه ضلع 
مدنظر  درسی  برنامه های  تدوین  در 
برنامه  کرد:  خاطرنشان  گرفته،  قرار 
سنت  سو  یک  بنیان  دانش  درسی 
در  آن  دیگر  سوی  و  است  تمدن  و 
الگوهای  باید  این رو  از  آینده است. 
جریان های  و  باشیم  داشته  نوآورانه 
بلوغ فناوری در آموزش و پرورش را 
نیز بشناسیم.وزیر آموزش و پرورش 
بزرگان  با وجود  امیدواری کرد  ابراز 
و اساتید صاحبنظر حوزه معماری و 
تعامل  با  آموزشی  فضاهای  طراحی 
دانشگاه  مدارس  نوسازی  بیشتر 
زمینه  این  در  بتوانیم  رجایی  شهید 

گام های موثری برداریم.

اهمیت معماری و طراحی 
مدارس و کالس ها در 
یادگیری دانش آموزان

خبر

کنترل غیرمحسوس فروشندگان 
موادمخدر در اطراف مدارس 

نامحسوس  کنترل  از  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل   
توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر در شعاع مناسب 
اعتیاد  از  پیشگیری  هدف  با  کشور  سراسر  مدارس 

دانش آموزان خبر داد.  
از  »پیشگیری  نشست  در حاشیه  مؤمنی  اسکندر   سردار 
در  بهبودیافتگان«  اشتغال  مردمی،  مشارکت های  اعتیاد، 
جمع خبرنگاران افزود: اکنون میانگین سن اعتیاد در کشور 

۲۴ سال و در دنیا ۱٩ سال است.  
وی اظهار داشت: برگزاری نشست های تخصصی در زمینه 
اعتیاد نیز با اولویت پیشگیری  انجام شده و یک تفاهم نامه 
روز گذشته با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
پرورش  و  آموزش  وزارت  با  توافقی  همچنین  قضاییه  قوه 
طرح  توسعه  و  نهاد  این  با  همکاری  برای  سه شنبه  امروز 

یاری گران زندگی انجام شده است.  
مؤمنی با اشاره به ظرفیت بزرگ آموزش و پرورش گفت: 
این زمینه  میلیون دانش آموز در  یک میلیون معلم و ۱۶ 
یاری گران  طرح  در  باشند.  داشته  مهمی  نقش  می توانند 
زندگی، مدرسان و معلمان با آخرین مباحث و موضوعات 
به  را  حوزه  این  خطرات  و  شده  آشنا  اعتیاد  به  مربوط 

دانش آموزان یادآوری می کنند.
وی همچنین با اشاره به آموزش اولیا و مربیان براساس این 
طرح، خاطرنشان کرد: در تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان، 
معلمان آینده نیز مباحث الزم در حوزه اعتیاد را آموزش 
و  خطرات  مقوله،  این  در  اجتماعی  آسیب های  و  دیده 
متذکر  را  اجتماعی  معضل  این  از  پیشگیری  چگونگی 

می شوند. 
مؤمنی با اشاره به تولید محتوا در این زمینه در سامانه شاد 
ادامه داد: معلمان به عنوان بستر این برنامه و نیز والدین 
و خانواده ها با موضوعات پیشگیرانه نیز آشنا و موضوعات 

مربوطه را انتقال می دهند. 
وی تأکید کرد: این برنامه با اهتمام وزیر آموزش و پرورش 
کشور در داخل مدارس گسترش یافته و در خارج از محیط 
آموزشی نیز با مشارکت و همکاری پلیس آگاهی، به صورت 
فیزیکی، توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر در شعاع 

مناسب مدارس کنترل خواهند شد. 
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 ۴۰۰ و  هزار  یک  از  گفت:  تهران  شهردار 
دستگاه اتوبوس وعده داده شده، ۵۰۰ دستگاه 
در مهرماه، ۵۵۰ دستگاه دی ماه و مابقی آن 

اسفندماه وارد مدار می شود.
به  پاسخ  در  شنبه  سه  روز  زاکانی  علیرضا 
سواالت اعضای شورای شهر با بیان اینکه سال 
۱۴۰۰ تعداد دو هزار و ۲۶۵ دستگاه اتوبوس 
به ما تحویل داده شد، افزود: امسال به دنبال 
این هستیم که به پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه 
برسد، از هزار و ۴۰۰ دستگاه وعده داده شده، 
۵۰۰ دستگاه در مهرماه و ۵۵۰ دستگاه دی 
ماه و مابقی آن اسفندماه وارد مدار می شود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳٩۵ تا سال قبل 
هیچ کاری برای ۶۳۰ واگن مترو انجام نشده 
بود، افزود: در حال حاضر این طرح پشت در 
که  است  ارزی  ذخیره  امنای صندوق  هیات 
تصویب شود و به نتیجه برسد چرا می گویند 
هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.     

سخنان  از  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
امسال  بودجه  درصدی   ۴۰ تحقق  به  خود 
و  وارد  هنوز  همت   ۳.۵ گفت:  و  کرد  اشاره 

ثبت نشده و اگر ثبت شود ۵۰ درصد نسبت 
به سال قبل جلوتر هستیم.

شهردار پایتخت ادامه داد: در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی، باید دقت شود نقشی که شهرداری 
تهران در طرح غدیر و دیگر طرح ها داشته، 

چگونه بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از چهار همت تملک 
سرمایه ای در شهر هزینه شده گفت: دو هزار 
و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل داده شد که 
۱۷۵ دستگاه خریداری و ۱۲۰ دستگاه وارد 
نیز  دستگاه   ۵۵ خصوص  در  و  شد  چرخه 
ملک  سازنده  به شرکت  که  بود  این  بر  قرار 
سازنده  پسند  مورد  که  شود  داده  تحویل 
خاطرنشان  شد.وی  خارج  دستور  از  و  نبود 
کرد: ساماندهی زباله گردی وظیفه ماست و 
هیچ بخش و دستگاهی وظیفه ندارد در یک 
نیز ٩۰  منطقه ۱۰۰ درصد و در دو منطقه 

درصد ساماندهی انجام شده است.
وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی، اجتماعی، 
ها  طرح  برای  فناوری  و  محیطی  زیست 
لحاظ می شود، خاطرنشان کرد: ما در حال 

بست  بن  که  هستیم  تدبیری  اندیشیدن 
این  از  برطرف شود؛  در شهر  ساز  و  ساخت 
پس مصوبات ما ناظر بر اختیارات کمیسیون 

ماده پنج افزایش خواهد یافت. 
انتصابات  درصد   ۷۰ اینکه  بیان  با  زاکانی 
به  اینکه  گفت:  بوده  داخلی  توان  از   ۶.۱۶
درون شهرداری توجه شود، منطقی است اما 
نمی توان توانمندی را قربانی نگاه به داخل 
شهرداری کرد. ما قائل بر این بودیم که ٩۶ 
درصد از نیروها داخلی باشند اما اگر نیروهای 
باشند،  داشته  بیشتری  توانمندی  خارجی 

حتما از آنها بهره خواهیم گرفت.
شهردار تهران گفت: در پهنه های ام آر اف 
قرار نیست به گونه ای عمل شود که آلودگی 
این پهنه  از  ایجاد و منتقل شود. در هریک 
ها ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه در خصوص موضوع کودکان 
کار اعالم آمادگی کردیم گفت: باالترین میزان 
معتادان متجاهر زیر نظر سازمان زندانها در 
فشافویه و پس از آن زیر نظر شهرداری است.

به گفته زاکانی، ۸۰ درصد اقداماتی که شنبه 
های امید و افتخار تا بهمن ماه رقم می خورد 
افتتاح به معنای خاتمه کار است و تنها ۲۰ 

درصد از آن به کلنگ زنی اختصاص دارد. 
شهردار تهران با بیان اینکه پنج هزار مخزن  
پسماند جدید اضافه شده است، گفت: برخی 
مخازن نیز در دو قسمت در نظر گرفته شد 
این  در  کننده  منتقل  های  دستگاه  که  زیرا 

راستا با مشکل مواجه می شدند.

شهردار تهران: ورود ۵۰۰ اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت
وزیر بهداشت: دیپلماسی سالمت مرز نمی شناسد

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
تضمین سالمت هر کشور در گرو بهداشت همسایگان 
و  نمی شناسد  مرز  سالمت  دیپلماسی  گفت:  است 
می توان با تکیه بر آن تحریم های ظالمانه مستکبران را 
که حتی در همه گیری کرونا ادامه داشت، خنثی کرد.

بهرام عین اللهی در مراسم افتتاحیه نشست نمایندگان 
ارشد کشورهای عضو گروه پنچ حوزه سالمت در هتل 
گروه  اعضای  همه  خوشبختانه  افزود:  تهران  استقالل 
پنج بر اهمیت و ضرورت وجود این گروه واقف بوده و 
بر افزایش و تداوم فعالیت های آن که در مقاطعی دچار 

وقفه شده بود، تاکید دارند.  
کشورهای  نمایندگان  حضور   از  قدردانی  ضمن  وی 
عضو گروه پنج  حوزه  سالمت و   همدردی با حادثه 
دیدگان سیل در پاکستان اظهار داشت: برخی مشکالت 
سالمت مانند کرونا معضل جهانی است ولی هر منطقه 
از جهان نیز مشکالت خاص خود را در حوزه سالمت 
رفع  به  همسایگان  مشترک  همکاری  با  باید  که  دارد 

آن ها پرداخت.  
یکی  قامت  در  پنج  گروه  اینکه  آرزوی  با  اللهی  عین 

از تشکل های مهم بین المللی در حوزه سالمت ظاهر 
شده و در سالمت منطقه نقش آفرینی کند، افزود:  در 
شرایط امروز جهان، هر کشوری برای تضمین سالمت 
ویژه  به  دیگر  کشورهای  سالمت  پیگیر  باید  خود 
از  روش  این  با  جز  و  باشد  خود  همسایه  کشورهای 
سرایت بیماری ها به سایر کشورها نمی توان جلوگیری 
کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: 
تضمین سالمت هر کشور در گرو بهداشت همسایگان 
کشورهای  روی سالمت  باید  ما  پنج  گروه  در  و  است 
اهداف  برای هم و در جهت  و  باشیم  یکدیگر حساس 

مشترک فعالیت کنیم.
عین اللهی افزود: دولت ها و ملت ها پس از همه گیری 
کردند  از گذشته درک  بیش  را  اهمیت سالمت  کرونا 
و دریافتند که یک بیماری تا چه اندازه می تواند همه 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشورها را تحت تاثیر 

قرار دهد.  
وی از سازمان بهداشت جهانی خواست از فرصتی که 
و  دولت ها  به  سالمت  اهمیت  دادن  نشان  برای  کرونا 

ملت ها به وجود آورده بهره برداری کند.

حد  این  تا  کشورها  کرونا  از  قبل  گفت:  اللهی  عین 
را  آن  اهمیت  و  نبودند  حساس  سالمت  به  نسبت 
فهمیدند  همه  گیری  همه  این  از  بعد  شناختند.  نمی 
پیشرفت  و  است  زیرساختی  مسائل  از  سالمت  که 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع در گرو توجه به 

سالمت است.  
در  اختالل  دریافتند  همه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
ایجاد  اختالل  بخش ها  سایر  در  حد  چه  تا  سالمت 

می کند.
دارای  پنج  گروه  کشورهای  داشت:  اظهار  اللهی  عین 
فرهنگی  و  جغرافیایی  قومی،  تاریخی،  پیوندهای 
مشترک زیادی هستند که این تاریخ قرن های متمادی 
بدانیم.    را  پشتوانه  این  قدر  باید  و  است  داشته  وجود 
این گروه باید راهبری سالمت جمعیت ۳۰۰ میلیونی 

منطقه را بر عهده داشته باشد.
مرتب  و  مشترک  جلسات  برگزاری  به  بهداشت  وزیر 
مرزی و فرامرزی بین کشورهای گروه پنج تاکید کرد 
به  باید  پاکستان  مانند سیل  هایی  بحران  در  و گفت: 

سرعت به کمک هم بشتابیم تا بالیا را کنترل کنیم.
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اخبار

فرماندار گیالنغرب بر همکاری دستگاه ها 

برای تسهیل در ساخت مسکن ملی تاکید کرد

دستگاه های  همکاری  لزوم  بر  گیالنغرب  فرماندار   
مختلف در جهت ایجاد تسهیل در روند ساخت و ساز 
اقدام ملی مسکن و تسریع در روند احداث و تکمیل 
فازهای ۳۳ و ۸۰ واحدی مسکن در شهر گیالنغرب 

تاکید کرد.
ستاد  جلسه  در  سه شنبه  روز  محمدی«  »وحید   
مسکن گیالنغرب افزود: عملیات احداث مجتمع ۲۰ 
واحدی مسکن در گیالنغرب نیز ظرف ۱۰ روز آینده 

آغاز می شود.
نیاز  وی اظهار داشت: به منظور تامین زمین مورد 
اراضی  تکلیف  تعیین  اقدام ملی،  متقاضیان مسکن 
دولتی مازاد در حریم و محدوده شهر گیالنغرب و 
از اراضی ملی در دستور کار قرار  همچنین بخشی 
هفته  یک  مدت  در  اراضی  این  وضعیت  و  گرفته 

تعیین تکلیف خواهد شد.
فرماندار گیالنغرب گفت: برنامه خرید زمین از بخش 
انجام  دست  در  هکتار   ۶۱ میزان  به  نیز  خصوصی 
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  روند  تا  است 

شهرستان سرعت بگیرد.
محمدی از روند پیشرفت مجتمع ۳۳ واحدی با ۲۵ 
درصد و مجتمع ۸۰ واحدی با ۱۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی ابراز نارضایتی نمود و از عومل مجری طرح 

خواست تا روند کار سرعت بگیرد.
محمدی گفت سهم شهرستان گیالنغرب در برنامه 
چهار ساله یک هزار و ۸۰۰ واحد است که تاکنون 
۱۳۳ واحد به مرحله اجرا رسیده و ثبت نام  ۸۰۰ نفر 

نیز در مرحله واگذاری زمین تایید شده است.

