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 رئیس مجلس سه ایراد  به مصوبه 
واردات خودرو گرفت
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میزان افزایش حقوق ها هستند
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آسیایی و جهانی حمایت می کند
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استان ها 5

روند ساخت ۲ پروژه ۶۸ واحدی مسکن در 
قصرشیرین مطلوب است

ــروژه  ــون ۲ پ ــت: اکن ــیرین گف ــداری قصرش ــت فرمان سرپرس
شــامل یــک پــروژه ۲۰ واحــدی در قالــب اقــدام ملــی مســکن 
و یــک پــروژه ۴۸ واحــدی مســکن محرومــان بــا رونــد مطلوبــی 

در ایــن شهرســتان در دســت اجــرا اســت ... 8 3

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: ایــن کمیســیون 
ــه  ــیمی ب ــت، گاز و پتروش ــرق، نف ــت آب، ب ــوزه صنع در ح

ــرد.... ــد ک ــک خواه ــان کم ــرکت های دانش بنی ش

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه اجازه 
را  بیگانه ای  هیچ  به  تعرض  و  دخالت 
نمی دهیم، گفت: نیروهای مسلح پشتیبان 
برای حفظ  ملت  مقدم  در خط  و  یکدیگر 

امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند.
عبدالرحیم  امیر سرلشکر  ایرنا،  گزارش  به 
موسوی در صبحگاه مشترک “عهد سربازی” 
در دانشگاه خاتم االنبیا)ص( نیروی پدافند 
و  امامت  آغاز  ایام  تبریک  با  ارتش  هوایی 
هفته  صاحب الزمان)عج(،  حضرت  والیت 
وحدت و گرامیداشت هفته انتظامی اظهار 
داشت: انتظار و اعتقاد به ظهور منجی یکی 
از مفاهم ریشه دار بشری در همه مکاتب، 

ادیان و فرق در طول تاریخ بوده است.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
افزود: ظهور انسان کامل که جهان را پر از 
عدل و داد و بصیرت می کند، هم ریشه در 
فطرت، هم ریشه در ادیان و هم ریشه در 

تاریخ اندیشه بشر دارد.
انقالب  کرد:  بیان  موسوی  سرلشکر 
دوران  در  که  ایران  اسالمی  شکوهمند 
به  الحادی  ایدوئولوژی های  بلوک بندی 
طلیعه  قرن ها  از  پس  رسید،  پیروزی 
با  و  داد  نوید  را  زمین  بر  الهی  حاکمیت 
پرتو  در  و  مردم  اراده  و  به خواست  توجه 
اندیشه های  حوزه   در  اسالمی،  آموزه های 
ساالری  مردم  جدید  الگوهای  سیاسی، 
الحادی،  اندیشه های  و  کرد  ارائه  را  دینی 
چالش  به  را  افراطی  و  ارتجاعی  التقاطی، 

کشید.
شناساندن  در  اسالمی  انقالب  افزود:  وی 
الگوسازی  انتظار،  مفهوم صحیح  و  اهداف 
انقالب  به  امیدواری  منتظر،  نسل  برای 
آماده سازی آحاد جامعه  و  جهانی مهدوی 
در ابعاد فردی و اجتماعی برای عصر ظهور، 
اسالمی  انقالب  است.  کرده  نقش  ایفای 

آغازی بر تشکیل تمدن نوین اسالمی است 
که با ظهور آخرین ذخیره الهی در زمین 

تحقق خواهد یافت.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب، گفت: از 
منظر رهبر حکیم و فرزانه انقالب در بیانیه 
اسالمی،  انقالب  بزرگ  آرمان  دوم؛  گام 
ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای 
طلوع خورشید والیت عظمی)ارواحنا فداه( 
راه  نقشه  دوم  گام  بیانیه  واقع  در  است. 

رسیدن به این آرمان های بزرگ است.
عهد  صبح گاه  مراسم  موسوی  سرلشکر 
معظم  مقام  فرمان  به  لبیک  را  سربازی 
اظهار  و  دانست  )مدظله العالی(  رهبری 
جمله  از  مسلح،  نیروهای  طبیعتا  داشت: 
مقام  مستقیم  فرماندهی  تحت  که  ارتش 
هستند  )مدظله العالی(  رهبری  معظم 
نقشه  این  اجرای  و  پیاده سازی  در  باید 
پیشگام  و  پیشرو  سایرین،  به  نسبت  راه 
باشند، برنامه های بسیاری خوبی برای این 
وظیفه در نیروهای مسلح و ارتش طراحی 
و اجرایی شده و ادامه دارد و این تجمع که 
امروز در همه محل های استقرار ارتش در 
سراسر کشور و از جمله در این دانشگاه و 
به  لبیک  اجراست،  همین میدان در حال 
)مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  فرمان 
است که تحت عنوان عهد سربازی، آحاد 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  رزمندگان 
برای  را  خود  آمادگی  و  اشتیاق  انتظار، 
عالم  منجی  یگانه  آن  رکاب  در  سربازی 
بشریت تحت فرماندهی نایب آن حضرت، 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( اعالم و 
برای  آمادگی  این  الزامات  به  پایبندی  بر 

ظهور تاکید می کنند.
ترکیبی  و  گسترده  هجمه های  به  وی 
در  کرد:  بیان  و  اشاره  کشور  دشمنان 

مسیر حرکت انقالب به سوی تمدن نوین 
اسالمی و فراهم سازی زمینه ظهور، هجمه 
گسترده و ترکیبی دشمنان، در هر برهه ای 
و  شیطان  است.  مشاهده  قابل  شکلی  به 
انبیا، اوصیا و اولیا  طاغوت همواره سد راه 
سعادت  به  انسان ها  نگذارند  که  بوده اند 
هدف گذاری شده خداوند برسند. در طول 
تاریخ هر بار به شکلی آن  را نشان داده اند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ایران  اسالمی  انقالب  عصر  در  داد:  ادامه 
با شواهد بسیار، دوران وصل به ظهور  که 
برجسته  نماد  است،  )عج(  مهدی  حضرت 
بزرگ  شیطان  سلطه،  نظام  و  طاغوت 
جعلی  رژیم  آنها  نامشروع  فرزند  و  آمریکا 
صهیونیستی، سردمدار مبارزه با راه سعادت 
بشر که در نقشه راه انقالب اسالمی ایران 

متجلی شده است، هستند.
راهبرد  مهمترین  گفت:  موسوی  سرلشکر 
استقامت  شکستن  امیدسازی،  نا  هم  آنها 
و  امنیت  زدن  برهم  ایران،  بزرگ  ملت 
اخالل در استقالل و پیشرفت ایران است. 
آنها به دنبال آن هستند که امنیت و امید 
را از این ملت بگیرند و مقامت او را در هم 
بشکنند اما ملت با بصیرت ایران هم دست 
علیرغم همه  و  است  را خوب خوانده  آنها 
به  مقاوم  و  مستقل  و  امیدوار  دشمنی ها، 
پیش می رود. پرچم سه رنگ مزین به ال اله 
اال اهلل بر بام ایران عزیز، در اهتزاز خواهد 
بود و ایران و ایرانی سربلند و استوار از آب 
و خاک خود، از کشور، از نظام و از انقالب 
خود، از استقالل و امنیت خود و از ارزش ها 

و آرمان های خود دفاع خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر سربلندی ملت ایران در 
داشت:  ملت  اظهار  سختی ها  و  آزمایش ها 
فهیم، صبور و فداکار ایران در این سال ها 
از  و  کرده  تجربه  را  بسیاری  آزمایش های 
البته  است.  آمده  بیرون  سربلند  آنها  همه 
وارد  رشید  ملت  این  پیکر  بر  زخم هایی 
شده است. زخم ها ترمیم خواهد شد و همه 
سیاه  طومار  به  خباثت ها  و  شرارت ها  این 
کودک  رژیم  و  جنایتکار  آمریکای  کارنامه 
و  شد  خواهد  اضافه  صهیونیستی  کش 
روزی خواهد رسید که یکجا تسویه حساب 
خواهیم کرد و شما جوانان عزیز آن روز را 
خود  شما  و  دیده  خواهید  خود  چشم  به 

مردان آن میدان خواهید بود.
فرمانده کل ارتش، نیروهای مسلح را همرزم 
داشت:  اظهار  و  دانست  یکدیگر  حامی  و 
ارتش، سپاه، بسیج و فراجا؛ برادر، همرزم، 
در  و  یکدیگر  پشتیبان  و  حامی  همسنگر، 
خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و 
مقابله با تهدیدات هستند. نیروهای مسلح 
یک حقیقت واحدند، تحت یک فرماندهی 
واحد اجرای ماموریت می کنند و برای یک 

ایران  هدف پیشمرگ یکدیگر و پیشمرگ 
و ایرانی هستند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
پاسداری  راه  در  مسلح  نیروهای  افزود: 
حفظ  ارضی،  تمامیت  استقالل،  از 
مستضعفان  از  دفاع  انقالب،  دستاوردهای 
عالم، مقابله با ظالمان و مستکبران و حفظ 
بزرگ  ملت  سربلندی  و  آرامش  و  امنیت 
پرچم  داشتن  نگه  برافراشته  برای  و  ایران 
ایران جان خود را فدا خواهند کرد. ما برای 
حفظ این ارزش ها به خداوند بزرگ و قرآن 
کریم سوگند یاد کرده ایم و تا آخرین قطره 
مقدم  در خط  در دست هم،  خون، دست 

ملت، متحد و یکپارچه ایستاده ایم.
دشمنان  داشت:  اظهار  موسوی  سرلشکر 
و  انسجام  این  و  ملت  این  پیشرفت  ما 
را  مسلح  نیروهای  و  ملت  یکپارچگی 
نیروهای  ملت  که  می بینند  برنمی تابند، 
مسلح  نیروهای  و  دارند  دوست  را  مسلح 
هم  کنار  در  و  دارند  دوست  را  مردم 
یکپارچه از کشور دفاع می کنند، لذا یکی 
سرگرم  امنیت،  تضعیف  در  اهدافشان  از 
سازی، هزینه سازی و نهایتاً تضعیف قدرت 

دفاعی کشور است.
وی افزود: عمق راهبرد دشمن در ناامنی ها 
شیوه  با  و  ترکیبی  جنگ  با  که  است  این 
های نوین، قدرت دفاعی کشور را تضعیف 
را  ایران  مردم  مقاومت  مسیر،  آن  از  و 
نقشه  انسجام داخلی،  با تضعیف  و  بشکند 
برایشان  و  سازد  عملی  را  خود  شوم  های 
ارتش، سپاه و انتظامی فرقی نمی کند. اما 
ما ایرانی هستیم، متعصب نسبت به دین، 
هیچگونه  اجازه  و  مردم  و  وطن  به  نسبت 
را  بیگانه ای  هیچ  به  تعرض  و  دخالت 

نمی دهیم.
امتحانات  به  اشاره  با  ارتش  کل  فرمانده 
عصر  غیبت،  عصر  گفت:  غیبت  عصر 
و  ریزش ها  است،  سنگین  امتحانات 
رویش های بعضاً غیرمنتظره دارد. در دوران 
انسان ها  فتنه ها،  و  آزمایش ها  در  غیبت، 
می شوند  آبدیده  حوادث  کوره  در  آنقدر 
که دیگر در هیچ فتنه ای زمین نمی خورند، 
و  نمی کنند  گم  را  راه  و  نمی کنند  سقوط 
اینها شایسته و مستحق ظهورند و بهره مند 

از عصر ظهور خواهند شد.
دوران  کرد:  خاطرنشان  موسوی  سرلشکر 
است؛  تمحیص  و  تمییز  دوران  غیبت، 
و  تفکیک  دوران  است،  بازشناسی  دوران 
واقعی  منتظران  یعنی  است،  کردن  جدا 
از سایرین تفکیک و جدا و  با اعمال خود 
بازشناسی می شوند؛ آنقدر در آتش ابتالئات 
و فتنه ها آزمایش می شوند که ناخالصی ها 
که  آن  می شوند  و  می شود  زدوده  آنها  از 

شایسته ظهور است.

در مراسم عهد سربازی؛

سرلشکر موسوی: اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ای را نمی دهیم
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 صنعت تجهیزات پزشکی
 قابلیت جهش باالیی به ویژه در 

صادرات دارد

با تاکید بر   فرمانده کل سپاه پاسداران 
رفتارهاِی  زیباترین  با  ورزشکاران  اینکه 
سرشار از روح غیرت، فتوت و جوانمردی 
به سوی جبهه ها رفتند، گفت: عرصه های 
ورزشی سرشار از افتخارات است و قله ها 
حال  در  جهان  در سطح  جوانان  توسط 

فتح است.
سالمی  حسین  سردار  ایرنا،  گزارش  به 
در دومین کنگره ملی شهدای ورزشکار 
و  حضور  توفیق  از  خرسندی  ابراز  با 
هزار  پنج  از  بیش  فضای  در  میهمانی 
شهید جاودان و واالمقام جامعه پرافتخار 
ستاره  هزار  پنج  داشت:  اظهار  ورزش، 
بر  همیشه  که  بی غروب  و  درخشان 
عرصه  و  میهن  این  افتخاراِت  آسماِن 
در  هستند.  درخشان  و  تابناک  ورزش 
صبور  معزز،  خانواده های  صمیمی  جمع 
که  عزیزانی  هستیم،  شهدا  نجیب  و 
امنیت،  عزت،  برای  را  خود  آرزوهای 

اعتبار و منزلت کشور قربانی کرده اند.
یادآور شد: یک تفاوت بین خانواده  وی 
تفاضل  یک  این  هست؛  شهدا  و  شهدا 
در  شهید  که  است  کم نظیر  ارزش  و 
شهادت به آرزویش یعنی مالقات با خدا 
شهید  خانواده  اما  می رسد  جاودانگی  و 
این  و  می کند  فدا  را  خود  آرزوی  همه 
مقابل  تعظیم  سر  است.  بزرگ تری   هنر 
و  می آورم  فرود  عزیز  خانواده های  این 
و  می زنم  بوسه  مبارک شان  دستان  بر 
تبرک  عنوان  به  را  پای شان  کف  خاک 
و  ناچیز  چند  هر  می کشم،  چشمان  به 

بی مقدارم.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهیدان 
نقش  هنرمندانه ترین  و  زیباترین  ما 
ایمان را در عرصه های سخت به نمایش 

گذاشته اند، تصریح کرد: آن ها یاد داده اند 
قدرت های  جبروت  و  شوکت  از  نباید 
برای  ترسید.  مهیب  ظاهر  به  شیطانی 
کبریایی خدا  به  که  باایمانی  انسان های 
به  شیطانی،  قدرت های  دارند،  ایمان 
حساب نمی آیند. بی اعتنایی شهیدان به 
قدرت شیاطین را در میدان های سخت 
مردان  که  هنگامی  از  دیده ایم؛  جنگ 
دریادل ما از امواج دریا در عملیاِت فتح 
کیلومترها  و  نمی ترسیدند  االمیه  اسکله 
نفتی  اسکله  آن  تا  کردند  شنا  سالح  با 
هم  با  کنند،  پاک  متجاوزین  لوث  از  را 
در میان امواج نذر کردند اگر راه را پیدا 
تا  ببخشند  فقرا  به  را  کنند، حقوق شان 
مجموعه  بر  جاودانه  صفحه ای  بتوانند 

افتخارات دوران دفاع بیافزایند.
از  که  کسانی  افزود:  سالمی  سردار 
باران  خاردار،  سیم های  مین،  میادین 
و  نترسیدند  توپ خانه ها  و  آتش ها 
از  ما  ورزشکاران  نلرزید.  قلب شان 
زیباترین  با  آن ها  بوده اند،  همین جنس 
فتوت  غیرت،  روح  از  سرشار  رفتارهای 
رفتند.  جبهه ها  سوی  به  جوانمردی  و 
پرچم  که  هستند  این  جست وجوی  در 
برافراشته  را  کشورمان  مقدس  سرود  و 
مردم  دست های  کنند.  طنین انداز  و 
برای  هستند،  میادین  در  آن ها  گاه  هر 
ورزشکاران،  تا  شد  دراز  آسمان  به  دعا 
بگذارند. وقتی  نمایش  به  را  شکوه ملت 
و  کرده  سجده  را  خدا  می شوند،  پیروز 
دچار غرور نمی شوند و پیروزی را از آِن 
خدا و دعای مردم می دانند که این شرف 

ورزشکاری  است.
وی با تاکید بر اینکه ورزشکاران میدان 
کشیدند  دست  رویا  همه  این  از  جنگ 

آویختند،  گردن  بر  پالک  با  را  مدال  و 
و  اوج شرف  یعنی  این  کرد:  خاطرنشان 
جوانمردی؛ اینان فتوت را از امیر مومنان 
ما  قهرمانان  منش  این  آموخته اند.  )ع( 
مثل  شدند،  شهید  که  آنان  چه  است 
جاودانه  پهلوان  یا  هادی  ابراهیم  شهید 
تمام وجودش عشق  تختی که  غالمرضا 
جامعه  در  بود.  ملت  و  میهن  وطن،  به 
ورزشی ما از این جوانان با پیشکسوتانی 
ستاره  پر  و  انقالبی  و  متدین  اصیل، 

بی شمارند.
رهبر  به سخنان  اشاره  با  سردار سالمی 
معظم انقالب که فرمودند جامعه ورزشی، 
این  کرد:  تصریح  باشرف،  و  است  سالم 
دیده ایم.  مختلف  صحنه های  در  را 
افتخارات  از  سرشار  ورزشی  عرصه های 
سطح  در  جوانان  توسط  قله ها  و  است 
جهان در حال فتح است. بعد از انقالب، 
باحجاب،  باوقار،  جهان  سطح  در  بانوان 
عصمت و پاکی می درخشند، تا آنجا که 
در  می گیرند.  الگو  زنان  این  از  دیگران 
عین حفظ حیا، عفت و نجابت، قهرمانانه 
شاید  می آفرینند.  افتخار  و  جنگیده 
ورزشکاران  اندازه  به  هیچ کس  بگوییم 
پرچم مان یا سرودمان را باال نبرده باشد.

وزنه  وزنه برداران  گاه  هر  افزود:  وی 
یا  می شوم  بلند  ناخودآگاه  من  می زنند، 
دست وپنجه  رقیب  با  کشتی گیران  وقتی 
و  می آورم  فشار  بدنم  به  می کنند،  نرم 
نگاهم به ثانیه ها است. کشور این گونه پیش 
همه  در  غیرت  با  ما  عزیزان  است.  رفته 
نام ها  از  می جنگند.  ورزش  عرصه های 
دوومیدانی  ووشو،  تیراندازی،  نمی ترسیم، 
را  نام ها  کم  کم  دیگری،  ورزش  هر  یا 
به  خودشان  و  می گذاریم  سر  پشت 
اعتبار  را  ایران  و  می شوند  تبدیل  نام 
بسیج،  قدرتمند  جوانان  مثل  می دهند. 
عظمت  و  ایستادند  که  ما  ارتش  و  سپاه 
جهان  و  کردند  تثبیت  را  کشور  شکوه  و 
دادند. فراری  ایران  مرز  به  نزدیکی  از  را 

ملت  شد:  یادآور  پاسداران  سپاه  فرمانده 
بزرگ  فرصت  یک  چالشی  هر  از  ایران 
بزرگ  قدرت های  بر  می تواند  که  ساخت 
جهانی غلبه کنند؛ از تحریم ها خودکفایی 
ساخته اند. اما دشمن با القائات شیطانی از 
سمت رسانه ها در اتاق های فکر واشنگتن، 
برهم زدن  برای  ریاض،  و  اروپا  نیویورک، 
بزرگ  دستاوردهای  تخریب  و  شکوه  این 
و جلوگیری از فتح مجدد قله ها و تخریب 
امنیت و آرامش ملی سناریویی را در پیش 
نمی توانند  چون  دشمنان   است.  گرفته 

ایران عظیم و سربلند را  این درخشش و 
ببینند مسیری را باز کرده اند تا با القائات 
دروِن  به  را  نَبرد  شیطانی فضای مجازی، 

ذهن و قلب جوانان بکشانند.
سردار سالمی با تاکید بر اینکه این همه 
و  فنی  سیاسی،  منزلت  بزرگی،  افتخار، 
صدها  خون  ریخته شدن  محصول  علمی، 
به  کرد:  تصریح  است،  بوده  شهید  جوان 
باشید.  مراقب  و  نزنید  چنگ  صورت شان 
شما که بسیجیان را شهید می کنید، این ها 
در دمای ۴۰ درجه زیر صفِر غرب کشور 
شب  در  نوامیس  حرمت  نگهبانی  برای 
با بولدوزرها به زمین  یا  منجمد می شوند 
پیکر  تابوت های  هنوز  می شوند.  پرتاب 
می کند.  تشییع  را  وطن  مدافع  جوانان 
چرا در خیابان به آن ها حمله می کنید و 
افتخارتان مثل افتخار دشمن شده است؟ 
چرا  بدهید؟  پاسخ  تاریخ  به  می توانید  آیا 
نظام  این  مگر  می کنید؟  عمل  این گونه 
جز استقالل، آزادی از اراده دشمنان، رفع 
محرومیت، پیشرفت، امنیت، رفاه و افتخار 

مردم کار دیگری می کند؟
دشمنان  مقابل  مگر  کرد:  تاکید  وی 
آسیب  ایستادگی  این  بر  چرا  نایستاده، 
نمی شنوید؟  را  حق  حرف های  و  می زنید 
چرا در غوغای باطل هستید و به مقدسات 
قرآن، پرچم و مسجد توهین می کنید؟ آیا 
آمریکا چیزی غیر از این می خواهد؟ نباید 
کنید.  تردد  تهران   - واشنگتن  جاده  در 
ذبح  آرزوی  و  سپاسگذارم  ایران  ملت  از 
ملت  این   است.  شده  شتاب دارتر  شدنم 
صف  و  نشد  بیگانه  صدای  پژواک  هرگز 
و جلوی  اغتشاش جدا ساخت  از  را  خود 
بزرگ  حماسه ای  با  خطرناک  سناریوی 
درود  داد:  ادامه  سپاه  کل  ایستاد.فرمانده 
بر این مردم شجاع و بابصیرت. دشمن در 
وسط روز، خورشید را در آسمان تکذیب 
می کند. وقتی رهبر عزیز در رژه نیروهای 
می کند.  انکار  دشمن  شده،  حاضر  مسلح 
برهنگی افتخار آن هاست. آیا این مسیر را 
اندک  را هر چند  می خواهید؟ جوانان تان 
ندهید.  اغتشاش  اجازه  و  کرده  نصیحت 
در این صحنه هم مثل صحنه های سخت 
را  مقابله  یارای  دشمن  و  می شویم  پیروز 
می گوییم  بیرونی  دشمنان  به  اما  ندارد 
سراغ تان  به  فریب خورده  جوانان  با  که 
ملت  دامان  به  جوانان  این  می آییم. 
می گیریم،  انتقام  همین ها  با  برمی گردند. 
می دهیم  هشدار  باشید.  رفتارتان  مراقب 
را  ما  شما  بردارید.  رفتارها  این  از  دست 

قبال آزموده اید، به سراغ تان می آییم.

سردار سالمی: عرصه های ورزشی سرشار از افتخارات است

سید رضا فاطمی امین :



سیاسی
خبر

رئیس مجلس سه ایراد به مصوبه 
واردات خودرو گرفت

رئیس مجلس شورای اسالمی ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص 
واردات خودرو را به رئیس جمهور ابالغ کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس مجلس شورای اسالمی ایرادات سه گانه مصوبه 
دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابالغ کرد.