تمام بیمارستان های استان کرمانشاه صاحب 

دستگاه سی تی اسکن شد

گفت:  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
هشتمین دستگاه سی تی اسکن در دوران وارد استان 
شد که با نصب و راه اندازی آن، تمامی بیمارستان های 
استان دارای سی تی اسکن هستند که در نوع خود 

کم نظیر است.
افزود:  ایرنا  به  سه شنبه  روز  محمدی«  »قباد  دکتر 
با  خانم  بیمار  یک  اعزام  پی  در  و  در سال گذشته 
آمبوالنس از گیالنغرب به بیمارستان اسالم آبادغرب 
برای انجام سی تی اسکن، آمبوالنس در مسیر دچار 
سانحه شد و متاسفانه راننده آن جان خود را از دست 

داد.
با پیگیری های  این حادثه  از  اضافه کرد: پس  وی 
مجدانه دانشگاه علوم پزشکی و حمایت ویژه امیری 
مقدم استاندار کرمانشاه و حیدری نماینده گیالنغرب، 
سرپل ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی 
و مساعدت مقام عالی وزارت در سفر اخیر به استان، 
 ۱۶ پیشرفته  اسکن  تی  سی  دستگاه  یک  امروز 
اسالیس تحویل بیمارستان الزهراء گیالنغرب شد و 

ظرف چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.
دکتر محمدی افزود: با نصب و بهره برداری از این 
دستگاه، حاشیه امنیت خوبی برای بیماران و کادر 
درمان شهرستان ایجاد خواهد شد و از اعزام بیماران 
بعمل  جلوگیری  همجوار  شهرهای  به  شهرستان 

خواهد آمد.
بیمارستانهای   تمام  ترتیب  این  به  کرد:  اضافه  وی 
تابعه  شرایط  واجد  درمان  و  بهداشت  های  شبکه 

دانشگاه مجهز به دستگاه سی تی اسکن می شوند.
نفر  میلیون   ۲ کرمانشاه  استان  ایرنا،  گزارش  به 
جمعیت دارد و اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تخت 
بیمارستانی در قالب ۱۸ بیمارستان دولتی دانشگاه 
علوم پزشکی، ۲ بیمارستان خصوصی، سه بیمارستان 
استان  در  اجتماعی  تامین  بیمارستان   ۲ و  نظامی 

کرمانشاه فعال است.

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری در 

تبریز امضا شد

راه  تفاهم نامه  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با   
اندازی کارخانه نوآوری در تبریز منعقد شد.

استانداری آذربایجان شرقی در آئین امضای این تفاهم نامه، اظهار 
کرد: این استان در راستای سیاست های کلی دولت سیزدهم در 

زمینه ارتقاء فناوری های دانش بنیان پیشاهنگ بوده است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: کارخانه نواوری تبریز 
محل حضور همه استارتاپ ها خواهد بود تا محصوالت نوآورانه و 

ایده های خالق خود را به نمایش بگذارند.
و  دانشگاه ها  تالقی  محل  نوآوری  کارخانه  گفت:  همچنین  وی 
جوانان خالق است تا صادرات محصوالت دانش بنیان توسط این 
دانشگاهی  و  بودن  علمی  هم  تبریز  شود.شهردار  تسهیل  مرکز 
بودن را از ویژگی های برجسته تاریخی تبریز اعالم کرد و گفت: 
بین  فناوری  عرصه های  در  تبریز  حضور  می تواند  کارخانه  این 
این  اینکه شروع  بیان  با  هوشیار  یعقوب  کند.  فراهم  را  المللی 
حرکت هم در حوزه فناوری و هم در حوزه اشتغال گام مهمی 
است، اعالم کرد: کارخانه نواوری تبریز در مجاورت دانشگاه هنر 

در مساحت یک هکتار جانمایی شده است.
شهرداری تبریز با بیان اینکه اولویت های استارت آپی شهری 
در مجموعه دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سفر رییس 
راه  برای  اعتبار  تومان  آذربایجان شرقی ۲۰ میلیارد  به  جمهور 

اندازی مجموعه اختصاص یافته است.

در  هنرمندان  گفت:  سنقروکلیایی  فرماندار   
نقش  کشور  اقتدارآفرینی  و  مردم  از  صیانت 
زبان  از  بهره گیری  با  و می توانند  دارند  موثری 
گویای هنر در تزریق امید و آگاهی بخشی به 
جامعه و همچنین مساله جهاد تبیین تاثیرگذار 

باشند.

»غالمرضا  ایرنا،  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
اختتامیه جشنواره منطقه  آیین  مرتضوی« در 
که  اجتماعی  آسیب های  موضوع  با  عکس  ای 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حضور  با 
همچنین مدیران و هنرمندان شهرستان برگزار 
شد، افزود: شهرستان سنقروکلیایی چهره زیبای 

فرهنگ  مردمانی  با  و  است  کرمانشاه  استان 
دوست و دارای ظرفیت غنی فرهنگی است.

امروزه  اجتماعی  های  آسیب  کرد:  اظهار  وی 
دولت  همه  مهم  موضوعات  از  یکی  عنوان  به 
ها است و هر کدام به گونه ای با این موضوع 

رودررو هستند.
چه  ما  همه  داد:  ادامه  سنقروکلیایی  فرماندار 
مسووالن و چه مردم در برابر جامعه و تک تک 
همشهریان مسوولیت اجتماعی داریم و باید در 
برابر آسیب های اجتماعی با اطالع رسانی و آگاه 

سازی مانع گسترش آن شویم.
وی تاکید کرد: در کنار این موضوعات باید نسبت 
به القای امید و خودباوری در جامعه تالش کنیم 
چرا که امروزه متاسفانه با اخبار منفی و پروژه 
های دشمنان در جهت ناامیدسازی مردم رو به 
رو هستیم و باید نسبت به این مهم با استفاده 
از ظرفیت زبان هنر که در انتقال مفاهیم موثرتر 

است، تالش کنیم.
و  امید  تزریق  به  سنقروکلیایی  فرماندار 

آگاهی بخشی به جامعه با زبان هنر تاکید کرد
اهمیت خروجی جشنواره ها در اعتالی فرد و 

جامعه
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برگزاری  از  رضایت  ابراز  ضمن  نیز  کرمانشاه 

تاثیرگذاری  و  بازدهی  هایی،  جشنواره  چنین 
نیز بسیار مهم دانستند و  را  این گونه آیین ها 
تأکید کرد باید به خروجی جشنواره های هنری 
هنر  تاثیرگذاری  بتوانیم  تا  داشت،  توجه  نیز 
را، هم در اعتالی فرد و هم در اعتالی جامعه 

مشاهده کنیم.
»علی صفدری« افزود:  زبان هنر بسیار گویا و و 
تاثیرگذار است و هنرمندان و بخصوص عکاسان 
امیدبخشی و نشاط  ابزار در جهت  این  از  باید 

جامعه بهره برد.
ارشاداسالمی  و  فرهنگ  اداره  رییس  کماسی؛ 
شهرستان سنقروکلیایی نیز ضمن تشریح روند 
برگزاری جشنواره، توجه ویژه به چنین برنامه 
باید  که  دانست  و ضرورت  نیاز  را  هنری  های 

مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.  
وی در ادامه به مفاهیم هنر متعالی و تاثیرگزار 
انواع هنرها و بخصوص هنر عکاسی، در  بودن 

بازتاب مشکالت جامعه پرداخت.  
در پایان این مراسم از برگزیدگان این جشنواره 

تقدیر و نفرات برتر معرفی شدند.
سنقر و کلیایی با ۹۲ هزار نفر جمعیت در ۸۶ 
و  شده  واقع  کرمانشاه  شرق  شمال  کیلومتری 
دارای ۲۲۰ روستا در قالب هشت دهستان و ۲ 

بخش مرکزی و کلیایی است.

فرماندار سنقروکلیایی به تزریق امید و 
آگاهی بخشی به جامعه با زبان هنر تاکید کرد

اخبار

روزهای پرکار و نتیجه بخش استاندار کرمانشاه 

در تهران برای پیگیری منافع استان

ادامه برنامه پیگیری هفتگی مطالبات   استاندار کرمانشاه در 
و منافع استان در پایتخت، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 
)۱۴ و ۱۵ شهریور( این هفته با معاون اول رییس جمهور، وزیر 
ماهان  عامل هواپیمایی  و مدیر  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

دیدار و گفت و گو کرد.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  چهارشنبه  روز  امیری مقدم«  »بهمن 
در  گرفته  مالقات های صورت  و  دیدارهای  موضوع  تشریح  با 
پایتخت گفت: در دیدار با معاون اول رییس جمهور و جلسه 
ستاد ملی اربعین، گزارشی مبسوط از روند اقدامات و خدمات 
انجام گرفته در مرز خسروی به زائران ارائه گردید که با ابراز 

رضایت ایشان همراه شد.
وی افزود: همچنین در پی پیشنهادات و مطالبه گری استان، 
اول رییس  از سوی معاون  با اهمیتی  دستورات و تصمیمات 
جمهور برای پیشبرد و تسریع خدمات رسانی به زوار در مرز 

خسروی صادر شد. 
استاندار کرمانشاه در ادامه به دیدارهای خود با وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و مدیرعامل هواپیمایی ماهان اشاره کرد و 
گفت: در دیدار با وزیر ارتباطات، مطالبات حقه استان در حوزه 
مخابرات و ارتباطات به ویژه رفع کاستی های موجود در مناطق 
محروم استان و لزوم پوشش بیشتر خطوط ارتباطی در مناطق 
مرزی پیگیری شد که با قول مساعد و اهتمام وزیر همراه شد.

امیری مقدم ادامه داد: در دیدار با مدیرعامل هواپیمایی ماهان 
نیز با خبر خوشی برای مردم استان همراه شد که آغاز فعالیت 

این شرکت از هفته آینده در فرودگاه کرمانشاه است.
به عنوان فرودگاه »هاب«  ایرنا، فرودگاه کرمانشاه  به گزارش 
و بیس فرودگاه های غرب کشور ۱۲۰ پرواز هفتگی دارد. این 
به  نقش  کرمانشاهی،  مسافران  جایی  جابه  بر  عالوه  فرودگاه 

سزایی در جا به جایی مسافران استان های غربی کشور دارد.
 اکنون ۹ شرکت هواپیمایی ایران ایر، آسمان، کیش ایر، آتا، 
ایر  پارس  شرکت  و  ایرتور  ایران  ایر،  قشم  کاسپین،  زاگرس، 
فرودگاه  پروازهای  و  کنند  می  فعالیت  کرمانشاه  فرودگاه  از 
عسلویه،  شیراز،  مقدس،  مشهد  تهران،  مقاصد  به  کرمانشاه 
کیش، قشم، بندرعباس،  شیراز، ساری، تبریز و بالعکس انجام 

می شود.
۲۵۰ اتوبوس در مرز خسروی مستقر و جابجایی زائران آسانتر 

می شود
در  خود  های  نشست  ادامه  در  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
تهران در جلسه ستاد مرکزی اربعین نیز شرکت کرد و نیازهای 
زائران اربعین حسینی در مرز بین المللی خسروی را مطرح و 

پیگیری کرد.
در نتیجه این پیگیری و با هدف تسهیل تردد زائران از مرز 
خسروی تا مسیرهای پیاده روی اربعین در عراق، مقرر شد که 
کمیته ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وزارت راه و شهرسازی 

۲۵۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی مستقر کند.
همچنین با پیگیری امیری مقدم مصوب شد که ستاد مرکزی 
اربعین رایزنی الزم را با مقامات عراقی با هدف تسریع در تردد 

و جابجایی زائران اربعین به سرعت انجام دهد.

معاون استاندار کرمانشاه: نیروگاه برق آبی 

پیران سرپل ذهاب فعال سازی خواهد شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به 
اهمیت و جایگاه ذخیره سازی آب و تولید برق نیروگاه پیران 
آبی  برق  نیروگاه  منطقه، گفت:  در  نیروگاه  اهمیت جایگاه  و 
کوچک پیران در سرپل ذهاب تا قبل از پیک بار سال ۱۴۰۲ 

فعال سازی خواهد شد.
پیران  نیروگاه  بررسی وضعیت  نشست  در  فخری«  »منوچهر 
سرپل ذهاب در محل شرکت برق منطقه ای غرب با حضور 
مدیرعامل  و  غرب  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیران 
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و همچنین نمایندگان شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران، افزود: نیروگاه برق آبی پیران 
سرپل ذهاب از بهترین نیروگاه های منطقه است و باید با نگاه 

بسیار حساس و کلیدی به آن توجه شود.
وی خواستار انجام تعمیرات نیروگاه پیران در کوتاه ترین زمان 
ممکن توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شد و با 
تاکنون،  از سال ۹۶  نیروگاه پس  تولید  ماندن  راکد  از  انتقاد 
نیروگاه را جزو تکالیف مهم مسئولیت های  اندازی مجدد  راه 

استانی برشمرد.
ادامه  در  کرمانشاه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تصریح کرد: پس از آماده سازی نیروگاه، با هماهنگی مسئوالن 
و  شده  تعیین  نیروگاه  بردار  بهره  و  مجری  استانی،  ذیربط 
نیروگاه پیران از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  تحویل 

گرفته شود.
فخری اضافه کرد: در واقع شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران نسبت به تامین هزینه تعمیرات نیروگاه و رفع اشکاالت 
قسمت های آسیب دیده به طور کامل، تا قبل از پیک بار سال 
۱۴۰۲ )نیمه دوم خرداد ماه( اقدام نموده و پس از آن تحویل 
ذیربط  دستگاه  توسط  نیروگاه  مجدد  برداری  بهره  و  گیری 

استانی انجام شود.
نیروگاه پیران شامل ۲ واحد برق آبی می باشد که در  سد و 
رودخانه  روی  بر  در شهرستان سرپل ذهاب  کرمانشاه،  استان 

ریجاب احداث شده است.
این نیروگاه جزو طرح نیروگاه های آبی کوچک و متوسط متعلق 
به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است که با سرمایه 
گذاری ۲۰ میلیارد تومان، عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۷ 
آغاز و در سال ۱۳۹۰به بهره برداری رسید، متاسفانه نیروگاه 
مذکور از سال ۱۳۹۶ و بعد از زلزله سرپل ذهاب از مدارخارج 

شده است.
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مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه 
با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به تقویت 
و ترویج فرهنگ مطالعه بخصوص در مناطق 
کم برخوردار و روستاها، گفت: دولت در یک 
راستای  در  تومان  میلیارد   ۴۸ گذشته  سال 
توسعه کتابخانه ای و ترویج و تقویت فرهنگ 
داده  اختصاص  کرمانشاه  استان  به  مطالعه 

است.
»معصومه حسنی خوانسار« افزود: در یک سال 
گذشته در راستای رسیدن به اهداف و اعتالی 
برنامه های دولت مردمی اقدامات ارزشمندی 
کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  حوزه  در 
استان  کتابخوانی  زیرساخت های  توسعه  و 
کرمانشاه بیش از هشت هزار برنامه فرهنگی 

در کتابخانه های عمومی اجرا شده است.
وی از جمله مهمترین برنامه های کتابخانه های 
استان کرمانشاه در یک سال گذشته را افتتاح 
سه باب کتابخانه عمومی اعالم کرد و گفت: در 
این مدت کتابخانه عمومی زنده یاد "عبدالعلی 
مساحت  با  هرسین  شهرستان  در  رحیمی" 

کتابخانه  تجهیز؛  راه اندازی  مترمربع؛   ۶۵۰
در  میناشی"،  "رکسانا  ساز  خیر  عمومی 
شهرستان اسالم آباد غرب با مساحت هزار و 
۶ مترمربع و زیربنای ۵۶۷ متر مربع؛ کتابخانه 
نهادی در شهرستان کنگاور با مساحت ۵۱۵ 
متر مربع و زیربنای ۲۶۱ مترمربع با اعتباری 
از  ریال  میلیون  و ۷۵۰  میلیارد  از ۱۳  بیش 
محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری افتتاح 

شده است.
استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کرمانشاه در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از 
پروژه هایی که در سال گذشته به آن پرداخته 
شد؛ کتابخانه پنج طبقه و ۱۱ هزار مترمربع 
بود که سال ۸۶  کرمانشاه  مرکزی  زیربنا ی 
تا سال۱۳۹۱؛ ۳۰ درصد  کلنگ  زنی شده و 
در  اعتبار  تزریق  با  داشت،  فیزیکی  پیشرفت 
با سفر  سال ۹۶ به ۶۰ درصد رسید، امسال 
هیات دولت به استان و بازدید وزیر فرهنگ 
آن  به  تومان  میلیارد   ۳۰ اسالمی  ارشاد  و 

اختصاص یافته است.