به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  نامه  متن 
رئیس جمهور به شرح زیر است:

به شماره  وزیران  محترم  هیئت  تصویب نامه  رونوشت  به  بازگشت 
۹۵۲40/ت ۵۹۸۶0 هـ مورخ 1401/۶/3  موضوع: »تعیین سازوکار 
»هیئت  مقدماتی  نظر  اعالم  و  بررسی ها  متعاقب  خودرو«  واردات 
به صدر ماده  با قوانین« و مستنداً  بررسی و تطبیق مصوبات دولت 
و  اجرای اصول هشتاد  به »قانون نحوه  الحاقی  تبصره )4(  واحده و 
پنجم )۸۵( و یکصد و سی و هشتم )13۸( قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و اصالحات بعدی« و ماده )10( آیین نامه اجرایی آن، 
مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی 
و اعالم نتیجه به اینجانب ابالغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای 
یک هفته مهلت مقرر در قانون،  آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار 

گرفته است، ملغی االثر خواهد بود.
که  ـ  مصوب 13۹0  ـ  گمرکی  امور  قانون   14 ماده  اساس  بر  ـ   1
مقرر می دارد: ارزش گمرکی کاالی ورودی در همه موارد عبارت است 
از ارزش بهای خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل 
)سیف( به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر 
گمرکی تعلق می گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث 
که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه های حمل ونقل )سیف( 

دانسته، مغایر قانون است.
۲ ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 13۹0 ـ سود 
بازرگانی واردات کاالها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا 
بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع 
همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون 

است.
ـ  خودرو  صنعت  ساماندهی  قانون   4 ماده  ـ  الف  ـ   3 
مصوب 1401 ـ اشعار می دارد: »واردات خودرو برابر آیین نامه ای که 
... پیشنهاد  با رعایت شرایط  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد مجاز است...«،
این  اجرایی  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین  که  مصوبه  بند ۸  بنابراین، 
تصویب نامه را به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، صرفاً به 
تغییر مرجع  از حیث  نموده  تجارت محول  و  وزارت صنعت، معدن 

تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ـ مصوب 
13۹۲ ـ که مقرر می دارد: »دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را 
به  امر  این  تفویض  به  ناظر  مصوبه  بند ۸  بنابراین  می کند«  تعیین 
مغایر  تعیین،  تغییر مرجع  از حیث  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن 

قانون است.«

حاجی بابایی: سه کمیته در حال بررسی 
میزان افزایش حقوق ها هستند

شامل  کمیته  سه  گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
بازنشستگان، شاغالن و منابع در حال بررسی افزایش میزان حقوق  

کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه درباره الیحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اظهار داشت: الیحه دوفوریتی 
و  کشوری  بازنشستگان  و  دولت  کارکنان  حقوق  سازی  متناسب 
لشکری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم بازنشستگان کشوری و 
لشکری و هم شاغالن شامل این الیحه هستند. کار باید پخته باشد تا 

رضایتمندی ایجاد کند.
وی بیان کرد: کلیات الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب 
بازنشستگان، شاغالن و منابع تشکیل شد.  شد و سه کمیته شامل 
کمیته منابع باید بررسی کند که منابع دولت از کجا تأمین خواهد شد 

و باید کار دقیق و اساسی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
آنچه در بیرون گفته شد، حق مطلب نبود. بحث ۹00 هزار تومان و 
یک میلیون تومان مباحثی بود که خیلی خشک بیان شد. ما تغییر در 
درصد فوق العاده ویژه شاغالن خواهیم داشت. برای بازنشستگان هم 
بحث ۹00 هزار تومان و مصوبه 1401 و بحث عائله مندی را داریم و 

باید جمع بندی کنیم تا به یک گفتمان واحد برسیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
روند  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 
مذاکرات را به مسائل اخیر در ایران 
ایران  داخلی  دادند،موضوع  ارتباط 
مربوط به دولت و ملت ایران است، 
اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری در 

امور داخلی ایران دخالت کند.
کنعانی  ناصر  ایرنا،  گزارش  به 
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری   با خبرنگاران، ضمن 
هفته  وحدت  گفت:  هفته  تبریک 
تمرکز  و  مودت  و  دوستی  برادری، 
بر مبانی و اصول مشترک بین امت 
اسالمی از همه گرایش ها را  خدمت 
کشورهای  همه  به  و  اسالمی  امت 
این  میکنم.  عرض  تبریک  اسالمی 
برای امت  هفته فرصت خوبی است 
تاکید  مشترکات  روی  که  اسالمی 
کنند  دوری  اختالف نظر  از  و  کرده 
مبانی مشترکی  و  اصول  ما  اینکه  و 
داریم که در صورت تمرکز بر آنها از 
اختالفات بی نیاز هستیم و می توانیم 
اسالمی  کشورهای  ظرفیت های  از 
استفاده  اسالمی  امت  تامین  برای 
کنیم و پایبند به آموزه های ارزشمند 
دین مبین اسالم باشیم و ارزش های 

دینی را ترویج کنیم.
به  پایبندی  همچنان  ایران  موضع 

مسیر مذاکرات است
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اقدامات  مورد  در  سوالی  به  پاسخ 
رفع  مذاکرات  درباره  خارجه  وزارت 
مباحث  بحث  در  گفت:   تحریم ها 
مربوط به مذاکرات و گفت وگوها بارها 
در این جلسه هم اعالم شده و آقای 
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان 
کرده اند  تاکید  مجددا  اخیرا  هم 
ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد  که 
مذاکره  مسیر  به  پایبندی  همچنان 
توافقی  به  دستیابی  منظور  به  است 
اساسی  منافع  متضمن  و  پایدار  که 
و  باشد  ایران  اسالمی  جمهوری 
منافع ملت ایران را تامین کند و در 
ماندگاری  و  پایدار  توافق  حال  عین 

باشد.
کنعانی افزود: این موضع بارها مورد 
ایران است  تاکید جمهوری اسالمی 
امور  وزیر  گفت وگوی  در  اخیرا  و 
عالی  نماینده  با  کشورمان  خارجه 
اتحادیه اروپا آقای بورل مجددا مورد 
ایران  اینکه  که  گرفت  قرار  تاکید 
مذاکره  مسیر  به  پایبند  همچنان 
طرف  در  دیدگاه هایی  اینکه  است. 
مقابل مطرح شده و برخی صداها را 
اروپا  یا در  در حوزه غرب، آمریکا و 
با  را  گفت گوها  روند  که  شنیده ایم 
جمهوری  در  داخلی  اخیر  مسائل 
به  و  داده اند  ارتباط  ایران  اسالمی 
دامن  نادرست  و  غلط  اخبار  اشاعه 

می زنند.

هستیم  معتقد  ما  کرد:  تصریح  وی 
جمهوری  داخلی  موضوع  اساسا 
و  دولت  به  مربوط  ایران  اسالمی 
نمی دهیم  اجازه  و  است  ایران  ملت 
که کشوری در امور داخلی جمهوری 
موضوع  کند.  مداخله  ایران  اسالمی 
و  است  مشخصی  موضوع  مذاکرات 
جزییات  داردو   روشنی  چارچوب 
است.  روشن  طرف ها  برای  کامال 
جمهوری  دیدگاه های  و  مواضع  لذا 
اسالمی ایران بارها بیان شده و آماده 
هستیم در همان مسیر کار را پیش 
ببریم و به توافق جامعی برسیم که 
طرف ها  همه  منافع  کننده  تامین 

باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان 
تعامل  آماده  می کنیم  تاکید  کرد: 
همه طرف هایی هستیم  به  دوسویه 
که در مسیر مذکراه قرار دارند برای 
برسید  نتیجه  به  مذاکرات  اینکه 
هرگونه  برابر  در  می کنیم  تاکید  اما 
دولت  و  غربی  طرف های  تالش 
آمریکا برای اعمال تحریم های جدید 
و فشار و امتیازخواهی و باج خواهی 
کننده  محدود  اقدام  هر  برابر  در 
علیه ملت ایران با جدیت ایستادگی 
پاسخ  آنها  به  موقع  به  و  می کنیم 

می دهیم.
 شاهد رفتار دوگانه کشورهای غربی 

در مبحث حقوق بشر هستیم
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
حمله به سفارت خانه های ایران در 
متاسفانه  گفت:  اروپایی  کشورهای 
در  کشورها  این  دوگانه  رفتار  شاهد 
بسیار  و  هستیم  بشر  حقوق  مبحث 
مخالفت  از  همزمان  است  جالب 
می  صحبت  خشونت  با  خودشان 
به دولت جمهوری  و همزمان  کنند 
که  می کنند  توصیه  ایران  اسالمی 
امنیت  که  کسانی  برابر  در  شما 
خویشتن  زده اند  هم  بر  را  عمومی 
داری کنیدو از دست زدن به اقدامات 

خشونت آمیز پرهیز کنید.
هیچ  تحریم ها  رفع  مذاکرات  روند 
ارتباطی با مسائل داخلی ایران ندارد

ایران  اخیر  حوادث  تاثیر  درباره  وی 
گفت:   هسته ای  مذاکرات  روند  روی 

روند مذاکرات و گفت و گوهای رفع 
تحریم ارتباطی با تحوالت داخلی در 
آن  و  ندارد  ایران  اسالمی  جمهوری 
موضوع مسیر خاص خودش را دارد 
و در همان چارچوب باید پیش برود.

در  خارجی  چند  اینکه  درمورد  وی 
شده اند،  دستگیر  ایران  اعتراضات 
به حوزه  اطالعات مربوط  این  گفت: 
مراجع  سوی  از  قبال  و  نیست  بنده 
ذیربط اعالم شده است و این مراجع 
اقدام  زمینه  این  در  اوال  طریق  به 
شد  اعالم  که  چیزی  کرد.  خواهند 
شهروندان  از  برخی  داشتن  نقش 
داخلی  اخیر  تحوالت  در  خارجی 
اقدامات غیرقانونی است که  و  ایران 
نباید مرتکب می شدند. در این زمینه 
حال  در  و  گرفته  صورت  بررسی ها 

صورت گرفتن است.
بیان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شده  اعالم  که  طور  همان  کرد: 
اثبات  از  بعد  شهروندان  از  برخی 
عدم دخالت آزاد شدند و در خصوص 
و  قانونی  اقدامات  شهروندان  بقیه 
گرفتن  صورت  حال  در  بررسی ها 
است به سفارت های مطبوع این افراد 
هم اطالع رسانی شده است و در روند 

خود در حال پیگیری است.
طبیعی  طور  به  کرد:  عنوان  کنعانی 
شهروندان  که  است  این  انتظار 
شرایط  در  دلیلی  هر  با  که  خارجی 
کنونی در جمهوری اسالمی ایران در 
حال سفر هستند پایبند به قوانین و 
مقررات باشند و از ورود به موضوعاتی 
عادی  مسافرت  حیطه  در  اساساً  که 

شهروند خارجی نیست ورود نکنند.
ایران برای سفر گردشگری و تجاری 
همه شهروندان خارجی کشوری امن 

است
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
برای سفر گردشگری و تجاری همه 
شهروندان خارجی کشور امنی است 
آنها  متعرض  کسی  زمینه  این  در  و 
خاص  شرایط  در  اما  شد  نخواهد 
با  این است که مسافرانی که  انتظار 
انگیزه های گردشگری، تجاری یا هر 
می شوند  ایران  وارد  دیگری  انگیزه 
پایبند  ایران  مقررات  و  موازین  به 

باشند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در  گفت:   جنوبی  قفقاز  درباره 
خصوص مباحث قفقاز جنوبی موضع 
هر  در  باید  که  است  این  ما  رسمی 
تحولی باید به مرزهای بین المللی و 
گذاشته  احترام  منطقه  ژئوپلیتیک 
علیه  تغییری  زمانیکه  تا  و  شود 
رخ  ایران  اسالمی  جمهوری  منافع 
شفاف  و  رسمی  موضع  این  و  ندهد 
موضع  صورت  به  بارها  و  است  ما 
رسمی اعالم شد و هم در مالقات و 
مذاکرات با مقامات عالیه کشورهای 
و  آذربایجان  مانند جمهوری  منطقه 
زمینه  این  در  ارمنستان  جمهوری 
فصل  و  حل  از  حتما  شد.ما  تاکید 
دو  میان  اختالفات  مسالمت آمیز 
معتقد  و  می کنیم  حمایت  کشور 
و  حل  برای  مسیر  بهترین  هستیم 
فصل این اختالف مسیر دیپلماسی و 

مذاکره است و ما حمایت است.
تذکرهای جدی به سفیر انگلیس در 

تهران داده شد
قانونی  وظیفه  بر  ما  داد:  ادامه  وی 
تاکید  زمینه  این  در  انگلیس  دولت 
بار  هم چند  روزها  این  در  می کنیم 
وزارت  به  تهران  در  انگلیس  سفیر 
تذکرهای  شد،  احضار  خارجه  امور 
جدی داده شد، مسئولیت انگلستان 
در تامین امنیت اماکن دیپلماتیک ما 
مورد تاکید قرار گرفت و این انتظاری 
داریم  انگلیس  دولت  از  ما  که  است 
تامین  را  امنیت  نمی توانند  اگر  که 
کند به دولت جمهوری اسالمی ایران 
را اعالم کند. اگر پذیرنده نمایندگی 
خود  مسئولیت  به  است  دیپلماتیک 
خشونت  با  مقابله  اگر  و  کند  عمل 
است  اصالت  و  اصل  یک  آنها  برای 
اعمال  خودشان  سرزمین های  در 
برخورد  طلبان  خشونت  با  و  کنند 
به  فعالیت  و  تعرض  اجازه  و  کنند 

خشونت طلبان ندهند.
افزود:  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
صمیمانه  تالش های  از  همچنین 
در  عراق  دولت  حسن نیت  با  توام 
می کنیم  استقبال  حتما  زمینه  این 
و امیدواریم اتفاقات مثبت در آینده 

بیفتد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری؛

رویکرد ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکرات است

خبر

سردار فرحی: صادرات تجهیزات 
دفاعی ما سه برابر افزایش یافت

امسال سطح  نیروهای مسلح گفت:  جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
سه  افزایش  با  گذاشته  سال  به  نسبت  ما  دفاعی  تجهیزات  صادرات 

برابری روبرو بوده است.
و  وزیر دفاع  به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرحی جانشین 
پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست تخصصی مشترک کمیته بهره 
وری وزارت دفاع و سازمان ملی بهره وری که صبح امروز )یکشنبه( 
در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد، با تبریک میالد 
با سعادت رسول اکرم )ص( و هفته وحدت، طی سخنانی، گفت: در 
وزارت دفاع بحث فناوری مطرح است و با توجه به رشد شتابان علم 
و فناوری که به سرعت در حال تغیر است باید تالش کنیم که از این 

چرخه علمی عقب نمانیم.
وی توجه به توسعه فناوری را بسیار مهم دانست و گفت: زمانی توسعه 
فناوری را خواهیم داشت که تمامی عوامل رشد و توسعه مورد توجه 
قرار گیرد، زیرا در دنیای امروز راهبرد به سمت برتری های خفیف پیش 
می رود و سرعت آنچنان زیاد شده که حتی کوچک ترین تعلل باعث 

عقب ماندگی می شود.
باید تالش کنیم که توسعه  جانشین وزیر دفاع خاطر نشان کردند: 
بهره وری عملیاتی شود، از سوی دیگر نباید در دام پیروزی های فعلی 
گیر بیفتیم زیرا در فناوری، توسعه نهایت ندارد و به هر جا برسیم باز 

هم گام های فراوانی برای توسعه وجود دارد.
سردار فرحی افزود: در طی سه سال گذشته قیمت محصوالت دفاعی 
ما برای مشتریان داخلی ثابت مانده و یا حتی کاهش یافته است و رشد 
قیمت محصوالت تولیدی ما به هیچ عنوان قابل مقایسه با نرخ تورم 
نیست، با این وجود خروجی وزارت دفاع حداقل سه برابر شده و در 
مدت سه سال گذشته رشد 10 برابری محصوالت دفاعی را داشته ایم 
و این عملکرد ما تنها به دلیل توجه به بهره وری و استفاده حداکثری 
از ظرفیت های کشوری و البته کاهش هزینه ها و افزایش بهره وی است.

وی افزود: در حال حاضر با بیش از ۸ هزار شرکت دانش بنیان همکاری 
مشترک داریم و این همکاری باعث کاهش هزینه و افزایش تولیدات و 

بهره وری در وزارت دفاع شده است.
و  رشد  افزایش  در  را  آمد  کار  انسانی  نیروی  دفاع،  وزیر  جانشین 
پیشرفت و افزایش بهره وری بسیار مؤثر دانست و افزود: برای اینکه با 
هزینه کمتر و بدون افزایش قیمت و با وجود تورم باال بتوانیم رضایت 
مشتری را تأمین کنیم، تالش کردیم که سطح بهره وی را ارتقا دهیم و 
با تأسیس حدود 400 دفتر در حال طراحی مسیر توسعه هستیم و در 
قالب یک نظام نوآوری بحث توسعه فناوری های گلوگاهی و نو ظهور 
و رصد فناوری های نو جهان و همچنین همسان سازی و هم افزایی با 

نظام توسعه کشوری، توانستیم به میانگین رشد باالیی برسیم.
سردار فرحی گفت: در وزارت دفاع توجه به افزایش بهره وی به یک 
فرهنگ تبدیل شده است و به لطف خدا تالش داریم با کاهش هزینه 
و توسعه فناوری ها بتوانیم رضایت مشتریان را تأمین کنیم و مهم تر 
از همه توسعه صادرات را داشته باشیم، زیرا توسعه صادرات در گرو 
افزایش بهره وی است و به این دلیل است که امسال سطح صادرات 
تجهیزات دفاعی ما نسبت به سال گذاشته با افزایش سه برابری روبرو 
بوده است و توانسته ایم محصوالتی قابل رقابت در بازار جهانی ارائه 

کنیم.

کمیسیون انرژی  مجلس از شرکت های 
دانش بنیان حمایت می کند

حوزه  در  کمیسیون  این  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
دانش بنیان  شرکت های  به  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  برق،  آب،  صنعت 

کمک خواهد کرد.
مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه کمیسیون 
توسعه  ستاد  دبیر  شریف زاده،  مهدی  داشت:  اظهار  مجلس،  انرژی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  انرژی  و  آب  فناوری های 
و  اقدامات ستاد  از  ارائه گزارشی  یافت و ضمن  این جلسه حضور  در 
حمایت صورت گرفته از شرکت های دانش بنیان، به آئین نامه هایی که 
با همکاری ستاد در هیئت دولت در حوزه صنعت آب و برق تصویب 

شده است، اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی مجلس در 
حوزه صنعت آب، برق، نفت، گاز، پتروشیمی به شرکت های دانش بنیان 

کمک خواهد کرد.
وی بیان کرد: هزار و 300 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 
توسط  بودجه سال 1401  قانون  در  تومان  میلیارد  و ۶00  هزار  و ۲ 
مجلس برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و اصالح الگوی مصرف 
انرژی در نظر گرفته شده بود. این ستاد آئین نامه های این قانون را در 
هیئت دولت تصویب کرده است تا مشخص شود منابع مذکور چگونه 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوری های مورد نیاز 

کشور هزینه می شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آئین نامه 
ماده 1۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که مرتبط به حوزه صنعت برق 
است، با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با توجه 
به پیش بینی منابع در قوانین دائمی و قانون بودجه کشور شرایط خوبی 
برای شرکت های دانش بنیان فراهم است و این شرکت ها می توانند از این 

منابع استفاده کنند و محصوالت خود را ارتقا دهند.
شریعتی تاکید کرد: کمیسیون انرژی مجلس در حوزه صنعت آب، برق، 
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات حوزه انرژی به شرکت های دانش بنیان 

کمک خواهد کرد و این موضوع را به صورت مستمر پیگیری می کند.
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اقتصاد
اخبار

تادههفجرامسالانجاممیشود؛

نوسازیناوگانحملونقلبینشهریبا
ورود۲۵۰۰خودروجدید

نوسازی  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاون 
ناوگان حمل و نقل بین شهری با ورود ۲هزار و ۵۰۰ خودرو جدید 

تا دهه فجر امسال خبرداد.
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، امروز مراسم امضای قرارداد فروش و تحویل ۲ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه تاکسی »سورن« میان شرکت ایران خودرو و اتحادیه شرکت 

های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور برگزار شد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاون  مسکنی«  »مهدی 
اجتماعی در این آیین ابراز امیدواری کرد تا با تالش شرکت ایران 
خودرو تمامی این تعداد خودرو جدید حداکثر تا دهه فجر امسال به 
ناوگان بین شهری کشور در قالب اتحادیه شرکت های تعاونی سواری 

کرایه بین شهری کشور اضافه شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ تعاونی حمل و نقل مسافر بین شهری 
در کشور فعال است سهم بخش تعاون را از حمل و نقل مسافر بین 

شهری کشور حدود ۲۱ درصد اعالم کرد.
معاون امور تعاون، تاکسی داران را سفیران فرهنگی کشور دانست 
و گفت: دراین معاونت نگاه حمایتی جدیدی برای قشر زحمتکش 
تاکسی داران درون شهری و بین شهری در حال برنامه ریزی است 

که اولین گام این مسیر امروز محقق شد.
شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل  محمدعلی«  حاجی  اهلل  »رحمت 
تعاونی سواری کرایه بین شهری نیز در این مراسم گفت: نوسازی و 
توسعه خوردوهای بین شهری از سال ۱۳۸۰ در کشور آغاز شده و 
تا کنون حدود ۴۰ هزار خودرو تولید شده شرکت ایران خودرو به 

اعضاء تعاونی های حمل و نقل و سایر رانندگان واگذار شده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری با 
هزار دستگاه خودرو سواری  از ۱۶  بیش  درحال حاضر  اینکه  بیان 
کرایه کشور با داشتن سن بیش از ده سال فرسوده هستند، خاطر 
بین  خودروهای  سنی  میانگین  کاهش  ما  اصلی  هدف  کرد:  نشان 

شهری کشور به زیر ۵ سال است.
»زین الدین داداشی « نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل 
شرکت ایران خودرو نیز در این آئین گفت:  شرکت ایران خودرو با 
ظرفیت تولید روزانه ۴۰۰ دستگاه خودرو »سورن« در سایت تبریز 
کار  به  آغار  کشور  شهری  بین  ناوگان  بهبود  و  نوسازی  هدف   با 

می کند.
وی افزود: با توقف تولید خودرو های سمند و پژو ۴۰۵، برای اولین بار 

خودرو »سورن« به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وارد می شود.
»حمیدرضا شهرکی « معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
نوسازی وسایل  از  بر حمایت  تاکید  با  آئین  این  نقل جاده ای در  و 
نقلیه شرکت های تعاونی حمل و نقل بین شهری گفت: راهبرد اصلی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توسعه کمی و کیفی حمل 

ونقل کشور است.
بین شهری »سورن«  کرایه  اولین خودرو سواری  از  مراسم  این  در 

ایران خودرو رونمایی و به راننده آن تحویل داده شد.

میثممرادینیامدیرروابطعمومیبانک
صادراتایرانشد

در حکمی از سوی سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، میثم 
بانک منصوب  این  روابط عمومی  اداره کل  به عنوان سرپرست  مرادی نیا 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراسمی با حضور مهدی 
محمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت  
امور اقتصادی و دارایی و منصور شیخ االسالمی، مدیر امور حوزه مدیریت و 
ارتباطات بانک صادرات ایران، حکم مدیریت جدید اداره کل روابط عمومی 

بانک صادرات ایران به میثم مرادی نیا اعطا شد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت  امور اقتصادی و دارایی 
حوزه  در  نگاه ها  برخی  سیزدهم  دولت  استقرار  با  گفت:  مراسم  این  در 
رسیدن  برای  بیشتری  و تالش  است  تغییرات جدی همراه  با  اقتصادی 
به اهداف متعالی اقتصادی در حال انجام است و از این رو باید با ارائه 

پیام های امیدوارکننده از تالش های دولت مردمی حمایت کنیم.
مهدی محمدی گفت: مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با داشتن 
۳۰ سازمان زیر مجموعه، یک ابروزارت خانه با یک برنامه مشخص است که 
راهبرد روشنی را در حوزه مسائل پولی، بانکی، مالیات، خصوصی سازی، 
کوتاه مدت،  در  و  می کند  دنبال  مجموعه ها  زیر  سایر  و  سرمایه  بازار 

میان مدت و بلندمدت به دنبال نتایج مشخصی است.
وی افزود: در حوزه روابط عمومی هر فرد یک ظرفیت بالقوه برای ارتقای 
گفتمان و جایگاه سازمان دارد و می تواند به تنهایی ارتباطات یک سازمان 
را تحت تاثیر قرار دهد از این رو باید ظرفیت ها را به اشتراک گذاشت و 
تالش کنیم تا برای بازتاب مطلوب زحمات انجام شده در حوزه اقتصاد به 

مردم تمامی ظرفیت های غیرفعال را فعال کنیم.
مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران نیز در این مراسم 
تشریح  به  ایران  صادرات  بانک  روابط عمومی  آینده  راهبردهای  بیان  با 
برنامه های انجام شده و پیش رو در این زمینه پرداخت و افزود: ساختار 
تغییرات  با  تحول گرا  نگاه  با  ایران  صادرات  بانک  روابط عمومی  اداری 

جدیدی همراه خواهد بود.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه 
صنعت  راه  نقشه  تدوین  برای  ریزی 
فعاالن  همراهی  با  پزشکی  تجهیزات 
خبر  صادرات  محوریت  با  صنعت  این 
قابلیت  از  صنعت  این  گفت:  و  داد 
جهش باالیی به ویژه در مقوله صادرات 

برخوردار است.
خاتمه  در  فاطمی امین«  رضا  »سید   
تجهیزات  صنعت  فعاالن  با  نشست 
در  افزود:  در جمع خبرنگاران  پزشکی 
رتبه بندی بین صنایع، صنعت تجهیزات 
پزشکی دارای رتبه چهارم در بین پنج 
صنعت بالغ، رو به رشد و پیشرو کشور 
است و بر این اساس باید به آن کمک 

کرد.
بسیاری  در  جلسه  این  در  گفت:  وی 
خوبی  صادرات  و  فناوری  تجهیزات، 
داریم اما حجم صادرات آنها اندک است.