برنامه های  دیگر  از  همچنین  حسنی خوانسار 
استان  عمومی  کتابخانه های  نهاد  مهم 
افتتاح بخش  در یک سال گذشته  کرمانشاه 
کتابخانه  چاپی  نفایس  و  خطی  نسخ  اسناد، 
مرکز  ایجاد  نسخه؛   ۸۵۰ تعداد  به  امیرکبیر 
مبادله کتاب استان در فضایی به متراژ ۱۰۰ 
مترمربع در کتابخانه عمومی آیت اهلل خامنه 
با هفت هزار نسخه.  ای شهرستان کرمانشاه 
افتتاح و راه اندازی چهار باب کتابخانه عمومی 
تمدید  همچنین  سازمانها،   با  مشارکتی 
قرارداد هشت باب کتابخانه مشارکتی دیگر و  
۱۵ فقره تفاهم نامه همکاری با ادارات و سایر 

بخش های خصوصی عنوان کرد.
هشت هزار برنامه فرهنگی در راستای ترویج 
کتابخوانی در استان کرمانشاه انجام شده است

از سخنان  دیگر  بخش  در  مسئول  مقام  این 
جانبی  برنامه  هزار  هشت  برگزاری  به  خود 
گسترش  و  ترویج  محوریت  با  فرهنگی 
طرح  گفت:  کرد؛  اشاره  کتابخوانی  فرهنگ 
ادارات و عموم  برای روسای  کتابخانه گردی 

کتابخوانی  )لیگ  کتابخوانی  مسابقات  مردم؛ 
نشست  خوانی؛  نامه  نمایش  آموزی(؛  دانش 
های کتابخوانی؛ نشست »گذرگاه انقالب« با 
امام  فرمان  به  پاوه  حصر  »شکست  موضوع 
خمینی )ره(«؛ جلسات نقد و بررسی کتاب؛ 
نویسندگان  از  تجلیل  آموزشی  های  کارگاه 
خوانی؛  شاهنامه  مطالعاتی؛  جلسات  بومی؛ 
کتاب های  تحلیل  بخوانیم؛  هم  با  ملی  طرح 
و  مدیریت  با  شعرخوانی  جلسات  مناسبتی؛ 
محوریت محفل ادبی بیستون این اداره کل؛ 
محفل کتابدانان؛ جلسات مشاوره برای جوانان 

و خانواده ها از این دست برنامه ها می باشد.
حسنی خوانسار از برگزاری ۲۴۲ جلسه انجمن 
و  داد  یک سال گذشته خبر  در  کتابخانه ای 
در  عمومی  کتابخانه های  انجمن   ۳۰ گفت: 
انجمن   ۱۴ تعداد  این  از  که  داریم  استان 
شهرستان و یک انجمن استان و ۱۵ انجمن 
در  متوالی  بار  چهارمین  برای  شهر  و  بخش 
کشور  برتر  انجمن  عنوان  به   ۱۴۰۰ سال 

معرفی شدیم.

۴۸ میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای ترویج فرهنگ 
مطالعه به کتابخانه های کرمانشاه اختصاص یافت

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان کرمانشاه با بیان اینکه هفته دفاع 
مقدس مختص به یک هفته یا نیروهای مسلح 
نیست، گفت: هفته دفاع مقدس نماد و سمبل 
مقاومت یک ملت در برابر تمام جهانیان است و 

مردم نقش برجسته ای در آن داشتند.
در  چهارشنبه  روز  باباخانی«  »ناصر  سردار   
نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع 
رشادت های  به  جوانرود  شهرستان  در  مقدس 
اشاره  مقدس  دفاع  دوران  در  جوانرود  مردم 
کرد و افزود: مردم این منطقه در دوران دفاع 
با  با رژیم بعث و هم  مقدس در ۲ جبهه هم 
این  و  جنگیدند  می  انقالب  ضد  گروهک های 
رشادت های آنان فراموش نشدنی است و باید 

قدردان آنان باشیم.
گسترده  فعالیت های  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
تثبیت حقایق دوران دفاع  و  تبیین  در زمینه 
مقدس  دفاع  حوزه  در  داشت:  اظهار  مقدس 
هرچه کار شود، کم است چرا که این حوزه به 
دریایی بیکران و خروشانی مبدل شده که باید 

زوایای مختلف آن کشف و استخراج شود.
گرامیداشت  اینکه  به  اشاره  با  باباخانی  سردار 
سال  تراز  متفاوت  امسال  مقدس  دفاع  هفته 

شود،  می  برگزار  گذشته  های 
هزار   ۶۵ از  امسال  یادآورشد: 
پیشکسوت دوران دفاع مقدس 
سهم  که  شود  می  تجلیل 
و  هزار   ۲ جوانرود  شهرستان 

۵۰۰ نفر است.
ادامه  در  نیز  فرماندارجوانرود 
لزوم  بر  تاکید  با  نشست  این 
کردن  برگزار  باشکوه  هرچه 
مقدس  دفاع  هفته  برنامه های 
مقدس  دفاع  هفته  در  گفت: 

برنامه های باکیفیت و با محوریت مردم برگزار 
می شود.

»سعدی نقشبندی«، اهمیت خودباوری در حل 
مسائل و مشکالت جامعه را یادآور شد و افزود: 
تقویت خودباوری و نهادینه شدن آن در فضای 
جامعه برگرفته از فرهنگ دوران دفاع مقدس 
است. وی اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا و تالش در جهت ترویج و انتقال 
مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس و نگاه ویژه به امر 
جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس با استفاده از 
تمام ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری 
باید در تمام برنامه های این هفته مورد توجه 

هم  جوانرود  ناحیه  سپاه  فرمانده  گیرد.  قرار 
 ، پایداری  مقاومت،  مظهر  مقدس  دفاع  گفت: 
تدبیر و حکمت است و امروز بیان و تبیین ابعاد 
و جزئیات این واقعه حماسه ساز با اجرای برنامه 

های متنوع و جذاب ضروری است.
دفاع  هفته  افزود:  میرزایی«  »بهرام  سرهنگ 
مقدس فرصتی برای ترویج و حفظ ارزش های 

دفاع مقدس است و باید آن را گرامیداشت.
وی شعار هفته دفاع مقدس امسال را »ما مقاوم 
دفاع  هفته  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم  هستیم« 
مقدس نماد و سمبل مقاومت یک ملت در برابر 
تمامی جهانیان است و ستاد گرامیداشت هفته 

دفاع مقدس باید این شعار را محور همه فعالیت 
ها و اقدامات خود قرار دهد.

از  تجلیل  جوانرود  ناحیه  سپاه  فرمانده 
پیشکسوتان جبهه و جنگ، غباروبی مزارشهدا، 
سرکشی از خانواده های معظم شهدا، برگزاری 
و  فرهنگی  مسابقات  اجرای  شهدا،  یادواره 
ورزشی و هنری، برپایی ایستگاه های سالمت، 
میز خدمت،  همایش نقش زنان در دوران دفاع 
مقدس، نواختن زنگ مقاومت و اجرای برنامه 
سپاه  زدایی  محرومیت  و  رسانی  های خدمت 
دفاع  هفته  های  برنامه  مهمترین  از  بسیج  و 

مقدس شهرستان جوانرود است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه:

 هفته دفاع مقدس نماد مقاومت یک ملت 
در برابر تمام جهانیان است
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ورزشی
خبر

کمیته بین المللی المپیک می خواهد رقابت 

مسکو در ورزش جهان را متوقف کند

 وزیر خارجه روسیه، کمیته بین المللی المپیک را به حذف 
با  بین المللی  رویدادهای  از  بالروس  و  روسیه  ورزشکاران 
متهم  ورزش،  جهان  در  کشور  دو  این  رقابت  توقف  هدف 

کرد.
ایرنا، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه  به گزارش 
که در نشستی با دانشجویان و کارکنان پژوهشکده دولتی 
روابط بین الملل مسکو سخنرانی می کرد، با اشاره به توصیه 
توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک برای ممنوع 
در  بالروس  و  روسیه  مقامات  و  ورزشکاران  حضور  کردن 
رقابت های بین المللی، خواستار بازگشت ورزشکاران این دو 

کشور به رویدادهای بین المللی شد.
المپیک  بین المللی  کمیته  رئیس  گفت:  دراین باره  الوروف 
درباره  سیاسی،  تحوالت  نحوه  به  بسته  که  می گوید 
»بعدا«  رویدادها،  در  بالروس  و  روسیه  ورزشکاران  حضور 
اصول  گرفتن  نادیده  یعنی  این  شد؛  خواهد  تصمیم گیری 
به  آن  در  که  منشوری  المپیک؛  بین المللی  کمیته  منشور 
این موضوع اشاره شده که هرگونه مالحظات و بزنگاه های 
فدراسیون های  و  ورزش  توسعه  در  آن  اعمال  و  سیاسی 
کار  این  معتقدم  افزود:  است.وی  قبول  غیرقابل  ورزشی، 
هدف  با  کم  دست  بالروس(،  و  روسیه  ورزشکاران  )حذف 
ممانعت  و  بالروس  و  روسیه  فدراسیون های  کردن  تنبیه 
از زمان  انجام شده است.مسکو  آنها در رویدادها  رقابت  از 
اعمال این تحریم ها، تمرکز خود را بر ورزش داخلی معطوف 
کرده و الوروف درباره این موضوع گفته است: بر این باورم، 
به طور کلی  و  بالفاصله توسط وزارت ورزش  اقداماتی که 
حل  را  مشکالت  کنونی،  مقطع  در  شده،  انجام  ما  دولت 
می کند. مسابقات اسپارتاکیاد که در باالترین سطح برگزار 
شد و رکوردهای زیادی را برجای گذاشت، توجه بسیاری 
داد:  ادامه  کرد.الوروف  جلب  را  خارجی  کارشناسان  از 
حذفی  جام  برای  را  جدید  قالب  یک  ما  فوتبال،  مورد  در 
روسیه معرفی کردیم که این امکان را فراهم می کند تا عدم 
حضور در جام های اروپایی جبران و یه نوعی خنثی شود.  
جدید،  نسخه  معرفی  زمان  از  روسیه  فوتبال  حذفی  جام 
وزیر  است.    شده  تبدیل  گروهی  قالب  با  رویداد  یک  به 
خارجه روسیه همچنین از برنامه های مسکو برای میزبانی 
از مسابقات اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع خبر 

داد.

فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی 
سهم مهمی در نشاط اجتماعی دارد 

خبر

با برکناری اسکوچیچ؛

»کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران شد

6

کارلوس کی روش  ایران،  فوتبال  فدراسیون  با تصمیم 
پرتغالی بار دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت تا 
ایران را در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هدایت 

کند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون 
فوتبال روز سه شنبه در حالی برگزار شد که بررسی 
این  محور  مهمترین  ایران  ملی  تیم  نیمکت  شرایط 

جلسه بود.
اعالم  با  چهارشنبه  امروز  ملی  تیم  رسانه ای  مدیر 
فوتبال  ملی  تیم  در  روش  کی  کارلوس  سرمربیگری 
ایران از برکناری اسکوچیچ خبر داد. در توئیت محمد 
جماعت آمده است: »فدراسیون جهت تالش های بی 
وقفه و صعود به جام جهانی، قدردان دراگان اسکوچیچ 
کی  کارلوس  رییسه،  هیأت  تصمیم  با  بوداما  خواهد 
روش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده. امیدواریم 
با  قبل  جهانی  جام  دو  مانند  ملی  تیم  بازی های 
خشنودی  و  رضایت  موجب  روش،  کی  سرمربیگری 

مردم شده و نمایش قابل افتخاری را ببینیم.«
مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال که قبل از 
بازگرداندن  انتخابات فدراسیون گفته بود به  برگزاری 
کی روش فکر می کند، در نهایت این تصمیم خود را 

عملی کرد.
حضور هشت ساله کی روش در تیم ملی

کی روش ابتدا در سال ۲۰۱۱ و در زمان ریاست علی 
انتخاب  ایران  ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  کفاشیان 
شد. او در مدت زمان حضورش در ایران، تیم ملی را 
دو بار و در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به جام جهانی 
ناکامی  با  ایران  ملی  تیم  در  دوران کی روش  رساند. 
در جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا و قبول شکست مقابل 
ژاپن به پایان رسید. در آن زمان هم مهدی تاج رئیس 
را  پرتغالی  این مربی  قرارداد  بود و  فوتبال  فدراسیون 

تمدید نکرد.