جلسه  در  خاطرنشان کرد:  صمت  وزیر 
امروز مقرر شد با همکاری فعاالن این 
صنعت، نقشه راهی با تمرکز بر صادرات 
صادرات  رشد  شاهد  تا  شود  آماده 

محصوالت این بخش باشیم.
وی یادآوری کرد: در این جلسه، فعاالن 
موجود  مشکالت  پزشکی  تجهیزات 
برخی  و  تعرفه ها  موضوع  در  جمله  از 
موارد که وزارت بهداشت مطرح می کند 
کارگروه  شد  مقرر  که  کردند  عنوان 
مشترکی بین دو وزارتخانه برای رفع و 

رجوع آنها شکل بگیرد.
فاطمی امین ادامه داد: با توجه به اینکه 
بخش تولید تجهیزات پزشکی در حوزه 
وزارت صنعت و از نظر بهره برداری در 
حوزه وزارت بهداشت قرار می گیرد، دو 
وزارتخانه با یکدیگر برای رفع مشکالت 

موجود تعامل خواهند داشت.
وی تصریح کرد: با رفع مشکالت موجود، 
امکان جهش بسیار باالیی از این صنعت 

انتظار می رود.
وزیر صمت از صادرات دو دستگاه ربات  
در  اندونزی  به  کشورمان  تولید  جراح 
سال گذشته خبر داد و افزود: در سفری 
ایرانی  شرکتی  داشتم،  بالروس  به  که 
تامین  راستای  در  سرمایه گذاری  به 
فناوری  فروش  همچنین  و  اولیه  مواد 
تجهیزات پزشکی به این کشور پرداخت 
چنین  باید  و  دارد  افتخار  جای  که 
شرکت هایی را حمایت کرد و ارتقا داد.

با  ترانزیتی  عوارض  کاهش  با  ایران 

ارمنستان موافق است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
از  گروهی  را  خود  امروز  جلسه  به 
اشاره  ارمنستان  مجلس  نمایندگان 
کرد که به عنوان گروه دوستی به ایران 
ارمنستان  گفت:  و  بودند  کرده  سفر 
از  که  است  ایران  همسایگان  از  یکی 
اجتماعی  و  فرهنگی  تاریخی،  نظر 
گرچه  و  دارد  ایران  با  قرابت هایی 
روابط سیاسی خوبی با یکدیگر داریم، 
اما سطح روابط اقتصادی دو کشور به 

همان میزان رشد نداشته است.
به  خود  گذشته  سال  سفر  به  وی 
ارمنستان اشاره کرد و افزود: در آن سفر 
۲۳ حوزه کاری مشخص شد و دو نفر 
به نمایندگی از دو کشور در این حوزه ها 
به صورت پیوسته و هماهنگ کارها را 

به پیش می برند.
تولید خودروی ایرانی در ارمنستان

یاد  گروه  خاطرنشان کرد:   فاطمی امین 
این کشور در  نمایندگان مجلس  شده 
چند زمینه از جمله تولید خودروهای 
ایرانی در ارمنستان، ارائه خدمات فنی و 
مهندسی از سوری ایرانی ها، فعالیت در 
حوزه های معدنی و همچنین عوارض 
ترانزیت حمل و نقل، بر تداوم و ارتقای 

همکاری ها تاکید داشتند.
وی بیان داشت: در زمینه خدمات فنی 
و مهندسی، به تازگی مناقصه یک پروژه 
بزرگ عمرانی- راهسازی در ارمنستان 
آغاز شده که ایرانی ها نیز در آن شرکت 
داشته اند، همچنین شرکت های ایرانی 
ذخایر  شناسایی  زمینه  در  اقداماتی 

معدنی در ارمنستان آغاز کرده اند.
کریدور  اینکه  بر  تاکید  با  فاطمی امین 
)داالن( شمال- جنوب برای کشورمان 
است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
حال  در  مسیر  چند  از  توضیح داد: 
پیگیری این کریدور هستیم که یکی از 
آنها مسیر ارمنستان است و این مسیر 
نیز  گرجستان  و  بالرس  روسیه،  برای 

مهم تلقی می شود.
وی تاکید کرد: کاهش عوارض ترانزیتی 
بین دو کشور، یکی از اهدافی است که 
و  می شود  دنبال  گفت وگوها  این  در 

ایران با آن موافق است.
سیزدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
خاطرنشان کرد: در مجموع جلسه امروز 
مروری بر توافقات هفت ماه گذشته دو 
کشور بود و در بحث پیگیری می توان به 

آن نمره ۸۰ از ۱۰۰ داد.
واردات خودرو

پرسشی  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
آیین  افزود:  خودرو،  وارد  درخصوص 
نامه واردات خودرو در دولت مصوب و 
به مجلس ارسال شد، با این حال هیات 
نظر  زمینه  چند  در  مجلس  تطبیق 
اصالحی داشت که هرچند تغییر کلی 
کرد،  نخواهد  ایجاد  آیین نامه  این  در 
انجام  نظر  مورد  اصالحات  به زودی  اما 

می شود.
فاطمی امین یادآور شد: در آیین نامه بر 
چند شرط از جمله لزوم انتقال فناوری 
از  فروش  از  پس  خدمات  تضمین  و 
در  تاکید شده که  واردکنندگان  سوی 
انجام  برای  درخواست هایی  زمینه  این 

در  و  رسیده  صمت  وزارت  به  واردات 
حال بررسی است.

دو  فقط  گذشته  هفته  تا  گفت:  وی 
شرایط  همه  بودند  توانسته  شرکت 
را  خودرو  واردات  برای  صمت  وزارت 
به زودی  اساس  این  بر  و  کنند  تامین 
ثبت سفارشات واردات انجام خواهد شد.

خودروسازان  برابری   ۲ از  بیش  سهم 
خصوصی از بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
از  انتقاداتی  شدن  مطرح  درخصوص 
خودروهای  برخی  قیمتگذاری  نحوه 
به  زمینه  این  در  گفت:  مونتاژی، 
به  که  شده  اعالم  حمایت  سازمان 
و  کند  اقدام  الزم  بررسی های  انجام 
و حاشیه  قیمت های مطروحه  چنانچه 
سود محصوالت باالتر از حد مجاز بود، 
شرکت  و  یابد  کاهش  باید  قیمت ها 

مربوطه جریمه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته پس 
از  یکی  قیمت  سازمان  این  بررسی  از 
میلیون   ۴۰۰ تا  مونتاژی  خودروهای 
وقتی  تاکید کرد:  یافت،  تومان کاهش 
بود  خواهیم  مشکل  این  رفع  شاهد 
که عرضه و تقاضای خودرو در بازار با 

یکدیگر تطابق داشته باشد.
به گفته وزیر صمت، امسال در مقایسه 
خودروسازان  بازار  سهم  پارسال  با 
به جز  خودروسازان  و  خصوصی 
ایران خودرو و سایپا به بیش از ۲ برابر 
رسیده است که جای خوشحالی دارد و 
یابد خود  افزایش  هرچه عرضه خودرو 

به خود تنظیم بازار اتفاق می افتد.

صنعتتجهیزاتپزشکیقابلیتجهش
باالییبهویژهدرصادراتدارد

گزارش

صرفهجویی۳میلیاردمترمکعبمصرفآب
دربخشکشاورزیبااجرایالگویکشت

تولید  از  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس   
۱۵۲ میلیون تن محصول کشاورزی با اجرای الگوی کشت خبر 
الگوی  اجرای  با  آبی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  گفت:  و  داد 
کشت در مصرف آب بخش کشاورزی سه میلیارد مترمکعب صرفه 

جویی می شود.
»سید مجتبی خیام نکویی« در مراسم اولین اجالس سراسری و 
رونمایی از ابالغ سند الگوی کشت محصوالت کشاورزی در سال 
نقطه  و  تاریخی  روز  یک  امروز  افزود:   )۱۴۰۱ -  ۱۴۰۲( زراعی 

عطف کشاورزی ایران است که امیدواریم منشأ رفاه مردم شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چشم انداز اجرایی این 
و  به حاکمیت  و رسیدن  پایدار  امنیت غذایی  به  سند دستیابی 
اقتدار غذایی است اظهار داشت: پیاده سازی نظام نوآوری بخش 

کشاورزی مهم ترین اقدام این صنعت است.
محصوالت  کشت  الگوی  سند  اجرای  و  تدوین  کرد:  اضافه  وی 
در  آینده  سال  و  زراعی  حوزه  برای  اول  سال  در  کشاورزی 

بخش های دیگر اجرا خواهد شد.
شرایط  بر  مبتنی  الگوی کشت  سند  اینکه  بیان  با  نکویی  خیام 
اقلیمی، بهره برداری بهینه از آب و خاک و رعایت مسایل زیست 
آبی  نیازهای  روش  این  در  کرد:  تصریح  است  پایدار  محیطی 

گیاهان مدنظر قرار گرفته است.
گفت:  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس 
زمین،  و  آب  تخصیص  مؤلفه های  کشت  الگوی  سازی  مدل  در 
صادرات، راهبردهای ملی و منطقه ای، شاخص های امنیت غذایی، 
شده  لحاظ  مصرف  الگوی  و  سرانه  و  تولید  قطب های  اشتغال، 

است.
وی افزود: رویکردهای اصلی برای نظارت بر تدوین الگوی کشت 
شامل کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید 
نفوذ  ضریب  افزایش  ارزی،  صرفه جویی  فعلی،  مصرف  الگوی  با 
ارتقای عملکرد در هکتار، توسعه کشت در دیمزارهای  با  دانش 
کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم آب بر، توسعه کشت 
به  باز  فضای  از  صیفی  و  سبزی  اصالح کشت  روغنی،  دانه های 

گلخانه و حفظ و ارتقای شاخص های اقتصادی است.
تولید ۱۵۲ میلیون تن محصول کشاورزی با اجرای الگوی کشت

سال  پایان  در  الگوی کشت  اجرای  با  کرد:  برآورد  نکویی  خیام 
اجرای طرح، حجم تولید از ۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن 

برسد همچنین در تامین انرژی به خودکفایی برسیم.
وی با بیان اینکه این طرح در نفوذ ۱۰۰ درصدی علم و دانش 
در عرصه های کشاورزی اثرگذار است گفت: سطح زیر کشت در 
سال اول اجرا از ۱۱ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار افزایش 

خواهد یافت.
الگوی  اجرای  با  کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
گندم  برای  دالر  میلیون   ۶۹۷ حدود  ارزی  صرفه جویی  کشت 
میلیارد   ۲.۲ جویی  صرفه  نهایت  در  که  بود  خواهیم  شاهد  را 
سراسری  اجالس  اولین  داشت.  خواهد  پی  در  را  ارزی  دالر 
زراعی سال  کشاورزی  محصوالت  کشت  الگوی  سند  ابالغ   و 

اول رییس جمهوری  با حضور مخبر معاون   )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲( 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین و مدیران وزارت 
برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت  خوشه  سالن  در  کشاورزی  جهاد 

شد.
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مدیرامورشعبوبازاریابیبانکتوسعهصادراتایرانخبرداد:

نخستیناوراقگامبانکتوسعهصادراتایران
منتشرشد

نخستین  انتشار  از  ایران  توسعه صادرات  بانک  بازاریابی  و  امور شعب  مدیر 
اوراق گام این بانک در شعبه اراک بنام شرکت آلومرول نوین از مشتریان این 

شعبه خبر داد.
یوسف نجدی گفت: به دنبال اعطای مجوز صدور اوراق گواهی اعتبار مولد 
)گام( توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال در 

سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.
نجدی با اشاره به تاکید مدیرعامل بانک، مبنی بر اهتمام شعب بر استفاده از 
این ظرفیت افزود: پس از مذاکرات فشرده شعبه اراک با شرکت »آلومینیوم 
ایران« به عنوان فروشنده و شرکت »آلومرول نوین« به عنوان خریدار شمش 
آلومینیوم، اقدامات الزم برای انتشار این اوراق از مردادماه در دستور کار قرار 
گرفت.وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس همزمان با ارائه مستندات الزم از 
طرف شرکت »آلوم رول نوین« به عنوان خریدار و پذیرش آن در فرابورس، 
کمیته اعتباری شعبه نسبت به بررسی، تصویب و ارسال درخواست خریدار به 
رکن اعتباری مرکز اقدام و پس از تصویب کمیته اعتباری مرکز و صدور پیش 
فاکتور فروش از طرف شرکت آلومینیوم ایران، اولین اوراق گام بانک توسعه 
صادرات ایران با اهتمام همکاران شعبه اراک و پیگیری های مدیریت امور 
شعب و بازاریابی و معاونت اعتبارات، بنام شرکت آلومرول نوین با سر رسید 

سه ماهه منتشر شد.
نجدی تاکید کرد: شرکت آلومینیوم ایران به عنوان فروشنده می تواند اوراق 
گام مذکور را به عنوان یک اوراق بهادار تا سررسید نزد خود نگاه دارد یا آن را 
در ازای بهای خرید حامل های انرژی از شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده 
های نفتی ایران، شرکت ملی نفت و یا بدهی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی 

ارائه دهد.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: در آینده 
نزدیک ارائه این اوراق به شرکت های برق منطقه ای برای پرداخت قبوض 
برق امکان پذیر خواهد شد. عالوه بر این شرکت آلومینیوم ایران می تواند 
در صورت نیاز اوراق مذکور را در بازار سرمایه تنزیل و وجه آن را زودتر از 
سررسید دریافت کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، تا 
کنون سیستم بانکی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر کرده که 
غالب این عملکرد مربوط به یک ماهه اخیر بوده و بیش از ۱۸ هزار میلیارد 

تومان آن در بازار سرمایه تنزیل شده است.
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وزیر راه و شهرسازی از زمان بندی برای 
برنامه  در  آستارا  رشت-  راه آهن  ساخت 
مشترک با روسیه و آذربایجان خبر داد و 
گفت: اکنون در فرودگاه مهرآباد چندین 
فروند هواپیما از کشورهای دیگر در دست 

تعمیر است.
»رستم قاسمی« در حاشیه مراسم تجلیل 
از خادمین اربعین وزارت راه وشهرسازی 
سرنوشت  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
نهایی ساخت راه آهن رشت - آستارا با 

مشارکت روسیه گفت: چند هفته پیش 
با معاون نخست وزیر روسیه و آذربایجان 
با  برنامه  یک  داشتیم.  جلسه  باکو  در 
زمان بندی مشخص تهیه شده و دو ماه 
برای  روسیه  تا  کردیم  بینی  پیش  زمان 
آستارا  رشت-  ریل  ساخت  در  مشارکت 
تصمیم بگیرد. تامین اراضی جزو تعهدات 
منتظریم  برنامه،  طبق  و  است  ایران 
روس ها  مشارکت  و  حضور  زمان بندی 

اعالم شود.

شمال-  کریدور  ساخت  گفت:  راه  وزیر 
و  است  مهم  بسیار  ایران  برای  جنوب 
البته منتظر پاسخ روسیه نمانده ایم و ده 
کیلومتر از شمال وجنوب این کریدور را 

در حال ساخت داریم.
ترانزیت  آمار  افزایش  اعالم  ضمن  وی 
صورت  به  روسی  قطار  اکنون  گفت: 
هفتگی وارد بندر شهید رجایی می شود 
و نیازمندیهای روسیه برای ارسال بار به 
هند و سایر کشورها از طریق مسبر ایران 

و این کریدور تامین می شود.
رایگان  قطر  در  ایران  پروازهای  لندینگ 

شد
وزیر راه درباره برنامه ایران برای جابجایی 
نیز  قطر  جهانی  جام  جریان  در  مسافر 
گفت: ارتباط ایران با قطر مناسب است. 
در حالی که هزینه لندینگ هر هواپیما در 
فرودگاه قطر ۱۰ هزار دالر است اما همه 
پروازهای ایران به سمت قطر طبق توافق 

بین ایران و قطر رایگان است.

زمانبندیبرایساختراهآهنرشت-آستارا



اجتماعی
خبر

قادری : برخورد دادستانی با مسئوالن 

اهمال کار در مقابله باآسیب های اجتماعی

است  قرار  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
در  که  مسئولینی  و  مدیران  با  استان  هر  دادستان 
به  کرده اند  کوتاهی  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله 

عنوان مدعی العموم برخورد کند.
به گزارش خبرنگار مهر،  علی محمد قادری رئیس 
سازمان بهزیستی کشور؛  با غالم عباس ترکی معاون 
حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل 
کشور و مهدی میر محمد صادقی مدیرکل پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی قوه قضائیه، دیدار و گفتگو 

کرد.
در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  قادری  محمد  علی 
اصلی  اینکه دو موضوع  بیان  با  دیدار  این  خصوص 
در این نشست مطرح شد؛ گفت: در وهله اول توافق 
شد دادستانی در دو حوزه اورژانس اجتماعی و فرزند 
خواندگی همکاری مضاعفی را با سازمان بهزیستی 
رصد  خصوص  در  نیز  دوم  موضوع  دهد.  انجام 

آسیب های اجتماعی است.
با  کشور  کل  دادستانی  همکاری  تشریح  در  وی 
سازمان بهزیستی گفت: قرار است دادستانی به عنوان 
مدعی العموم به آسیب های اجتماعی نگاه ویژه تری 
رصد  حوزه  در  بهزیستی  سازمان  و  باشد  داشته 
آسیب های اجتماعی به دادستانی کل کشور کمک 
می کند. سازمان بهزیستی در هر استان پنج آسیب 
اجتماعی مهم آن استان را به دادستان مربوطه ارائه 
و  مدیران  با  استان  دادستان  آن  از  پس  و  می دهد 
مسئولینی که در مقابله با آن آسیب های اجتماعی 
کوتاهی کرده اند به عنوان مدعی العموم برخورد کند.

وی با بیان اینکه نشست های مشترک میان سازمان 
برقرار  همواره  کشور  کل  دادستانی  و  بهزیستی 
این  بین  کشور  سراسر  در  روزانه  گفت:  است  شده 
پس  اما  می شود  انجام  زیادی  مراودات  سازمان  دو 
همکاری  کمیته  یک  است  قرار  امروز  دیدار  از 
و  بهزیستی  سازمان  دو  همکاری های  افزایش  برای 

دادستانی کل کشور ایجاد شود.
قادری خاطرنشان کرد: لیست پنج آسیب اجتماعی 
برتر هر استان تا آخر این ماه به دادستانی کل کشور 

تحویل داده خواهد شد.

برنامه ریزی  به  اشاره  با  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
جمعیت  گفت:  دانش آموز  میلیون   ۱۶ آموزش  برای 
داشته  پایگاه  یک  باید  همه  مدارس  در  هالل احمر 
بشردوستانه و  اهداف  پایگاه ها  این  از طریق  تا  باشد 

آموزش های امدادی را توسعه دهد.
به  نقل  از پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر،  
کتاب  از  رونمایی  مراسم  در  کولیوند  پیرحسین 
آموزش  وزارت  تربیتی  معاون  با حضور   که  دادرس 
و  پرورش و مدیران جمعیت هالل احمر برگزار شد، 
آموزش همگانی را رسالت اصلی جمعیت هالل احمر 
و  پایه  از  همگانی  اموزش  اگر  کرد:  تاکید  و  دانست 
جامعه  مدت  بلند  در  شود،  آغاز  کودکی  سنین  از 
انواع  با  مواجهه  برای  الزم  مهارت های  که  داریم  ای 

مخاطرات طبیعی و غیر آن را آموزش دیده است.
 وی با اشاره به جامعه هدف در موضوع تفاهم نامه 
هالل احمر و وزارت آموزش و پرورش گفت: جامعه 
هدف ارائه آموزش های امدادی در مدارس، در وهله 
اول، حدود ۱۶ میلیون دانش آموز کشور هستند و در 
ادامه یک میلیون معلم نیز آموزش خواهند دید که 
مهارت آموزی  و  تربیت  منشاء  می توانند  معلمان  این 

بسیاری از افراد جامعه شوند.
وقتی  اینکه  بر  تاکید  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
نباید غافل  والدین  از  قرار می دهیم  را هدف  مدرسه 
هسته  عنوان  به  دانش آموزان  اولیای  افزود:  شویم 
بتوانیم  تا  گیرند  قرار  مدنظر  باید  هدف  جامعه  این 
در راستای جامعه تاب آور، اهداف مستمر و مشخص 

داشته باشیم.
کولیوند با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای آموزش 
جامعه  ایجاد  برای  از سنین خردسالی  افراد  امدادی 
همه مدارس  در  احمر  هالل  جمعیت  افزود:  تاب آور 
پایگاه  این  طریق  از  تا  باشد  داشته  پایگاه  یک  باید 
آموزش های  توسعه  و  بشردوستانه  اهداف  بتوانند 

امدادی را پایه ریزی کند.
هر مدرسه یک پایگاه با اهداف بشردوستانه و امدادی

افزود: مجموعه جمعیت  احمر  رئیس جمعیت هالل 
هالل احمر، محتوای مورد نیاز را برای فعال تر شدن 
استقرار  دیگر  سوی  از  می کنند.  آماده  پایگاه ها  این 
این پایگاه می تواند در توسعه فعالیت های هالل احمر 
به  نیازمند و معرفی  از جمله شناسایی دانش آموزان 

خیرین موثر باشد.
باید  احمر  هالل  جمعیت  نگاه  کرد:  تاکید  کولیوند   
نگاه جهانی به موضوعات باشد خصوصا در موضوعات 

آموزشی و تربیتی باید با مشارکت سایر جمعیت های 
ملی، هم افزایی و تعامل را افزایش دهیم.

هدف هالل احمر و وزارت آموزش و پرورش؛ دانش 
آموز آماده، معلم آماده و مدرسه آماده

صادق ستاری فر، معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر 
از  قدردانی  با  جلسه،  این  در  هم  پرورش  و  آموزش 
همکاری موثر و مستمر جمعیت هالل احمر و سازمان 
جوانان برای توسعه آموزش همگانی در مدارس افزود: 
دانش آموز آماده، معلم آماده و مدرسه آماده  هدفی 
با همکاری جمعیت هالل احمر دنبال می  است که 

شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه تربیت به عنوان یکی از تکالیف جدی 
براین  افزود:  است  مدنظر  بنیادین  تحول  سند  در 
اساس دانش آموز صرفا برای کسب دانش به مدرسه 
نمی آید بلکه او معلم، مربی و مدرسه کانون تربیتی 

محله است.
اعتقادی،  تربیتی،  ساحت های  در  باید  آموز  دانش 
برای  یابند  اجتماعی  پرورش  زیباشناسی و سیاسی 
تحقق این هدف وزارت آموزش و پرورش به تنهایی 

و  ارگان ها  با سایر  نیاز است  و  اقدام کند  تواند  نمی 
متولی همکاری کند که جمعیت هالل  دستگاه های 
و  بازو  می تواند  تربیتی  و  زیستی  ساحت  در  احمر 

همکار وزارت آموزش و پرورش باشد.
بسته  سازی  آماده  ضرورت  به  اشاره  با  فر  ستاری   
گروه  سنی  اقتضای  و  نیازها  با  متناسب  آموزشی 
های هدف در مدارس افزود: تنوع بخشی در محیط 
آموزشی در جذب و گرایش دانش آموزان بسیار موثر 
است و جمعیت هالل احمر می تواند این جذب را با 

برنامه های خود داشته باشد.
واژه  کلید  زندگی«  »مهارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
وزارت آموزش و پرورش در ارائه آموزش هاست افزود: 
هالل احمر به عنوان متولی آموزش همگانی می تواند 
با تربیت دانش آموزان، معلم های چند مهارتی و ۹۰ 
کمک  هدف  این  به  رسیدن  در  دانشجو  معلم  هزار 

کند.
اعطای  تا  دادرس  طرح  در  آموزان  دانش  آموزش  از 

مدرک مربیگری به معلمان
در  آماده  آموز  دادس)دانش  کتاب  از  جلسه  این  در 
بهره  با  کتاب  این  شد.  رونمایی  سخت(  روزهای 

نجات کشور  و  امداد  برجسته  اساتید  توان  از  مندی 
به  جوانان  سازمان  توانمند عضو  جوانان  و همچنین 
رشته تحریر درآمده است تا در طرح دادرس با انتقال 
مفاهیم امدادی به دورن خانواده ها، تاب آوری جامعه 
را ارتقا و ضمن حساس سازی خانواده به عنوان رکن 
اصلی و اساسی جامعه این نهاد مهم نسبت به اهمیت 

آموزش های امدادی آگاه شود.
هالل  جمعیت  همکاری  نامه  تفاهم  این  از  پیش   
احمر و وزارت آموزش و پرورش در راستای حمایت 
از سرمایه ملی و ضرورت توسعه سرمایه اجتماعی از 
طریق آموزش، ترویج فرهنگ بشردوستی و آمادگی 
همگانی در برابر حوادث و مخاطرات جمعیت هالل 
تفاهم  این  طبق  گزارش،  بنابراین  شد.  امضا  احمر 
و  امداد  مخاطرات،  شامل  آموزشی  های  دوره  نامه 
کمکهای اولیه و پایه داوطلبی توسط جمعیت هالل 
و  دادرس  طرح  قالب  در  آموزان  دانش  برای  احمر  
برگزار  مجازی   - حضوری  صورت  به  معلمان  برای 
فراگیری  در  برگزیده  فرهنگیان  همچنین  می شود. 
آموزش های یاد شده، گواهینامه مربیگری جمعیت 

هالل احمر دریافت می کنند.