در  اینکه  بیان  با  ایران  فوتبال  المللی  بین  داور 
جهانی  جام  در  قضاوت  برای  خاکی  پیست  یک 
آماده شده بود، گفت: آوردن کمک داور ویدئویی 
)VAR( کار سختی نیست و مسئوالن باید تصمیم 

بگیرند.
بین  داور  فغانی  علیرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
المللی فوتبال ایران حتی بعد از مهاجرت به استرالیا 
این فرصت را داشت که لیگ برتر ایران را قضاوت 
کند. فغانی که فصل گذشته چند بازی در ایران را 
سوت زده بود، این فصل هم مجدداً برای قضاوت در 
لیگ ایران به کار گرفته شد و ابتدا بازی سپاهان 
را  کرمان  - مس  نساجی  دیدار  و سپس  فوالد   -

سوت زد.
به  اشاره  با  المللی  بین  و  سرشناس  داور  این 
شرایط قضاوت در لیگ برتر، از مصرف سیگار در 
ورزشگاه ها توسط تماشاگران که باعث سخت شدن 

کار در زمین می شود، انتقاد کرد.
سیگار  دود  قدری  به  ورزشگاه ها  در  گفت:  فغانی 
هست که باید فکری به حالش بشود. این داور ایران 
که بازهم شانس قضاوت در جام جهانی را خواهد 
داشت، درباره شرایط آمادگی اش تصریح کرد: برای 
جام جهانی قبل در پیست خاکی ورزشگاه مدرس 
کار را شروع کردیم و برایمان لذت بخش بود. بعد از 
جام جهانی نظراتی می گرفتم که "شما اینجا آماده 

شده اید؟ " این برایم لذت بخش بود.
فغانی با اشاره به محمدرضا منصوری و محمدرضا 
قطر  جهانی  جام  برای  خود  کمک  دو  ابوالفضلی 
اظهار کرد: تعداد نفرات تیم ما نسبت به تیم ملی 
که در جام جهانی حضور دارد کمتر است. ما در 
آرامش تمریناتمان انجام می دهیم و زیر نظر فیفا 

تستهای پزشکی و تکنیکی را برگزار می کنیم؛ بر 
آرامی  روانی  و  روحی  که شرایط  ملی  تیم  خالف 
و  برسد  ثبات  زودتر  ملی هم  تیم  امیدوارم  ندارد. 

تمرینات خوبی داشته باشد.
صحت  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  فغانی 
ایران  در   VAR نبود  به خاطر  ایران  داوران  دارد 
شانس قضاوت در مسابقات بین المللی را از دست 
می دهند؟ گفت: نه در همه مسابقات بلکه داوران 
ما در مسابقاتی که VAR داشته باشد نمی توانند 
و  امید  و  رده های سنی جوانان  در  کنند.  قضاوت 
مراحلی از لیگ قهرمانان آسیا مسابقات هنوز بدون 

VAR برگزار می شود.
این داور بین المللی تصریح کرد: االن در جایگاهی 
نیستم که بگویم VAR چه زمانی به لیگ ایران 
می آید. این یک بحث بزرگ و حتی سیاسی است و 

مسئوالن باید تصمیم بگیرند.
تکنولوژی  برای  که  امکاناتی  خصوص  در  فغانی 
آوردن  گفت:  است،  الزم  ویدئویی  داور  کمک 
VAR کار سختی نیست. یک پرتابل است. در کره 
جنوبی و ژاپن هم این تکنولوژی داخل یک ون بود. 
می تواند اتاقک هم باشد. آنها سه چهار ون دارند. از 
نظر مالی داخل کشور مشکلی نداریم. یک مقدار 

بحث تحریم کار را سخت می کند.
»سالم  برنامه  با  پایان صحبت هایش  در  داور  این 
پرخاشگری  تفکر  وقتی  کرد:  اظهار  بخیر«  صبح 
باید  اول  نمی شود.  عوض   VAR با  چیزی  باشد 
فرهنگ و اخالق عوض بشود تا با VAR از فوتبال 
لذت ببریم. در جام جهانی و بازی مقابل پرتغال هم 
دیدیم باوجود VAR معترض هستیم در حالی که 

نیاز به پرخاشگری نیست.

علیرضا فغانی: آوردن VAR کار سختی نیست

و  موتورسواری  فدراسیون  رئیس   
جوان  فدراسیون  این  گفت:  اتومبیل رانی 
در  مهمی  سهم  و  است  انرژی  پر  و  پسند 

افزایش نشاط اجتماعی دارد.
مجمع  در  چهارشنبه  روز  ناظمی  مازیار 
و  موتورسواری  هیات  رئیس  انتخابات 
اتومبیل رانی قم در سالن جلسات اداره کل 
داشت:  اظهار  استان  این  جوانان  و  ورزش 
جایگاه هایی چون ریاست هیات های ورزشی 
به نوعی یک امانت است و اگر کسی در این 
جایگاه اخالق را زیر پا بگذارد باید احساس 

نگرانی کنیم.
 ۱۵ دختران  از  یکی  اعزام  به  اشاره  با  وی 
کشور  اخیر  مسابقات  به  سوار  موتور  ساله 
ترکیه گفت: این بانوی ورزشکار به مسابقات 
مذکور اعزام شد تا نمادی از تعالی ورزش 

بانوان ایران باشد.
های  رشته  های  جذابیت  به  اشاره  با  وی 
داشت:  ابراز  اتومبیل رانی  و  سواری  موتور 
اگر یک دوره مسابقات حرکات نمایشی در 
قم بگذاریم حداقل پنج هزار نفر تماشاگر به 
مردم  به  این خدمتی  و  آیند  می  ورزشگاه 

است.
باید  مدیریت  داشت: گردش  اظهار  ناظمی 
در هیات های ورزشی باشد تا انگیزه ها حفظ 
شود و از ریاست جدید هیات قم می خواهیم 
از همه ظرفیت های استان و منتقدان خود 

کمک بگیرد.
مالی در هیات بسیار  تاکید کرد: نظم  وی 
مهم است و مسائل مالی باید شفاف باشد 
و سالیانه صورت های مالی به صورت شفاف 

ارائه شود.

برای  عضویت  کارت  صدور  کرد:  بیان  وی 
در  را  مفسده هایی  نوع  یک  موتور سیکلت 
اکنون صرفا در سامانه  کار  این  و  برداشت 

ملی فدراسیون انجام خواهد شد.
و  سواری  موتور  فدراسیون  رئیس 
ایجاد  این ظرفیت  باید  اتومبیل رانی گفت: 
شود که دوره های آموزشی در قم ایجاد شود 
گرفته  قم  در  مسابقات کشوری  میزبانی  و 

شود.
امور  برای  کشور  بودجه  کرد:  تصریح  وی 
دفاعی، آموزش و بهداشت هزینه می شود و 
نباید توقع داشت بودجه کشور برای ورزش 

رشته های  گرچه  شود  صرف  ای  حرفه 
رشته های  اتومبیل رانی  و  موتورسواری 
زایی  درآمد  هیات  باید  اما  است  پرخرجی 

داشته و خدمات داشته باشد.
و  مربی  کادر  کمبود  کرد:  بیان  ناظمی 
داور نقطه منفی برای هیات موتور سواری 
باید  این نقص  اتومبیل رانی قم است که  و 
در  که  حالیست  در  این  و  شود  برطرف 
باید  و  نداریم  دسته ای  و  فدراسیون دار 
و  داوران  همه  آموزش  برای  الزم  فرصت 

مربیان ایجاد شود.
تملیکی  اموال  موضوع  در  کرد:  بیان  وی 

با  استان  هیات  مسیر  از  نگاری  هیچ نامه 
امضای طالیی نداریم  و تماما باید از طریق 
آن  حراست  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
انجام شود و باید مراقب بود گلوگاه هایی که 

ظن مفسده باشد وجود نداشته باشد.
واگذاری  آماده  کامال  داشت:  ابراز  وی 
میزبانی های کشوری در قم هستیم و امسال 
برای آفرود باز هم آمادگی داریم  میزبانی را 

به قم بدهیم.
مجمع  انتخابات  پایان  در  عقیلی  محمد 
انتخاباتی هیات موتورسواری و اتومبیل رانی 

قم برای چهار سال سکاندار این هیات شد.

و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
در حاشیه  ورزش  وزارت  حرفه ای 
فدراسیون  سالیانه  مجمع عمومی 
گفت:  بینایان  وکم  نابینایان 
عملکرد ورزشکاران این فدراسیون 
در یک سال گذشته قابل قبول بوده 

است.
فدراسیون  سالیانه  مجمع عمومی 
ریاست  به  بینایان   وکم  نابینایان 
معاون  پوالدگر«  »سیدمحمد 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و با حضور محمدرضا 
و  فدراسیون  رئیس  مظلومی 
بررسی  جهت  مجمع  اعضاء  سایر 
عملکرد سال ۱۴۰۰ فدراسیون به 

صورت وبیناری برگزار شد.
اداره  سرپرست  فرهادیان  آرش 
از  فدراسیون ها  مشترک  امور  کل 
مشاور  شکرشکن  و  مجامع  امور 
محمد  ورزش،  وزارت  حسابرسی 
مهین  و  پارالمپیک  نماینده  تابع 
کمیته  رییس  نایب  فرهادی زاد 
دبیر  عزیزی  کاوه  المپیک،  ملی 
هادی زاده  علی اصغر  و  مجمع  
نایب  توسلی  فائزه  و  عالی  مشاور 
نابینایان  فدراسیون  بانوان  رییس 
مجمع  این  در  هم  بینایان  وکم 

حضور داشتند.
شد  برگزار  حالی  در  مجمع  این 

که برخی از اعضا از جمله نماینده 
داوران، مربیان ورزشکاران در این 
روسای  و  داشتند  حضور  جلسه 
بینایان  وکم  نابینایان  هیئت های 
اعضای  از  دیگر  برخی  و  استان ها 
این  آنالین  بصورت  هم  مجمع 

مجمع را دنبال کردند.
بررسی  منظور  به  نشست  این 
عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۰ 
جاری  سال  برنامه های  تصویب  و 
انجام شد که ضمن ارائه به مجمع 

مورد تأیید قرار گرفت.
خزانه دار  مجمع،  دبیر  همچنین 

گزارش  هم  فدراسیون  بازرس  و 
خود را ارائه کردند که مورد تایید 
اعضا واقع شد. در پایان مجمع نیز 
برنامه های فدراسیون در سال آتی 

به تصویب رسید.
حاشیه  در  پوالدگر  سیدمحمد 
مجمع  داشت:  اظهار  مجمع  این 
فدراسیون  ساالنه  و  عمومی 
کم بینایان  و  نابینایان  ورزش های 
در  فدراسیون  عملکرد  بررسی  با 
بخش های مختلف برگزار شد. در 
این مجمع عملکرد یکسال گذشته 
ورزشی فدراسیون نیز بررسی شد 

قابل  عملکرد  آن  ورزشکاران  که 
را  خوبی  نتایج  و  داشتند  قبولی 
و  توکیو   ۲۰۲۰ پارالمپیک  در 
بحرین  جوانان  آسیایی  بازی های 

کسب کردند.
اعضای  از  باید  کرد:  عنوان  وی 
مجمع به ویژه روسای هیئت های 
استانی تشکر کنیم که با حمایت 
مختلف  رشته های  استعداد  از 
حضور  زمینه  ورزشی  بخش  در 
و  پارالمپیک  در  را  آنان  قدرتمند 
فراهم  جوانان  آسیایی  بازی های 

کردند.

 پوالدگر: عملکرد ورزشکاران نابینا 
قابل قبول بود

اصولی: در خصوص همه تیم های ملی در هیئت رئیسه صحبت کردیم
این جلسه  درباره  فوتبال  فدراسیون  رئیسه   سخنگوی هیئت 
گفت: در خصوص همه تیم های ملی گفت وگو کردیم و هدف ما 

حضوری خوب در تمامی رویدادهاست.
به گزارش ایرنا، احسان اصولی روز سه شنبه در خصوص اولین 
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور اعضای جدید، 
اظهار داشت: عمده مسائلی که طرح شد گزارشات از بخش های 
مختلف بود که ارائه شد. بخش های مالی، اداری، تیم های ملی و 
... گزارش شد و گفت وگوها صورت گرفت. برخی امور از قبل در 
دست پیگیری بود و جنبه اداری داشت. مصوبات هیئت رئیسه 

هم به پایان رسید.
درباره  کرد:  خاطرنشان  کی روش  کارلوس  حضور  درباره  وی 
همه تیم های ملی گفت وگو و طرح مسائله شد. درباره کارلوس 
تیم های  تمام  رئیسه می خواهد  کی روش صحبت نشد. هیئت 
تیم ملی در مسابقات حاضر شوند. تیم ملی بزرگساالن قطعا 

حضوری پررنگ و شادکننده ای برای مردم خواهد داشت و برای 
ما اهمیت دارد.سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره 
شایعه انتخاب کی روش و ماندن یا نماندن اسکوچیچ بیان داشت: 
سرمربی تیم ملی دراگان اسکوچیچ است. اصرار شما را متوجه 
نمی شوم. حاشیه را من به وجود نمی آورم. گمانه زنی به وجود 
می آورند و خودشان هم سوال می کنند. به عنوان سخنگو باید 

چیزی که صورت گرفته را بگویم نه تحلیلم را.
وی درباره ترک زودهنگام جلسه توسط میرشاد ماجدی تصریح 
کرد: میرشاد ماجدی جلسه ای با ای اف سی یا فیفا داشت و به 
بهترین  فوتبال،  فدراسیون  کرد.  ترک  را  جلسه  دلیل  همین 
تصمیم و شرایط را برای تمام تیم های ملی اش خواهد گرفت. 

امروز هیچ صحبتی درباره موضوعی که می گویید، نشد.
نقش  فنی  از جمله کمیته  و  ادامه گفت: کمیته ها  در  اصولی 
مشاوره دارند. پیشکسوتان نظرات شان حائز اهمیت است. قطعا 

هر تصمیمی که در حوزه فنی یا مسائل دیگر باشد توسط هیات 
پیرامون وی ای آر  امروز  اعظم صحبت های  رئیسه است. بخش 
شد.  صحبت  استان ها  اساسنامه  درباره  بود.  داوران  کمیته  و 
کمیته ها نقش تامین کننده و مشورتی دارند. همچنین مصوبه ای 
ملت های  در جام  فوتسال  ملی  تیم  به  پاداش  پرداخت  درباره 

آسیا داشتیم.
وی درباره صحبت های نماینده مجلس علیه مهدی تاج توضیح 
داد: من اینجا هستم تا درباره جلسه هیئت رئیسه صحبت کنم 

و نه چیز دیگری.
اصولی در پایان درباره عدم برگزاری جلسه بین تاج و اسکوچیچ 
اذعان داشت: ایشان خیلی ها را ندیدند. نمی توان اینطور برداشت 
و  باثبات  فضای  در  بدهید  اجازه  می کنم  تکرار  بازهم  کرد. 
همگرایانه فدراسیون فوتبال کارهایش را انجام دهد. از حضور 

همه شما ممنونم.
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مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک شد
ملی  کمیته  اجرایی  هیئت  اعضای  تصمیم  با   
این  کل  دبیر  بعنوان  هاشمی  سیدمناف  المپیک، 

کمیته انتخاب شد.
دومین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک صبح امروز و با حضور اعضای جدید برگزار 
به عنوان  را  هاشمی  مناف  سید  حاضرین،  و  شد 

دبیرکل کمیته انتخاب و معرفی کردند.
هاشمی سابقه معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت 

این  سرپرستی  مدتی  برای  و  جوانان  و  ورزش 
وزارتخانه را در کارنامه دارد.