رئیس جمعیت هالل احمر:

هر مدرسه یک پایگاه هالل احمر می شود

وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون   
از  یکی  گفت:  پرورش  و  آموزش 
فعالیت های سازمان دانش آموزی به 
عنوان یک تشکل دانش آموزی این 
است که گروه های جهادی پیشرفت 
را  هایی  عرصه  تا  دهند  تشکیل  را 
برای حضور دانش آموزان در راستای 
کمک به همنوعان خود فراهم کند.

اختتامیه  برنامه  در  باقرزاده  اصغر 
اظهار  امید  شبکه  قاسم«  »نسل 
مجبور  آموزان  دانش  ماه   ۲۵ کرد: 
صورت  به  و  نروند  مدرسه  شدند 
کوتاه در مدارس حاضر شوند بعد از 
این امر، امسال شروع سال تحصیلی 
ریاست  با حضور  مهرماه  دوم  در  را 
مدارس  در  آموزان  دانش  و  جمهور 
داشتیم لذا از مدیران، معلمان و اولیا 
تشکر می کنم که با همراهی آنان، 
با کمترین مشکل مدارس بازگشایی 

شدند.
وی در ادامه با اشاره به نقش جوانان 
و  اسالم  آنچه  کرد:  بیان  جامعه  در 
و  نوجوانان  کرد،  پیروز  را  انقالب 
جوانان بودند. آنچه که ما را در برابر 
جنگ تحمیلی پیروز کرد و آنچه ما 
بود،  کننده  کمک  سازندگی  در  را 

نوجوانان و جوانان بودند.

و  آموزش  وزیر  معاون 
در  اینکه  بیان  با  پرورش 
از  جامعه  کنونی  عرصه 
برده  بهره  کم  قوه  این 
است، اضافه کرد: جوانان 
خدمت  آماده  همیشه 
باید  ما  هستند  رسانی 
عمل  میدان  آنان  برای 
آنان  به  را فراهم کنیم و 
مشارکت  دهیم.  انگیزه 
یعنی  کار  یک  در  دادن 
آن  دانش آموزان  خود 
و  کنند  طراحی  را  کار 
انجام دهند ما نیز باید در 

کنارشان از آنان حمایت کنیم.
جهادی  گروه  به  اشاره  با  باقرزاده 
جهادی  گروه  های  گفت:  پیشرفت 
سال هاست در مدارس و دانشگاه ها 
جهادی  گروه های  هستند.  برقرار 
را  زیرساختی  مشکالت  و  مسائل 
»گروه های  اما  می  کنند.  بررسی 
بر  عالوه  پیشرفت«  جهادی 
محرومیت زدایی، نوجوان را به فکر 
وادار  فضا  و  محیط  دادن  پیشرفت 
را  فعالیت  هایی  گروه ها  این  می کند 

همراه با پیشرفت درنظر می  گیرد.
دانش  سازمان  کرد:  عنوان  باقرزاده 

آموزی سال هاست که تاسیس شده 
در  که  اهدافی  از  قبل  آن  اهداف  و 
شده،  تدوین  بنیادین  تحول  سند 
دانش  بنابراین  است،  گرفته  شکل 
عرصه  های  در  مشارکت  آموزان 
مختلف، مسئولیت پذیری، کمک و 
همیاری به دیگران را در این سازمان 
همین  اکنون  که  کنند  می  تمرین 
جهادی  های  گروه  در  را  وظایف 

پیشرفت مدنظر خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین 
تاکید شده است که عرصه و موقعیت 
آموزش را متنوع کنیم؛ همه آموزش 

محدود  درس  در کالس  شرکت  به 
نمی  شود لذا عرصه تربیتی با کمک 
به دیگران، پیشرفت در عرصه های 
موقعیت  به  بخشی  تنوع  و  مختلف 
های متنوع آموزشی فراهم می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: 
دانش  سازمان  فعالیت های  از  یکی 
دانش  تشکل  یک  عنوان  به  آموزی 
گروه  های  که  است  این  آموزی 
جهادی پیشرفت را تشکیل دهد تا 
برای حضور بچه ها  را  عرصه  هایی 
در راستای کمک به همنوعان خود 

فراهم کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

گروه های جهادی پیشرفت تشکیل می شوند

تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس   
اصلی ترین  از  یکی  گفت:  کودک 
این  تشکیل  باعث  که  دغدغه هایی 
محتواهای  خصوص  در  شد  سازمان 

آموزشی و درسی بود.
 مجتبی همتی فر  در خصوص اقدامات 
این سازمان در هفته ملی کودک، اظهار 
کرد: دوره کودکی و تربیت آن به همه 
و  اجتماعی  کنشگران  سیاستگذاران، 
و  جایگاه  که  می کند  یادآوری  والدین 
موقعیت راهبردی این دوره را باید مرور 
کرد و البته از نظر ما هر روز روز کودک 

است.
معظم  رهبر  که  همانطور  افزود:  وی 
گرو  در  کودک  آینده  فرمودند  انقالب 
است  پرورش  و  آموزش  امروز  شرایط 

و  درخور  آینده ای  می خواهیم  اگر  و 
داشته  انقالب  دوم  گام  بیانیه  شایسته 
همچنین  دریابیم  را  امروز  باید  باشیم، 
اگر به دنبال تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش هستیم حتما دوره کودکی باید 
توجه  مورد  بنیادین  دوره ای  عنوان  به 

قرار گیرد.
تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رییس 
دغدغه  مساله  داشت:  اظهار  کودک 
تربیتی از ابتدای انقالب وجود داشت و 
طرح تغییر آن نیز همان زمان به صورت 
بنیادین نوشته شد اما سئوال اصلی از 
سیاستگذاران و متولیان این است که آیا 
داشته ایم؟  امر  این  به  اساسی  توجه  ما 
وی ابراز امیداری کرد که توجه بیشتری 
به این مساله اعمال شود و هفته ملی 

کودک تلنگری برای همه مسئوالن در 
سایر سازمان ها باشد.

همتی فر گفت: نظام جمهوری اسالمی 
عزمی راسخ برای تربیت کودک دارد و 
این موضوع با تشکیل سازمان تعلیم و 
تربیت و ارائه خدمات تربیتی و فرهنگی 

به همه کودکان ایرانی مشهود است.
از  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
سازمان  رسالت های  مهمترین  جمله 
تعلیم و تربیت کودک، ایفای نقش »یاِر 
کودکستان ها« است، گفت: با یک ساز و 
کار مشخص باید کمک کنیم محصوالت 
خوب شناسایی، ارزیابی و معرفی شوند 
تا به عنوان یک حرکت شتاب دهنده، 
استانداردها را به کودکان و کودکستان  

عرضه کنیم.

تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رییس 
موضوعی  چنین  داد:  ادامه  کودک 
باعث می شود محتوای خوبی در اختیار 
خانواده ها قرار گیرد و با همکاری بخش 
مردمی سازمان و همچنین همکارانمان 
بخش ها  دیگر  و  پژوهش  سازمان  در 
عنوان  با  کردیم  طراحی  را  رویدادی 
یاری  نقش  که  کودکستان«  »یارستان 
را  خانواده ها  و  کودکستان   به  رساندن 

ایفا می کند.
رویداد  این  در  افزود:  فر  همتی 
مجموعه محصوالت فاخر را شناسایی و 
تا  آوردیم  عمل  به  را  الزم  ارزیابی های 
از آن، محصوالت منتخب معرفی  پس 

شوند.

محتوا، دغدغه اصلی 
تشکیل سازمان تعلیم و 

تربیت کودک است

خبر

قانون درآمد پایدار و اصالح قانون 
مالیات برارزش افزوده منابع درآمدی 

جدید برای دهیاری ها است

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
گفت: با ابالغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 
دهیاری ها و همچنین اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاری ها ایجاد 
شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و 

اجرای پروژه های عمرانی کمک کند.
مهدی جمالی نژاد در چهل و نهمین نشست ملی مدیران 
در  ها  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفاتر  کل 
وزارت کشور افزود: توزیع متوازن جمعیت و توزیع عادالنه 
خدمات در مناطق شهری و روستایی و برنامه ریزی برای 
اقدامات جهادی را از اولویت های دولت سیزدهم و وزارت 
نقش  ارتقای  با  روستاها  زای  درون  توسعه  و  کشوراست 
روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیت 

های قانونی محقق می شود.
وی ادامه داد: با ابالغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری 
ها و دهیاری ها، ظرفیت های جدید و مناسبی برای توسعه 
درون زاری روستاها ایجاد شده است و ضرورت دارد تمامی 
دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف 
احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و 
روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته 

باشند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خاطرنشان کرد: 
در دولت مردمی سیزدهم، برنامه ریزی های مختلفی نظیر 
وزارت  در  و  گرفته  صورت  جهادی  های  حرکت  احیای 
مناطق  توسعه  در  اقدامات  این  تاثیر  توجه  با  هم  کشور 
کمتربرخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا 
از یک سال قبل با تدبیر وزیر کشور راه اندازی شده است و 

منشا اثرات سازنده ای بوده است.
امور  دفاتر  اهمیت  با  جایگاه  به  همچنین  نژاد  جمالی 
خدمات  تقویت  در  ها  استانداری  شوراهای  و  روستایی 
دهیاری ها اشاره  و تاکید کرد: انتظار می رود نظارت دقیق 
و جدی بر عملکرد دهیاری ها و شوراهای روستا و ایجاد 
شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداری ها صورت گرفته 
و همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم نامه های همکاری 
مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاهها امضا شده، 

از جمله تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، باشند.
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با  تهران  استان  عشایر  امور  مدیر   
بهداشتی  طرح  سه  افتتاح  به  اشاره 
این طرح  افتتاح  با  و خدماتی گفت: 
ها ۳۰ درصد به سطح خدمات جامعه 

عشایری این استان افزایش یافت.
فرشید ذبیح  گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات ویژه در حوزه عشایری توسعه 
راه ها و تامین آب شرب بهداشتی به 
عشایر است که سه طرح مهم تامین 
مناطق  در  بهداشتی  شرب  آب 
عشایری شهرستان های ورامین، ری 

و تهران افتتاح شد.
وی افزود: با افتتاح این طرح ها حدود 
از خدمات  هزار خانوار عشایری  یک 
مند شدند  بهره  بهداشتی  آب شرب 
و تالش داریم با حمایت دولت سطح 

خدمات رفاهی و بهداشتی را در میان 
افزایش  عشایر  کننده  تولید  جامعه 

دهیم.
مدیر امور عشایر استان تهران با بیان 
اینکه زندگی عشایر همواره با سختی 
کم  گفت:  است،  مواجه  فراوان  های 
جامعه  این  زندگی  مشکالت  کردن 
تولیدکننده یکی از مهمترین اهداف 
مناسبت  داریم  تالش  و  است  دولت 
جامعه  این  برای  را  امکانات  ترین 

تولیدکننده ایجاد کنیم.
زندگی  از  حمایت  کرد:  تاکید  وی 
عشایری یعنی حمایت از تولید و رشد 
خدمات  بشود  چقدر  هر  و  اقتصادی 
کنیم  ایجاد  عشایری  جامعه  برای 
در  جامعه  این  تولید  افزایش  شاهد 

بخش های مختلف از جمله دامپروری 
می  لبنیات  و  قرمز  گوشت  تامین  و 

شود.
مدیر امور عشایر استان تهران با بیان 
اینکه هر ساله میزان تولید این جامعه 
تولیدکننده رو به افزایش است، گفت: 
در سال گذشته بیش از ۶۵ هزار تن 
و  تولید  محصول  استان  این  عشایر 
جهت عرضه روانه بازار مصرف کردند.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های 
امور عشایر استان تهران در روز روستا 
و عشایر که ۱۵ مهر سال ۱۴۰۱برگزار 
برپایی جشنواره های عشایری،  شد، 
شهدای  معظم  خانواده  با  دیدار 
همچنین  و  آنان  از  تجلیل  و  عشایر 
را  تولیدکننده  عشایر  برترین  معرفی 

به  که  دانست  اقداماتی  مهمترین  از 
مناسبت روز روستا و عشایر انجام شد.