عنوان  به  هم  بابایی  احمد  سید  نشست  این  در 
خزانه دار کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

اعضای هیئت اجرایی در ادامه دومین نشست خود 
بر  نظارت  مرکز  در  فخری  پیمان  فعالیت های  از 
تیم های ملی و سرپرستی کاروان اعزامی به هانگژو 
تقدیر و تشکر و با مرخصی یک ساله وی موافقت 

کردند.
رییس،  خسروی وفا  محمود  نشست،  این  در 
غالمرضا  دبیرکلی،  سرپرست  سعیدی  کیکاووس 
نوروزی و مهین فرهادی زاد نواب رئیس و علیرضا 
شعبانی بهار،  غالمرضا  سهرابیان،  علیرضا  پاکدل، 
مهرداد علی قارداشی، حمید عزیزی و بهداد سلیمی 
اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک حضور 

داشتند.



هنری
گزارش

اظهارات آرین وزیردفتری در ونیز؛

 »بی رویا« متاثر از فیلم های
 دیوید لینچ و برگمان است

آرین وزیر دفتری در مصاحبه ای از انگیزه های ساخته شدن فیلم »بی رویا« 
گفت.

اولین  با  دفتری  وزیر  آرین  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
شده  معرفی  جهانی  سطح  در  او«  »بدون  عنوان  با  که  »بی رویا«  فیلمش 
است، در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد که در بخش افق های این جشنواره 

نمایش داده می شود.
او با جشنواره های بین المللی بیگانه نیست و در بخش استعدادهای درخشان 
به  کن  و  بروکسل  بوسان،  در  کوتاهش  فیلم های  و  داشته  حضور  برلیناله 

نمایش درآمده اند.
وزیر دفتری در مصاحبه ای با ورایتی از آغاز کارش یاد کرد و گفت کارش 
را به عنوان یک فیلمساز خودآموخته شروع کرده و سال ها بعد وارد مدرسه 
فیلم شده است. وی از تجارب بین المللی به عنوان عاملی کمک کننده یاد 
کرد که موجب شده با فضای حرفه ای سطح جهانی و نحوه انتخاب و توزیع 

فیلم ها آشنا شود.
آستانه  در  که  است  رویا  نام  به  زنی  فیلم  اصلی  او«، شخصیت  »بدون  در 
می رسد  نظر  به  که  می کند  برخورد  مضطرب  و  جوان  زنی  با  مهاجرت 
حافظه اش را از دست داده است. رویا او را وارد خانواده اش می کند و اندکی 
بعد متوجه می شود خانواده اش در آستانه فروپاشی است و این زن آمده تا 

جایگزین او شود.
کارگردان در این فیلم از یک تقاطع مبتکرانه از ویژگی های هیچکاکی در 
ترکیب با عناصری از سینمای برایان دی پالما بهره گرفته است که با کمی 
از مولفه های سینمای رئالیسم اجتماعی ایران - آنچه با گذر زمان به یک 

برند ایرانی بدل شده - ترکیب شده است.
وزیر دفتری در این مصاحبه گفته است ما فیلمسازان بزرگی داریم که در 
آن  به  هم  بازار  و  مخاطب  و  دارند  تخصص  اجتماعی  رئالیستی  درام های 
دیگر  سبک های  به  که  هستند  هم  جوانی  فیلمسازان  اما  کرده اند،  عادت 

بیشتر عالقه دارند.
وی با اشاره به این که در دبیرستان با دوستان عاشق فیلمش بر فیلم های 
اسکورسیزی، پوالنسکی، برگمان و فلینی متمرکز بوده اند، گفته است اکنون 
با آنها بزرگ  با آن فیلم های غربی که  ایران را  سعی دارد میراث سینمای 

شده، درهم آمیزد.
مشخص  طور  به  او«  »بدون  ساختن  برای  که  کرد  عنوان  کارگردان  این 
فیلم های »بچه رزماری«، »جاده مالهالند« و »پرسونا« را در ذهن داشت و 

»شاید وقتی دیگر« بهرام بیضایی نیز در نظرش بود.

با نمایش فیلم »پرستار خوب«؛
ادی ردمین جایزه چشم طالیی 
جشنواره فیلم زوریخ را می گیرد

فیلم  جشنواره  در  سینما،  در  دستاوردهایش  برای  بریتانیایی  بازیگر 
زوریخ ۲۰۲۲ با دریافت جایزه چشم طالیی تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ادی ردمین بازیگر برنده 
این  طالیی  چشم  جایزه  زوریخ  فیلم  جشنواره  هجدهمین  در  اسکار 

جشنواره را می گیرد.
این جایزه ۲۵ سپتامبر و پیش از این که فیلم »پرستار خوب« ساخته 
وی  به  کند،  تجربه  را  خود  اروپایی  نمایش  اولین  لیندهولم  توبیاس 
می شود  دیده  پرستاری  نقش  در  فیلم  این  در  ردمین  می شود.  اهدا 
که تهدیدی مرگبار برای بیمارانش است. وی همچنین در یک مستر 

کالس جشنواره شرکت می کند.
نسل  شاخص  بازیگران  از  یکی  عنوان  به  ردمین  از  زوریخ  جشنواره 
خودش یاد کرد که تقریبا همه مردم وی را با شخصیت نیوت اسکامندر 
می شناسند.  شگفت انگیز«  »جانوارن  فانتزی  های  فیلم  مجموعه  از 
جماعت هنری هم وی را از درام های چالش برانگیزتری مانند »محاکمه 
شیکاگو ۷« و »تئوری همه چیز« به یاد دارند. وی برای بازی در این 
فیلم آخری که در نقش استیون هاوکینگ ظاهر شد در سال ۲۰۱۴ 

اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.
بازیگران  از  یکی  عنوان  به  ردمین  از  زوریخ  جشنواره  هنری  مدیر 
همه کاره سینمای معاصر یاد کرد و افزود: وی شخصیت هایی را که بر 
پرده می آورد با عمق کمیاب انسانی تصویر و تماشاگر را مجذوب خود 
می کند. ردمین در سال ۲۰۰۷ با فیلم »وقار وحشی« که به عنوان فیلم 
افتتاحیه زوریخ انتخاب شده بود در کنار جولیان مور دیده شد. در آن 
زمان او تازه واردی در دنیای سینما بود و حاال به عنوان یک بازیگر 

برنده اسکار شناخته می شود.
در »پرستار خوب«  ردمین در نقش چارلز کانن پرستاری ظاهر شده 
به »فرشته مرگ« معروف شد. وقتی وی وارد بخش آی سی یوی  که 
شناخته  همدل  و  متفکر  پرستار  یک  عنوان  به  می شود  بیمارستان 
می شود اما وقوع چندین مرگ مرموز، وی را در نهایت به عنوان مظنون 

اصلی مطرح می کند.
نامزد  لیندهولم  و  شده  ساخته  واقعی  رویدادهای  برمبنای  فیلم  این 
جایزه اسکار، کارگردانی آن را برعهده داشته است. کریستی ویلسون- 
است.  نوشته  را  فیلم  این  فیلمنامه  اسکار،  نامزد  فیلمنامه نویس  کرنز 

جسیکا چستین بازیگر برنده اسکار دیگر بازیگر این فیلم است.
و  گذراندم«  مریلین  با  که  »هفته ای  دانمارکی«،  »دختر  در  بازی 

موزیکال »بینوایان«  از دیگر تجربه های سینمایی ادی ردمین است.
این بازیگر اکنون ۴۰ ساله از وقتی خیلی جوان بود روی صحنه رفت 
و در نمایش »اولیور« به کارگردانی سم مندس در وست اند لندن بازی 
کرد. او به سرعت وارد سینما شد و کارش را با بازی در فیلم هایی چون 
و  در سال ۲۰۰۵  آیرونز  و جرمی  میرن  هلن  بازی  با  اول«  »الیزابت 

»چوپان خوب« رابرت دنیرو در سال ۲۰۰۶ شروع کرد.
دوم«  »ریچارد  و   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۹ از  »قرمز«  نمایش های  با  ردمین 
از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ روی صحنه تئاتر بود و برای »قرمز« جایزه تونی 

بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک نمایش را دریافت کرد.

 نویسنده حوزه انیمیشن گفت: تولید 
و  بومی  فرهنگ  با  مناسب  محتوای 
حوزه  در  ایرانی  جامعه  دغدغه های 
انیمیشن بسیار مهم است. مهم است 
که فرزندان و کودکان ایرانی را برای 
تربیت  بومی  انیمیشن های  دیدن 

کنیم.
سینمای  گسترش  مرکز  از  نقل  به 
روز  پویانمایی،  و  تجربی  مستند، 
در  شهریورماه   ۱۶ چهارشنبه 
استاد  گلپایگانی  علیرضا  جلسه ای، 
دانشگاه، مجید اسماعیلی تهیه کننده 
محمد  و  پویانمایی  کارگردان  و 
تهیه کننده  و  کارگردان  خیراندیش 
شورای  جدید  اعضای  پویانمایی، 
مرکز  انیمیشن  گذاری  سیاست 
گسترش، احکام خود را از مدیر عامل 

مرکز دریافت کردند. 
بخش  در  مقدم  حمیدی  محمد 
خوشحالم  گفت:  جلسه  این  ابتدایی 
آکادمیک،  فضای  پیوند  مرکز  در  که 
حرفه ای  و  تخصصی  دانش،  هنری، 
خوشبختانه  شاهدیم.  شورا  در  را 
پویانمایی در مرکز، طی سالهای اخیر 
توجه  قابل  کوتاه،  حوزه  در  ویژه  به 
بسیاری  جهانی  موفقیت های  و  بوده 
شما  حضور  قطعا  است.  کرده  کسب 
عزیزان، با توجه به تجربه و تخصصی 
در  فعالیت  زمینه  می تواند  دارید  که 
و  مدت  میان  کوتاه،  انیمیشن  حوزه 

بلندمدت را گسترده تر کند.
به  مدت  این  در  ما  داد:  ادامه  وی 
از  ویژه  حمایت  و  استعداد  کشف 

سینماگران حوزه پویانمایی پرداختیم 
و البته بر اساس ریل گذاری سازمان 
خزاعی،  آقای  حمایت  و  سینمایی 
تولید  حوزه  به  زودی  به  امیدواریم 
مدت  میان  و  مدت  بلند  انیمیشن 
بازارهای جهانی  به  ورود کنیم. ورود 

یکی از اولویت های ماست.
تهیه کننده،  اسماعیلی  مجید 
مدیر  و  انیمیشن  حوزه  نویسنده 
تولید  گفت:  نیز  سینما  موزه  عامل 
و  بومی  فرهنگ  با  مناسب  محتوای 
حوزه  در  ایرانی  جامعه  دغدغه های 
مهم  است.  مهم  بسیار  انیمیشن 
ایرانی  کودکان  و  فرزندان  که  است 
بومی  انیمیشن های  دیدن  برای  را 
تربیت کنیم. درگاه های تولید، عرضه 
اندازه  یک  به  انیمیشن  نمایش  و 

آثار  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  باید 
ایرانی پویانمایی، وارد حوزه ارتباط با 

خانواده ها شوند.
و  دانشگاه  استاد  گلپایگانی  علیرضا 
لزوم  به  نیز  پویانمایی  تهیه کننده 
کوتاه  و  مستقل  انیمیشن  به  توجه 
اشاره کرد و گفت: مرکز گسترش در 
انیمیشن  این سال ها حامی سینمای 
مستقل، کوتاه و هنری بوده، ورود به 
بازار و یا دغدغه تولید آثار سینمایی 
نباید مانع از این شود، که این بخش 
شود.  حمایت  مرکز  سوی  از  هم  باز 
استقالل انیمیشن های کوتاه، نباید از 

دست برود.
و  کارگردان  خیراندیش  محمد 
باید  ما  گفت:  انیمیشن  تهیه کننده 
اهمیت  گروهی  کار  به  انیمیشن  در 

انیمیشن  حوزه  در  آموزش  بدهیم. 
بسیار مهم است، جوانانی که در این 
حوزه  در  باید  می کنند،  کار  حوزه 
تکنیک و کار گروهی باتجربه و ماهر 

شوند.
پایان  در  نیز  مقدم  حمیدی  محمد 
احکام  اهدای  از  پس  و  جلسه  این 
سیاست گذاری  شورای  اعضای  به 
گفت: یکی از دغدغه های جدی حوزه 
قصه گویی  و  روایتگری  پویانمایی، 
است. ما در زمینه تکنیک پیشرفت و 
رشد داشته ایم، اما باید به این نقطه 
برسیم که قصه های بومی را به زبانی 
مثال  عنوان  به  کنیم.  روایت  جهانی 
روی  روزها  این  که  دلفینی«  »پسر 
زمینه  این  در  توانسته  است،  پرده 

موفق باشد.

کودکان ایرانی را برای دیدن انیمیشن های 
بومی تربیت کنیم

 نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما 
حضور  مدتی  اگرچه  گفت:  تلویزیون  و 
بازیگران تئاتر در سینما کم رنگ شد، اما 
و  را داشت  سینما سیر طبیعی خودش 
اکنون ذائقه مردم ستاره های چشم رنگی 

به اصطالح مرسوم دهه ۷۰ نیست.
حمیدرضا نعیمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به راهیابی بازیگران تئاتری 
چون نوید محمدزاده، هوتن شکیبا، بهرام 
افشاری، جواد عزتی و شبنم مقدمی به 
سینما اظهار داشت: تماشاگرها به راحتی 
این ها  را پذیرفته و  بازیگران  این  حضور 
نقش در  ایفای  برای  توانایی هایشان  هم 
ژانرهای مختلف اعم از کمدی و جدی را 

ثابت کرده اند.
بازیگر فیلم های سینمایی منصور و صحنه 
تفاوتی  هیچ  که  آنجایی  از  افزود:  زنی 
میان بازیگری تئاتر و سینما قائل نیستم 
و اعتقاد دارم که در هر دوی این شاخه ها 
می افتد، پس  اتفاق  بازیگری  مدیوم ها  و 
چیز عجیبی نیست که بازیگران تئاتر در 
سینما فعالیت دارند، همانطور که در تمام 

دنیا این گونه است.
نعیمی می گوید: در دهه های گذشته قبل 
حضور  شاهد  همچنان  انقالب  از  بعد  و 
که  بودیم  قدرتمندی  و  بزرگ  بازیگران 
پیش  بسیار  ما  سینمای  در  را  بازیگری 
بردند و این به معنای کتمان توانایی های 
فعالیت  سینما  در  فقط  که  بازیگرانی 

داشتند نیست.
 ۷۰ و   ۶۰ دهه های  در  تئاتر  بازیگران 
تضمین  را  سینمایی  فیلم های  فروش 

می کردند
کارگردانی  و  نویسندگی  بر  عالوه  که  او 
تعداد زیادی اثر نمایشی، در نمایش هایی 
نهنگ ها،  وعده گاه  کاغذی،  خانه  چون 
داستان های  حیوان،  شهر  آدم،  شهر 
وزیر،  آقای  به خیر  روز  ِچه گوارا،  کارور، 
کافه فرانسه، جیرجیرک، نسخه پاراجانف 

ماهی خوار  مرغ  و 
نیز  و  کارگردانی 
کرده،  نقش  ایفای 
دهه های  در  افزود: 
همچنان   ۷۰ و   ۶۰
بازیگران  حضور 
میان  از  پرقدرتی 
را  تئاتر  بازیگران 
جزو  که  شاهدیم 
سینما  ستاره های 
این  حتی  شده اند. 
به  تئاتر  بازیگران 
فیلم ها  فروش  نوعی 
تضمین  هم  را 

می کردند.
ی  مه ها یشنا نما
مکبث،  آژاکس، 
قیام  و  کالون 
شاه لیر،  کاستلیون، 

شوایک،  کروزوئه،  رابینسون  فاوست، 
ریچارد، زال و رودابه و ضحاک نمی میرد، 
جزء مهم ترین آثار اقتباسی نعیمی است.

دل،  تلویزیونی  سریال های  بازیگر 
سنجرخان و بانوی سردار گفت: از دهه 
بهروز  عروس  فیلم  با  سو،  این  به   ۷۰
بدنه  سینمای  در  مهمی  اتفاق  افخمی 
ما افتاد و نیاز به چهره های جدید و روز 
داشت. چهره هایی که تیپ جوان آن روز 
بسیار  دوران  که  از سال های جنگ  بعد 
سختی را از سر گذرانده بود می خواست 
خودش  به  شبیه  آدم های  داشت  نیاز  و 

را ببینند.
سمت  به  دارد  نیاز  بدنه  سینمای 

ستاره سازی برود
نعیمی می گوید: خیلی ها اعتقاد دارند به 
این که چشم رنگی ها وارد سینما شدند. 
اما اعتقاد من این است که سینمای بنده 
نیاز دارد به سمت ستاره سازی برود که 
ممکن است ستاره های ورزشی باشند که 

برای چند صباحی وارد سینما می شوند یا 
از جمله  دیگر  در حوزه های  ستاره هایی 
خواننده ها که در تمام دنیا مرسوم است.

به گفته او، ممکن است این اتفاق بنا بر 
تغییر  دوباره  دیگری  و هر شرایط  ذائقه 

کند که نباید تعجب کنیم.
و  جیران  تلویزیونی  سریال های  بازیگر 
آوای خاک گفت: مبحثی به نام بازیگری 
که  داریم  مؤلف  بازیگری  یا  کالس  در 
قدرت آن را دارد تا نقش های متفاوت و 
پیچیده را بازی کند و سینمای ما همواره 
برای این نوع فیلم ها به چنین بازیگرانی 

نیاز دارد.
ذات  وجود  با  تئاتر  داد:  ادامه  نعیمی 
اعتراضی که دارد از دیرباز از اولین متنها 
را  این  توان  امروز  به  تا  باستان  یونان  از 
دارد که زنده بماند. حتی روزگاری گفته 
می شد که مرگ تئاتر آغاز شده اما دیدیم 

که بلیط تئاتر گران ترین بلیط است.
وی افزود: در روزگاری که در ایران بلیط 
حاضر  مردم  بود  تومان  هزار   ۶ سینما 

تاالر  در  و  بدهند  تومان  هزار  بودند ۳۰ 
وحدت و سالن های دیگر تئاتر ببینند و 
تئاترهای ما با زیبایی با استقبال مخاطب 

مواجه شوند.
و  تئاتر  سینما،  پیشکسوت  بازیگر  این 
تمرین  مشغول  اینک  هم  که  تلویزیون 
با کارگردانی آرش سنجابی  نمایشی  در 
برای یک اجرا در کشور ارمنستان است، 
گفت: هیچ کسی نمی تواند تئاتر را نابود 
کند. تئاتر نخواهد مرد. تئاتر راه خودش 
را برای حیات پیدا خواهد کرد. همچنان 
که در تمام دنیا این اتفاق افتاده و تاریخ 
نوعی  امروز  اگر  است.  ثابت کرده  را  آن 
دلزدگی و ناامیدی را شاهد هستیم باید 
در سیاست های برخی بدانیم که نسبت 

به هنر و فرهنگ هیچ توجهی ندارند.
تمام  در  چه  هر  کرد:  تصریح  نعیمی 
دوران ها در زمینه فرهنگی و هنری ضربه 
ناکارآمدی  افراد  سوی  از  همه  خوردیم 
بوده که هیچ جایگاه فرهنگی در کشور 

و بین مردم و هنرمندان نداشتند.

 حمیدرضا نعیمی:  ذائقه امروز مردم، ستاره های
 چشم رنگی نیست

گزارش

مدیرعامل جدید انجمن هنرهای 
نمایشی ایران معرفی شد

با  ایران طی آیینی  انجمن های هنرهای نمایشی   مدیرعامل جدید 
حضور مدیرکل هنرهای نمایشی و اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای 

این انجمن معرفی شد.
 آیین تکریم و معاوفه مدیرعامل جدید انجمن های هنرهای نمایشی 
و  هیئت مدیره  اعضای  و  نمایشی  هنرهای  مدیرکل  حضور  با  ایران 
دفتر  کنفرانس  سالن  در  شنبه  سه  امروز  انجمن  این  هیئت امنای 

موسیقی برگزار شد.
ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن  هیئت امنا  عضو  خبری  محمدعلی 
انجمن توضیح  این  آینده  این مراسم درباره سیاست گذاری های  در 
تعداد  ویژه  به  آماری  بخش  در  باید  نمایشی  هنرهای  انجمن  داد: 
فعال  گروه های  تعداد  استانی،  فعال  انجمن های  تعداد  هنرمندان، 
استانی، آمار جشنواره ها و رویدادهای تئاتری، بررسی و پژوهش هایی 
داشته باشد و آن ها را در اختیار اداره کل هنرهای نمایشی بگذارد. 
امیدواریم در دوره مدیرعاملی جدید، سیاست گذاری، برنامه ریزی و 

هدف گذاری مشخص و کارها بر اساس آن، پیش برود.
نمایشی  انجمن هنرهای  امنای  ایرجی، دیگر عضو هیئت  ابوالقاسم 
افزود: ما باید چشم اندازی برای آتیه این انجمن داشته باشیم تا امور 
به روزمرگی نرود و داشتن انگیزه از مهم ترین نکات این امر است. 
ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن  در  تحول  و  تغییر  کنیم  سعی  باید 
ایجاد شود تا کمبودها و کاستی ها جبران شود. آنچه را که گذشتگان 
ما انجام دادند، نگه داریم و خألها و کمبودها را جبران و پر کنیم. 
کشوری  به هم پیوسته  گسترده  شبکه  یک  دارای  کشور  تئاتر  حوزه 
است و این مهم ترین منبع است. تئاتر ما نیازمند ارتقا و تحول در 

محتوا و تکنولوژی است.
هنرهای  انجمن  امنای  هیئت  عضو  مسافرآستانه  حسین  سپس، 
نمایشی نیز گفت: انجمن باید طرح و برنامه برای تئاتر کشور داشته 
باشد، چون یکی از بازوان اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی است و 

آمار و موارد پژوهشی باید به دست مدیرکل برسد.
هنرهای  انجمن  پیشین  مدیرعامل  بصیرت،  رضا  مراسم،  ادامه  در 
و  فرهنگ  وزارت  مدیران  و  از حاضران جمع  تشکر  نمایشی ضمن 
ارشاد اسالمی، توضیحاتی را درباره عملکرد ۲ ساله خود در دوران 

اوج گیری کرونا و پس از آن شرح داد.
مدیرعامل جدید انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز گفت: من چند 
سال در استان ها فعالیت کردم و با مشکالت و کمبودها در استان ها 
و شهرستان ها آشنا هستم. خانواده یک هنرمند نیاز دارد تا خیالش 

از ورود فرزندش به فضای هنری راحت باشد.
و  بررسی  یک  باید  که  اعتقاددارم  من  افزود:  فرج اللهی  اسرافیل 
فعالیت پژوهشی برای زیربنای انجمن هنرهای نمایشی داشته باشیم 
تا بتوانیم استعدادهای تئاتر و مشکالت و کمبودها را بررسی کنیم. 
مهم ترین کار ما، حفظ شان پیشکسوتان و هنرمندان و این گنجینه 
هنر ایران است. در این راه، ما خواستار کمک معاونت امور هنری و 

اداره کل هنرهای نمایشی هستیم.
در پایان این مراسم، مدیرکل هنرهای نمایشی و اعضای هیئت امنا، 
احکام اعضای تازه هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی 

را اهدا کردند.
هنری  و  فرهنگی  سمت های  در  این،  از  پیش  فرج اللهی،  اسرافیل 
مدیر  رودکی،  بنیاد  مالی  اداری  معاون  مشاور  جمله  از  متعددی 
مدیره  و عضو هیئت  مدیرعامل  رودکی،  بنیاد  و خدمات  پشتیبانی 
موسسه فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان، مدیر مسئول کانون فرهنگ 
)ع(  بیت  اهل  خیریه  اجرایی جمعیت  مدیر  و  تبریز  ادب  و  هنر  و 

فعالیت داشته است.

اراده کتابخانه ملی در دوره جدید بر 
یافتن اسناد گمشده است

دوره  در  گفت:  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اسناد  معاون   
هر  در  و  گذاشته ایم  گمشده  اسناد  یافتن  روی  را  اراده ای  جدید 
مناسبتی بر اساس تقویم سازمانی این اسناد را منتشر خواهیم کرد.

اسناد و کتابخانه ملی   نشست خبری معاونان و مسئوالن سازمان 
ایران  با حضور محمدجواد جعفریان، معاون اسناد، عصمت مؤمنی، 
معاون کتابخانه ملی و فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال، 

در تاالر اندیشگاه این سازمان برگزار شد.
صدر در ابتدای این نشست با بیان اینکه اداره کل پژوهش کتابداری 
عهده  بر  را  پژوهشی  معاونت  مهم  اداره کل های  از  یکی  آموزش  و 
دارد. گفت: این اداره کل مسئولیت سه گروه پژوهشی ایران شناسی 
علم  مصنوعی،  هوش  و  داده  علم  پژوهشی  گروه  اسالم شناسی  و 

اطالعات و دانش شناسی را بر عهده دارد.
معاون پژوهش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی ایران افزود: از آنجاکه 
حوزه های  برخی  در  را  مرجعیت  و  حاکمیتی  نقش  ملی  کتابخانه 
تخصصی مانند علوم آرشیوی علم اطالعات و دانش شناسی و حفاظت 
و نگهداری از اسناد و تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی برعهده 
پژوهشی  گروه های  قالب  در  سازمان  علمی  هیات  اعضای  دارد. 

مشغول انجام طرح های پژوهشی با اولویت ملی هستند.
وی درباره تعداد طرح های مصوب پژوهشی در حال انجام در شرف 
تکمیل این سازمان گفت: ۳۱ طرح پژوهشی در اداره آموزش معاونت 
پژوهش کتابخانه ملی در حال انجام و اتمام است. انتشارات سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران در قسمت اداره منابع کتابی و غیر کتابی 
به تولید و انتشار آثار اندیشمندان داخلی و خارجی منتشر می کند. 
این اداره وظیفه انتشار نسخ خطی و نفیس را دارد و  هم در زمینه 
آثار پژوهشی مانند دستنامه ها اصطالح نامه ها دانشنامه های تخصصی 

آثار سند پژوهشی تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی را دربرمی گیرد.
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ویدیوآرت »صورتگر« برنده جوایز فستیوال جهانی شد
با  ایرانی  هنرمند  حسین پور  رامین 
از  جایزه  دو  »صورتگر«  ویدیوآرت 
رویدادهای جهانی کالیفرنیا و فستیوال 

فیلم اروپا کسب کرد.
این  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
پروژه، رامین حسین پور در جدیدترین 
حضور جهانی، برای ساخت ویدیوآرت 
برنده جایزه شایستگی همراه  صورتگر 

با تقدیر ویژه هیات داوران از فستیوال 
جهانی  مسابقه  »تحسین  بین المللی 

فیلم« کالیفرنیا شد.
این فستیوال با بیش از ۲۰ سال قدمت 
زیر نظر اسکار مشغول به فعالیت است. 
هدف این فستیوال جهانی معرفی افراد 
خاص و با استعداد به جامعه بین المللی 
این  تندیس  ساخت  و  است  اسکار  و 

جوایز  سازنده  شرکت  هم  را  فستیوال 
اسکار برعهده دارد.

همچنین در تاریخ ۳۱ اوت مصادف با 
۹ شهریور ماه ویدیو آرت صورتگر برنده 
فستیوال  تلفیقی-تجربی  فیلم  بهترین 
 EFFUK بین المللی فیلم کوتاه اروپا

شد.
چندی پیش تر هم ویدیوآرت صورتگر 

تهیه  نویسندگی،  کارگردانی،  به 
کنندگی و آهنگسازی حسین پور برنده 
جایزه  و  بصری  های  جلوه  بهترین 
شده  لس آنجلس  جشنواره  شایستگی 
»صورتگر«  ویدیوآرت  همچنین  بود. 
موزیک  بهترین  جایزه  برنده  تازگی  به 
بین المللی »وگاس«  فستیوال  ویدیوی 

شده است.
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خبر  تعاونی ها  سهم  ارتقای  از  تهران  استاندار 
طرح  اجرای  با  سیزدهم  دولت  گفت:  و  داد 
اقتصادی  تحول  طرح  و  یارانه ها  سازی  مردمی 
بخش زیادی از مشکالت را حل کرد. »محسن 
منصوری« در هفدهمین آیین معرفی تعاونی های 
برتر استان تهران اظهار داشت: در ابتدای دولت 
سیزدهم در همه حوزه ها شرایط سختی وجود 
که  بندها  و  قید  از  دولت  اکنون  اما  داشت 
هزار   ۴۷۰ جمله  از  بود  شده  ایجاد  کشور  در 
میلیارد تومانی کسری بودجه، شرایط کرونایی و 
کمبودهای زیرساختی و برق در حوزه تولید عبور 
کرد.  استاندار تهران افزود: دولت با طرح مردمی 
سازی یارانه ها و طرح تحول اقتصادی بخشی از 
مشکالت کشور را رفع کرد، انصافاً دولت کارهای 
برای زمین گیر  انجام داد که هم طرح ها  خوبی 

کردن یک دولت کفایت می کرد. 
یارانه های  مردمی سازی  طرح  داشت:  بیان  وی 
کارشناسان  از  بسیاری  که  بود  سنگینی  کار 
معتقد بودند که برای دولت تبعات زیادی دارد؛ 
نفع  به  اگر  که  کردند  اعالم  جمهور  رییس  اما 
مردم باشد، باید اجرایی شود، البته این طرح در 
اما در  تورم داشت  از جمله  تبعاتی  اول  مرحله 
مردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه ۲ درصد شد که 
به طور قطع حذف ارز ترجیحی به کمک اقتصاد 
می آید. منصوری با اشاره به اینکه فقط در سال 
گذشته ۱۲۸ هزار شغل در استان تهران ایجاد 
کردیم، گفت: در ابتدای دولت در پرداخت حقوق 

هزار   ۷ امسال  اما  داشتیم؛  مشکل  کارمندان 
میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص کردیم. 

وعده های  از  یکی  داشت:  بیان  تهران  استاندار 
این  که  است  مردمی  دولت  سیزدهم،  دولت 
یک راهبرد است و شعار نیست.  وی با تاکید بر 
اینکه باید تصویر کالن از اقتصاد کشور و استان 
تهران در بخش تعاون داشته باشیم، گفت: تعاون 
است  اجتماعی  و  اقتصادی  کارکردهای  دارای 
دارد.  وجود  حوزه  این  در  عظیمی  ظرفیت  که 
منصوری گفت: در کشور ۹۷ هزار تعاونی و در 
استان تهران ۱۱ هزار تعاونی فعال داریم که بر 
روی این ثروت می توان سرمایه گذاری کرد، در 
هر جا ماموریت را به مردم سپردیم موفق بوده ایم 
دستگاه های اجرایی اتصال دهنده ظرفیت مردم 
از جنس تعاونی و تشکل ها به توان دولت هستند. 
تکیه  ما  اشکاالت  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نکردن بر ظرفیت های دینی است در حالی که 
غربی ها، این مفاهیم را ترجمه و اجرایی می کنند 

و ما از الگوی آنها استفاده می کنیم. 
استاندار تهران با بیان اینکه امروز تراز گفت وگو 
امروز  گفت:  است  کرده  تغییر  تعاونی ها  در 
تعاونی ها از بزرگ ترین مجموعه اقتصادی هستند 
که قابل الگوگیری و تامل است که باید از اداره 
شهرستان به سمت تعاونی برود و باید از ظرفیت 
برای  شهرستان ها  توسعه  عمران  شرکت های 
عمومی  منفعت  و  شهرستان ها  زیرساخت های 

کمک گرفت. 

استاندار تهران: اجرای طرح مردمی سازی 

یارانه ها بخشی از مشکالت را حل کرد

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
ارومیه،  دریاچه  احیای  برای  دولت  اقدامات 
احیای  ستاد  جلسه  دومین  داشت:  اظهار 
میلیون  صد  و  شد  تشکیل  ارومیه  دریاچه 
شهرهای  تصفیه خانه های  از  آب  مترمکعب 

تبریز و ارومیه رها شده است.
هیأت  نشست  حاشیه  در  سالجقه«  »علی 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا 
حتماً  شود،  حل  که  هم  آب  مشکل  افزود: 
سد  از  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ انتقال 

کانی سیب انجام می شود.
وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان باید 
تکالیف خود را در زمینه کشت های جایگزین 
و کشت های کم آب بَر و رهاسازی به موقع آب 
انجام دهد و وزارت نیرو هم باید حقآبه را بر 

سر تاالب تحویل دهد نه در مسیر.
سوالی  به  پاسخ  در  جمهور  رییس  معاون 
استان  شهرهای  به  ژرف  آب  اتصال  درباره 
مخالفت  وجود  با  بلوچستان  و  سیستان 
آب ها،  این  از  بهره برداری  با  زیست  محیط 
ریاست  علمی  معاونت  شده  قرار  گفت: 
سه  درباره  مطالعاتی  و  آزمایشات  جمهوری 
و  کمی  نظر  از  بعد  و  دهد  انجام  ژرف  چاه 
کیفی تصمیم گیری می شود که از این آب ها 

استفاده شود یا نه.
یک  بهره برداری  از  بی اطالعی  اظهار  با  وی 
چاه ژرف در سیستان توضیح داد: شاید بحث 

اضطرار باشد.
تأکید  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
احیای  و  اکوسیستم  حفظ  بر  رئیس جمهور 
قرارگاه  یک  کرد:  تصریح  انزلی  تاالب 
یک  در  است  قرار  و  شده  تشکیل  جهادی 
بازه زمانی مشخص این امر پیگیری شود؛ از 

جمله این که حریم تاالب مشخص شود که 
کاداستر انجام شده و نیز مباحث حقوقی و 
در حال  نیز  مالکیت  مورد  در  برخی  ادعای 

تعیین تکلیف است.
سالجقه اضافه کرد: همچنین قرار شده کار 
انزلی  و  رشت  صومعه سرا،  تصفیه خانه های 
هرچه سریع تر انجام شود و این تصفیه خانه ها 
وارد  فاضالبی  هیچ گونه  تا  شوند  راه اندازی 

انزلی نشود. 
آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  وی،  گفته  به 
قرار  و  انجام  حال  در  هم  تاالب  به  مشرف 
است موج شکنی که تاالب را با مشکل مواجه 

کرده، حذف شود.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
ایرنا  خبرنگار  دیگر  سوال  به  پاسخ  در 
استان های  در  زباله  موضوع  خصوص  در 
سفر  از  پس  داشت:  اظهار  کشور،  شمالی 
دو  شمالی،  استان های  به  رئیس جمهور 
و  سازمان  کار  دستور  در  اساسی  موضوع 
رئیس جمهور  شخص  کار  دستور  در  حتی 
موضوع  آنها  از  یکی  که  است  گرفته  قرار 
پسماند است که کارگروه ملی پسماند کشور 
هر هفته در سازمان حفاظت محیط زیست 

با معاونین وزرای مربوطه تشکیل می شود.
نیز  سراوان  موضوع  در  افزود:  سالجقه 
خوشبختانه یک برنامه عملیاتی بسیار عالی 
طراحی شده و دیروز هم موضوع با استاندار 
و  دارد  مناسبی  وضعیت  آنجا  و  شد  مطرح 
دستور کار اصلی سازمان این است که باقی 
با  مشخص  زمانی  بازه  یک  در  هم  پسماند 
اعتبار  تأمین  اجرای کار معین، محل  روش 
و بازه زمانی کاماًل مشخص شده، ساماندهی 

شود.

سالجقه: ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای 

احیای دریاچه ارومیه رها شده است نوشتار

برنامه   ، جهادکشاورزی  وزیر   
به  ویژه  توجه  و  جامع  ریزی 
سرمایه های انسانی و اجتماعی را 
اصلی مهم در توسعه پایدار بخش 
بخش  گفت:  و  دانست  کشاورزی 
تامین  به عنوان متولی  کشاورزی 
توسعه  در  غذایی  اقتدار  و  امنیت 
اقتصادی، اشتغال و ثروت آفرینی 
مهمی  بسیار  نقش  اسالمی  ایران 

ایفا می کند.
  سیدجواد ساداتی نژاد در پیامی 
به نهمین کنگره ملی علوم ترویج 
منابع  کشاورزی،  آموزش  و 
پایدار  زیست  محیط  و  طبیعی 
پایدار  توسعه  افزود:  تبریز  در 
گیری  بهره  و  کشاورزی  بخش 
آن  ظرفیت  از  بیشتر  چه  هر 
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشور، حرکت به سمت کشاورزی 
و  وری  بهره  ارتقای  بنیان،  دانش 
روستایی  جوامع  زندگی  سطح 
ریزی  برنامه  مستلزم  عشایری  و 
ویژه  توجه  و  بلندمدت  و  جامع 
اجتماعی  و  انسانی  سرمایه های 
و  روستایی  کشاورزی،  جامعه 

عشایری است.
و  آموزش  نظام  داد:  ادامه  وی 
ترویج کشاورزی از دیرباز، پیشگام 
نهضت توسعه منابع انسانی بخش 
بهبود  و  است  بوده  کشاورزی 
در  فناوری  و  دانش  نفوذ  ضریب 
دستیابی  الزمه  کشاورزی  بخش 
بهبود  و  پایدار  غذایی  امنیت  به 
کشاورزی،  جوامع  معیشت 

روستایی و عشایری است.
اتفاقی  خلق  گفت:  نژاد  ساداتی 
ایران  کشاورزی  بخش  در  بزرگ 
سرمایه های  توسعه  بر  مبتنی 
مستلزم  اجتماعی،  و  انسانی 

و  ترویج  موثر  آفرینی  نقش 
جمله  از  آن  محوری  عوامل 
سیاستگذاران،  پردازان،  نظریه 
مدیران،  اساتید،  ریزان،  برنامه 
گران،  تسهیل  کارشناسان، 
محوریت  با  مروجان  و  مددکاران 

کشاورزان است.
وی افزود: اعتماد و اعتقاد به نقش 
تعیین کننده و بی بدیل مروجان 
کشاورزی،  پایدار  توسعه  در 
و  تسریع  عشایری  و  روستایی 
این  به  دستیابی  کننده  تسهیل 
مهم است و بی شک قرار گرفتن 
کشاورزان،  کنار  در  مروجان 
اشاعه  چراغ  عشایر  و  روستاییان 
بنیان  دانش  توسعه  و  نوآوری 
نگاه  روشن  را  کشاورزی  بخش 

می دارد.
نقش  به  اعتقاد  داد:  ادامه  وی 
با  ترویج  گری  تسهیل  و  راهبری 
اهتمام ویژه به مدیریت مشارکتی 
کنش  کردن  دخیل  طریق  از 
گران متعدد نظام ترویج از جمله 
عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
راه  یافتن  مسائل،  شناخت  در 
برطرف  برای  عملی  اقدام  و  حل 
بخش  اساسی  چالش های  کردن 

هرچه  توفیق  ضروریات  جمله  از 
امنیت  تامین  در  کشور  بیشتر 

غذایی است.
توسعه  کرد:  اظهار  نژاد  ساداتی 
علمی  مجامع  در  موثر  تحوالت 
ویژه  توجه  اجرایی،  واحدهای  و 
دوره های  توسعه  نیازسنجی،  به 
کار،  بازار  نیاز  بر  مبتنی  مهارتی 
بازنگری و اصالح رشته ها، دروس، 
آموزشی  محتوای  و  سرفصل ها 
منابع  و  کشاورزی  رشته های 
استانداردهای  با  متناسب  طبیعی 
به روز، صالحیت حرفه ای شاغالن 
و نیاز بازارکار، جذب و نگه داشت 
بخش  در  فعالیت  برای  نخبگان 
کشاورزی از جمله مسائل اساسی 
بخش  توانمندسازی  حوزه  در 

کشاورزی به شمار می روند.
شک  بی  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشاورزی  آموزش  و  ترویج  نظام 
بروز  برای  نظام ها  سایر  هم چون 
ضعف  نقاط  رفع  خویش،  رسانی 
چالش ها،  با  فعاالنه  برخورد  و 
به  هم چنین  و  تهدیدها  و  موانع 
قوت  نقاط  از  گیری  بهره  منظور 
نظر  از  رو  پیش  فرصت های  و 
فرایندهای  و  رویه ها  ساختار، 

و  اصالح  به  سازمانی  مدیریت 
نیاز  زمان  گذر  در  مستمر  بهبود 

دارد.
نظام  می رود  انتظار  گفت:  وی 
افق  در  کشور  ترویج  آموزش 
نظامی  عنوان  به  کشور  توسعه 
کارآمد، جامع نگر، پایدار، پیشرو، 
برنامه  افزا،  هم  و  گرا  تعامل 
برای  اثربخش  و  گو  پاسخ  محور، 
و  انسانی  منابع  توانمندسازی 
اجتماعی  ظرفیت های  توسعه 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش 
جوامع روستایی و عشایری ایفای 

نقش کند.
کرد:  اظهار  جهادکشاورزی  وزیر 
و  فرهنگ  به  توجه  این مسیر  در 
محوری،  عدالت  جهادی،  روحیه 
بردار  بهره  نظام های  به  ویژه  نگاه 
خانوادگی،  کشاورزی  غالب، 
آسیب  اقشار  و  زنان  جوانان، 
عشایری،  و  روستایی  پذیر 
یک  عنوان  به  کشاورزی  پذیرش 
زیست  به  نگاه  زندگی،  سبک 
نظام  یک  عنوان  به  روستا  بوم 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
سیاسی یکپارچه از اولویت باالیی 

برخوردار است.

برنامه ریزی و توجه به سرمایه انسانی اساس 
توسعه پایدار کشاورزی است

خبر
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سفیر ایران در پاکستان: تکمیل پروژه گاز نقطه 
قوت مناسبات تهران-اسالم آباد است

خبر

با   سفیر کشورمان در پاکستان 
تاکید بر حمایت دولت جمهوری 
اسالمی ایران برای پیشبرد طرح 
به  ایران  از  گاز  انتقال  لوله  خط 
قرارداد  نهایی کردن  و  پاکستان 
عملی  کرد:  اعالم  آزاد  تجارت 
عامل  یک  گاز  پروژه  شدن 
تقویت  و  توسعه  برای  کلیدی 
اسالم آباد  و  تهران  مناسبات 

محسوب می شود.
»سید  ایرنا،  گزارش   به 
طی  حسینی«  محمدعلی 
رسمی  خبرگزاری  با  مصاحبه 
با  همزمان   )APP( پاکستان 
نامه  تفاهم  یادداشت  امضای 
»ای  و  ایرنا  خبرگزاری  میان 
پی پی« در جریان نشست اخیر 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
اسالم آباد  در  پاکستان،  و  ایران 
مند  عالقه  همواره  ایران  گفت: 
همسایه  با  مناسبات  تحکیم  به 
زمینه ها  تمامی  در  خود  شرقی 
عملی طرف  گام  منتظر  و  است 
پاکستانی برای پیگیری عملیات 
پروژه  برداری  بهره  و  ساخت 

انتقال گاز از ایران است. 
قرارداد  اجرای  االجل  ضرب 
به  ایران  گاز  انتقال  لوله  خط 
تعیین   ۱۳۹۳ دیماه  پاکستان، 
از  قبل  مدتها  ایران  بود.  شده 
االجل،  ضرب  این  رسیدن  فرا 
دو  معادل  هزینه ای  صرف  با 
میلیارد دالر به تعهد خود عمل 
کرد و خط لوله انتقال گاز را تا 
نزدیک مرز مشترک با پاکستان 
احداث کرد. طبق قرارداد، طرف 
پرداخت  به  موظف  پاکستانی 
جریمه تاخیر در اجرای تعهدات 

است اما جمهوری اسالمی ایران 
و  همجواری  حسن  براساس 
جریمه ای  کنون  تا  همسایگی، 
دریافت نکرده است. با این وجود 
را  هنگفتی  هزینه های  پاکستان 
توجهی  قابل  بخش  تامین  برای 
از  این کشور  نیاز  انرژی مورد  از 
وارد  جمله  از  مختلف  راه های 
صرف  قطر  از  مایع  گاز  کردن 

کرده است. 
پرسش  به  پاسخ  در  حسینی 
خبرگزاری رسمی دولت پاکستان 
بر  تحریمی  هیچ  داشت:  اظهار 
صادرات گاز از ایران وجود ندارد 
برای  آن  از  می تواند  اسالم آباد  و 
بهره  خود  انرژی  نیازهای  تامین 
ایران  گاز  لوله  خط  ببرد.  کامل 
یک پروژه کلیدی در بحث غلبه 
بر بحران طوالنی مدت انرژی در 
پاکستان است و هر دو کشور به 

اهمیت آن پی بردند. 
پیشبرد  برای  ایران  گفت:  وی 
همکاری های دوجانبه با پاکستان 
عزم جدی برای گسترش تجارت، 

بهره  انرژی،  پروژه های  تکمیل 
مرزی،  بازارچه های  از  برداری 
تجارت  توافقنامه  کردن  نهایی 
و  بنادر  در  همکاری  و  آزاد 

مناسبات امنیتی دارد. 
کرد:  اعالم  کشورمان  سفیر 
کمیته  در  گاز  لوله  خط  پروژه 
در  پاکستان  و  ایران  میان  فنی 
حال بررسی است و ما معتقدیم 
را  جدیدی  راه های  آن  تکمیل 
بین  دوجانبه  همکاری های  برای 

دو همسایه باز می کند. 
حاضر  حال  در  ایران  افزود:  وی 
پاکستان  به  برق  مگاوات  یکصد 
)در  برق  نیازهای  تامین  برای 
مناطق مرزی خود( صادر می کند 
افزایش  آینده  در  میزان  این 

خواهد یافت. 
سفیر ایران در پاکستان با تاکید 
بر نقش دو کشور در یکپارچگی 
منطقه ای،  تجاری  و  اقتصادی 
گفت: کریدورهای شمال-جنوب 
و شرق-غرب نه تنها پاکستان را 
به  بلکه  ایران متصل می کند،  به 

همگرایی تجاری و اقتصادی این 
کشور با آسیای مرکزی، روسیه، 
اروپا و خاورمیانه کمک می کند. 
اسالم آباد  و  تهران  افزود:  وی 
برای  راه هایی  شناسایی  به  قادر 
تجاری  و  اقتصادی  مشارکت 
حال  عین  در  هستند  متقابل 
باید گام های موثر جهت گشایش 
نزدیک  آینده  در  بانکی  کانال 

میان دو کشور برداشته شود. 
حسینی درباره توافقنامه تجارت 
مذاکره  دور  چندین  گفت:  آزاد 
در  و  شده  انجام  کشور  دو  بین 
این خصوص فهرست های تجاری 
اقالم  مورد  در  اجماع  با  متقابل 
مبادله  طرفین  میان  نیز  تجاری 

شده است. 
منطقی سازی  لزوم  بر  وی 
برای  اصالحات  سایر  و  تعرفه ها 
دوجانبه  تجارت  حجم  افزایش 
به ۵ میلیارد دالر تاکید و افزود 
ارتقای  به  همچنین  امر  این  که 
خواهد  کمک  منطقه ای  تجارت 

کرد.

خبر

وزیر ورزش: گفته بودم کی روش یا 

زیدان را بیاورند پولش را می دهیم
نوشتار

امور  در  اینکه  بیان  با  سجادی  حمید 
نمی کنیم،  دخالت  فدراسیونها  فنی 
اگر  بودم  گفته  ماجدی  به  گفت: 
کی روش را می خواهید بیاورید پولش را 
می دهیم و گفتم اگر زیدان را نیز می 
خواهید هیچ دغدغه ای در مورد مسائل 
مالی مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال 

ایران نخواهید داشت.
وزیر  خبری  نشست  ایسنا،  گزارش  به 
اصحاب  حضور  با  جوانان  و  ورزش 
رسانه در محل وزارت ورزش به منظور 
پاسخگویی نسبت به آخرین اتفاقات روز 

ورزش ایران، برگزار شد.
سجادی با بیان اینکه مالکیت مشترک 
از مشکالت  سرخابی ها به عنوان یکی 
مدنظر قرار گرفته بود و مسائل مالیاتی 
دیگر  از  باشگاه  دو  این  های  بدهی  و 
چالش ها بود، عنوان کرد: اقدام سنگین 
دو  سهام  واگذاری  مورد  در  حکومتی 
باشگاه اتفاق افتاد و قرار است در مرحله 
اول ۵۱ درصد سهام دو باشگاه به بخش 

غیردولتی اختصاص یابد.
تشکیل  سال   ۹ جوانان  عالی  شورای 

نشده بود
سجادی با اشاره به اینکه مقوله مربوط 
به جوانان در وزارت ورزش و جوانان در 
سایه قرار گرفته بود، عنوان کرد: شورای 
عالی جوانان ۹ سال تشکیل نشده بود 
و مقوله جوانان در سایه قرار گرفته بود. 
۲ جلسه مربوط به شورای عالی جوانان 
با حضور رییس جمهور برگزار شد و به 
خارج  سایه  از  جوانان  مسئله  اصطالح 
شده است و این روند ۶ ماه زمان برده 
جوانان  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  است. 
اتفاق افتاده است و قصد داریم قرارگاه 
جوانان را در وزارت ورزش مدنظر قرار 

دهیم.
با اشاره به اینکه  وزیر ورزش و جوانان 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
بنده  به  جدید  رییس  انتصاب  از  پس 
اطالع داد حدود ۷ میلیارد تومان حقوق 
چالش  با  رابطه  این  در  و  دارد  بدهی 
میلیارد   ۴۰۰ حدود  و  هستیم  مواجه 
حال  در  گفت:  دارد،  منفی  تراز  تومان 
حاضر نه تنها بدهی ندارد بلکه تراز آن 

نیز منفی نیست.
زمان  در  این  بر  عالوه  افزود:  سجادی 
تحویل وزارت ورزش و جوانان حدود ۶ 
هزار پروژه نیمه تمام داشتیم و در حال 
حاضر به تعداد ۵ هزار پروژه نیمه تمام 

رسیده ایم.
در  نیز  بانوان  مقوله  اینکه  بیان  با  وی 
دوره قبل مورد کم توجهی قرار گرفته 
بود، اظهار کرد: در حوزه فوتبال نیز با 
مشکالت تبلیغات محیطی روبرو بودیم 
و باشگاه ها عالقمند بودند فعالیت را از 

طریق خودشان پیش ببرند.
ورزشکار  ایم  گرفته  مجوز   IOC از 
مسابقه  المپیک  پرچم  با  بتواند  ایرانی 

دهد
با اشاره به اینکه  وزیر ورزش و جوانان 
تعلیق فدراسیون جودو خبر خوبی نبود 
و  تعلیق است  نیز در  و در حال حاضر 
پیگیری های مربوطه را مدنظر قرار داده 
ایم تا شرایط را تغییر دهیم، عنوان کرد: 
المپیک  المللی  بین  کمیته  از  را  مجوز 
گرفته ایم تا اگر یک رشته یا فدراسیون 
با تعلیق روبرو شد ورزشکار ایرانی بتواند 
شرکت  مسابقات  در  المپیک  پرچم  با 
کند و همین مسئله در مسابقات جهانی 

صدق می کند.
سجادی ادامه داد: تعلیق جودوی ایران 
در نزدیکی المپیک به پایان می رسد و 
این یک ظلم به ورزشکاران است و رایی 
ایران صادر شد  علیه جودوی  ناحق  به 
قرار  مدنظر  را  مسئله  این  پیگیری  که 

دادیم تا ورزش ایران متضرر نشود.
تعیین  شغلی  نظر  از  ورزشکار   ۲۶۲

تکلیف شده اند
وی با اشاره به اینکه استخدام ورزشکاران 
قرار  مدنظر  که  بود  ای  مسئله  دیگر 
به  مربوط  گزارش  گفت:  است،  گرفته 
را  پارالمپیک  و  المپیک  ورزشکاران 
حضور  در  ورزشکاران  و  کردیم  تهیه 
مشاغل  به  نسبت  رهبری  معظم  مقام 
خود گالیه کردند و رهبری نیز در این 
رابطه دستور پیگیری دادند و موضوع را 
از طریق رییس جمهور پیگیری کردیم 
ورزشکارانی  دادند  دستور  نیز  ایشان  و 
حائز  مقام  کسب  و  بندی  رده  در  که 
و  معیشتی  مشکالت  هستند  اهمیت 
رابطه  همین  در  باشند.  نداشته  شغلی 
شغلی  نظر  از  ورزشکار   ۲۶۲ حدود 
تعیین تکلیف شده اند و طرحی نیز در 
وزارت ورزش و جوانان دنبال می شود 
که مربوط به بیمه مربیان و ورزشکاران 
است و با برنامه ریزی صورت گرفته قرار 
است مسائل و مشکالت بیمه ای سنوات 

اهالی ورزش حل شود.
بیمه  افزود:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ورزشکاران  پزشکی  خدمات  و  حوادت 
پیگیری  به صورت جدی در دست  نیز 
مورد  در  اساسی  تحول  شاهد  تا  است 

آن باشیم.
با اشاره به اینکه  وزیر ورزش و جوانان 
حوزه  در  سمن   ۵۰۰ یکسال  طول  در 
ها  آن  فعالیت  مجوز  و  اضافه  جوانان 
درصد   ۱۳ حدود  و  است  شده  صادر 
ها  سمن  فعالیت  مجوز  صدور  افزایش 
حال  در  کرد:  خاطرنشان  داشته ایم،  را 
حاضر سمن های فعال در حوزه جوانان 
۴ هزار و ۳۳ مورد است و عالوه بر این 
۱۰۹ خانه جوان در کشور فعال است و 
۷۰ خانه جوان نیز در دست اقدام است 
حوزه  در  جوانان  خانه های  به  توجه  و 

امور جوانان پیگیری شده است.
سجادی با تاکید بر اینکه مقوله اشتغال 
دغدغه های  از  یکی  جوانان  پذیری 
گفت:  است،  جوانان  و  ورزش  وزارت 
مهارت آموزی برای ۱۲۰ هزار جوان در 
سربازان  تا  است  گرفته  قرار  دستورکار 
در دوره سربازی خود از این مهارت ها 
اشتغالزایی  بخش  در  شوند؛  مند  بهره 
قرار  کار  دستور  در  تسهیالت  ارائه  نیز 

گرفته است.
ورزشی  مسابقات  در  مدال   ۱۵۰۰

مختلف گرفته ایم
 ۱۵۰۰ اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
از  مختلف  ورزشی  مسابقات  در  مدال 
دست  به  ایرانی  زنان  و  مردان  سوی 
آمده است، گفت: این اتفاق بسیار حائز 

اهمیت است.
در  اینکه  بیان  با  و جوانان  ورزش  وزیر 
طول یکسال گذشته ۴۰ بار به استانهای 
مکاتبات  در  گفت:  کرده ام،  سفر  کشور 
به  قهرمانی  معاونت  طریق  از  خود 
اعالم  ورزشی  های  فدراسیون  تمامی 
در  ورزش  شدن  گران  اجازه  کردیم 
مانع  و  ندهند  را  مختلف  های  بخش 
به  و  شوند  ورزش  حوزه  در  هزینه  از 
باشیم  نداشته  تعرفه  تغییر  عنوان  هیچ 
بر  مبنی  رابطه  این  در  توضیحاتی  اما 
گران شدن انرژی و...ارائه شد. در نهایت 
منطقی  افزایش  تا  شد  این  بر  تصمیم 
خصوصی  بخش  برداران  بهره  سوی  از 
سوی  از  مسئله  این  و  باشند  داشته 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 

دنبال شد.
و  استقالل  اینکه  به  اشاره  با  سجادی 
خود کفایی ورزش بانوان از دیگر مسائل 
مورد توجه وزارت ورزش است، گفت: در 
بانوان  بخش  در  ورزشی  فدراسیون   ۴۹
فعال هستیم و افتخارات خوبی از سوی 

بانوان طی مدت اخیر اخذ شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر به 
سوییس و صحبت در مورد ژیمناستیک 
در  کرد:  تصریح  سواری،  دوچرخه  و 
داشتیم  مهم  جلسه  چند  لوزان  سفر 
جهانی  های  فدراسیون  با  جلسه   ۲ و 
بود  سواری  دوچرخه  و  ژیمناستیک 
سوال  این  ژیمناستیک  مورد  در  که 
فدراسیون  مسئولیت  که  شد  مطرح 
که  چرا  است  با چه کسی  ژیمناستیک 
ایمیل ها همچنان از سوی رییس قبلی 
ارسال  جهانی  فدراسیون  به  فدراسیون 

می شود.
داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر 
صورت  ایران  در  و  ارائه  را  توضیحات 
و  گرفت  قرار  مدنظر  ای  جلسه 
سرپرست  و  بازنشسته  قبلی  سرپرست 
برگزاری  و مقدمات  جدید منصوب شد 
انتخابات در فدراسیون های ژیمناستیک 
پیگیری  دست  در  سواری  دوچرخه  و 
انتخابات  برگزاری  بدانیم  باید  و   است 
فدراسیون  اساسنامه  اساس  بر  ماه   ۴

های ورزشی زمان بر است.
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