به گزارش ایرنا، ۱۴ هزار و ۳۱۵ هزار 
تهران  استان  از عشایر کشور در  نفر 
گزارش  اساس  بر  و  می کنند  زندگی 
عشایر  جمعیت  ایران  آمار  مرکز 
استان در ۴۰ سال گذشته تا حدودی 
است  این  آن هم  دلیل  و  بوده  ثابت 
که ظرفیت مراتع جوابگوی جمعیت 

بیشتر نیست.
را  قشالق  تهران،  استان  عشایر 
در  و  استان  جنوب شرقی  در 
و  پاکدشت  و  ورامین  شهرستان های 
و  البرز  ارتفاعات  در  را  ییالق  فصل 
در شهرستان های دماوند و فیروزکوه 

مستقر می شوند.

مدیر امور عشایر استان تهران: سطح خدمات رفاهی و بهداشتی 
به عشایر پایتخت ۳۰ درصد افزایش یافت

ضرورت توجه به موضوعات اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در ارتباط 
با موضوعات اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور، 

نکاتی را متذکر شد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  چلک  موسوی  سیدحسن 
مهر در خصوص الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: 
بر  تمرکز  توسعه  هفتم  برنامه  در  دارد  ضرورت 
امور  بخش  در  و  گیرد  انجام  اجتماعی  موضوعات 

اجتماعی به طور خاص تمرکز داشته باشیم.
تأمین  کلی  سیاست های  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
خانواده،  کلی  سیاست های  همچنین  و  اجتماعی 
سیاست های  و  سالمت  کلی  سیاست های  افزود: 
توجه  با  و  است  موجود  مواد مخدر  با  مبارزه  کلی 
به دغدغه هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی در 
کشور وجود دارد، انتظار داریم که بخش اجتماعی 
برنامه هفتم توسعه مبتنی بر ارتقا سالمت اجتماعی 

باشد.
موسوی چلک ادامه داد: خوشبختانه آخرین خبری 
که در دست است این بود که در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در سیاست های کلی برنامه هفتم که 
دیده  موضوع  این  دغدغه  است  بررسی  دست  در 
شده و اعضای مجمع نسبت به این موضوع دغدغه 
دارند و در تدوین سیاست ها باید توجه ویژه ای به 

دغدغه های موجود در جامعه شود.
وی با عنوان این مطلب که موضوع سالمت اجتماعی 
را نباید فقط به آسیب اجتماعی تقلیل دهیم، افزود: 
این موضوع یکی از نگرانی هایی است که داریم، چرا 
که موضوعات آسیب های اجتماعی کمی پررنگ تر 
دچار  افراد  اینکه  از  پس  مداخله  رویکرد  و  شده 
رویکرد  دارد.  وجود  می شوند،  اجتماعی  آسیب 
رویکرد  باید  توسعه  هفتم  برنامه  اجتماعی  بخش 
ارتقا سالمت اجتماعی باشد و این موضوع اهمیت 
با بیماری  اینکه ما هنوز  با توجه به  زیادی دارد و 
کرونا دست و پنجه نرم می کنیم و چند سال است 
که کرونا یک تحول جدی در همه عرصه ها به وجود 
آورده به همین دلیل باید ابعاد و آثار اجتماعی کرونا 
را نیز در برنامه توسعه مورد توجه قرار دهیم و فقط 
این موضوع معطوف به برنامه ۵ ساله نباشد. ضمن 
اینکه این توجه هم به ارتقا سالمت اجتماعی کمک 

می کند.
موسوی چلک گفت: با توجه به ساختار کشورمان 
می شود  مطرح  توسعه  برنامه  در  موضوعی  وقتی 
در  کار  انجام  برای  پیگیری  و  زنی  چانه  فرصت 
اعتقاد  بنابراین  می شود.  بیشتر  مختلف  حوزه های 
موضوع  این  هفتم  برنامه  در  که  است  این  بنده 

برنامه هایی  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید 
اجرا  قابل  و  بوده  شفاف  که  شود  تدوین  و  نوشته 
باشد. همچنین بتوان آن را ارزیابی کرد و از تدوین 

برنامه های آرمانی پرهیز کرد.
وی افزود: هدف گذاری ها به گونه ای باشد که از نظر 
کارشناس قابل قبول باشد مانند آنچه که در برنامه 
ششم نوشته شده بود که ۲۵ درصد کاهش آسیب، 
۲۵ درصد کاهش طالق و ۲۵ درصد کاهش اعتیاد 
داشته باشیم و همان روزی هم که این برنامه تصویب 
شد همه می دانستند که تحقق پیدا نمی کند. وقتی 
تحقق  قابلیت  که  می کنیم  هدفگذاری  گونه ای  به 
ندارد و با واقعیات جامعه تطبیق ندارد، اعتماد به آن 
قانون و برنامه را کاهش می دهیم. بنابراین نوشتن 
برنامه ای با چنین ویژگی هایی می تواند کمک کند تا 
در برنامه هفتم موضوع سالمت اجتماعی با رویکرد 
ارتقایی و نه فقط با رویکرد بعد از بروز آسیب های 

اجتماعی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
و  شفاف تر  کار  تقسیم  گفت:  چلک  موسوی 
از  پرهیز  و  وظایف  تداخل  از  پرهیز  مشخص تر، 
تصویب احکامی که همین نظم موجود را نیز به هم 
می زنند، از جمله اهدافی است که در برنامه توسعه 

باید مورد توجه قرار گیرد.
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اخبار

فرماندار گیالنغرب: عملیات روکش آسفالت جاده 
گیالنغرب به قصرشیرین با ۱۲ میلیارد تومان در 

دست اقدام است

فرماندار گیالنغرب با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت جاده گیالنغرب به قصرشیرین 
در محور روستای قاسم آباد با ۱۲ میلیارد تومان در دست اقدام است، گفت: تاکنون پنج 

کیلومتر از آن انجام شده است.
به قصرشیرین در  افزود: عملیات روکش آسفالت جاده گیالنغرب  »وحید محمدی« 

محور قاسم آباد که طی چند روز اخیر شروع شده و در مجموع ۹ کیلومتر است.
وی اظهار داشت: همچنین عملیات احداث روکش آسفالت محور چله از توابع شهرستان 
گیالنغرب هم تاکنون پنج کیلومتر انجام شده که کل پروژه ۱۵ کیلومتر با اعتبار ۲۰ 

میلیارد تومان است.
فرماندار گیالنغرب گفت: هم اکنون ۱۰ کیلومتر از مابقی عملیات روکش آسفالت مسیر 

چله پس از رفع مشکل حقوقی اجرا و عملیاتی خواهد شد.
با مشارکت اعضای ستاد  ادامه داد: اجرای مانور ساعت صفر در شهرستان  محمدی 
مدیریت بحران، ضرورت تجهیز و آمادگی ماشین آالت راهسازی و برف روبی، نمک 
پاشی، بازبینی و پاکسازی دهانه پل ها، خط کشی محورهای اصلی ارتباطی، تعویض 
عالئم و تابلوهای فرسوده، پاکسازی و الیروبی انهار و کانال های شهری و روستایی و 
مسیر های رودخانه و اتخاذ تدابیر الزم در خصوص آماده سازی محل های اسکان از 

جمله مواردی است که در آستانه فصل سرما در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید ویژه بر آمادگی کامل و پای کار بودن مدیران گفت:حل مشکل ادامه روکش 

آسفالت مسیر چله  نیز به صورت جدی در دست پیگیری است.

 مصوبه منحصر به فرد سفرهای استانی
 رئیس جمهور، عملیاتی شد

سامان دهی اشتغال کرمانشاه در کانون توجه 
دولت مردمی

رئیس  اجرایی  معاون  ریاست  به  اشتغال کرمانشاه  ملی  قرارگاه  اولین نشست   
جمهور و با حضور نمایندگان ۱۲ عضو کابینه دولت و چهار نهاد بزرگ کشوری 
و با هدف رفع بیکاری، فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و 
برداشتن موانع و مشکالت آنها روز گذشته )دوشنبه ۱۸ مهرماه( در نهاد ریاست 

جمهوری برگزار شد.
 این جلسه بی سابقه ترین و مهمترین نشست برای مهار بیکاری کرمانشاه بوده 
است؛ جلسه ای که محصول پیشنهاد »بهمن امیری مقدم«، استاندار کرمانشاه در 
جریان سفر استانی رئیس جمهور بود که با تایید دکتر رییسی همراه شد و اکنون 

به مرحله عمل رسید.
اولین جلسه قرارگاه ملی اشتغال استان کرمانشاه که به ریاست دکتر مرتضوی، 
استاندار کرمانشاه، آیت اهلل محمدی  با حضور  معاون اجرایی رییس جمهور و 
معاون  باباخانی  دکتر  رهبری،  خبرگان  مجلس  کرمانشاه  مردم  نماینده  عراقی 
هماهنگی امور اقتصادی و مدیران استانی برگزار شد، طرح های پیشنهادی جهت 
سرمایه گذاری هلدینگ های توسعه ای، زیرساخت های الزم برای توسعه تولید و 
اشتغال، مجوزها و تسهیل رفع مشکالت واحدها و نیز مشوق های پیشنهادی 

برای حمایت از توسعه اشتغال در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا به دولت پیشنهاد شد که 

در صورت اجرا، ۷۰ هزار کرمانشاهی صاحب شغل خواهند شد.
پیش از برگزاری این قرارگاه ملی اشتغال، براساس کار کارشناسی انجام شده 
شامل  جامع  بسته  یک  و  شد  احصاء  استان  نیازهای  کرمانشاه،  استانداری  در 
تامین مالی طرح های در دست اجرا، خط اعتباری برای طرح های آتی، اجرای 
مجوزها،  بزرگ، صدور  های  گذاری شرکت  سرمایه  اقتصادی،  های  زیرساخت 
طرح موانع و مشکالت و ارائه مشوق ها برای سرمایه گذاری در استان به رئیس 

جمهور ارائه گردید.
استان کرمانشاه در نیم قرن گذشته از نظر اشتغال وضعیت مناسبی نداشته و 
ایجاد اشتغال برای جوانان یکی از دغدغه های اصلی استان بوده است. با توجه 
به این شرایط، پیشنهاد تشکیل قرارگاه ملی اشتغال در سفر رئیس جمهور به 
کرمانشاه توسط استاندار مطرح شد که با استقبال دکتر رییسی و دستور ایشان 

برای تشکیل این قرارگاه روبرو شد.
شخص رئیس جمهور و همچنین هیات دولت، نگاه ویژه ای به ویژه موضوع رفع 
بیکاری و ایجاد اشتغال استان کرمانشاه دارند و با تشکیل قرارگاه ملی اشتغال، 
فرصت استثنایی و طالیی برای استان فراهم شده که باید از آن در راستای ایجاد 

شغل برای جوانان نهایت استفاده برده شود.
برای اولین بار است که یک قرارگاه ملی برای حل معضل اشتغال در یک استان 
تشکیل می شود که این موضوع نشان از اهتمام جدی شخص رییس جمهور و 

استاندار برای حل این معضل دارد.
نخستین قرارگاه حل مساله اشتغال جوانان استان کرمانشاه در راستای دستور 
واحدهای  کردن  فعال  بیکاری،  رفع  با هدف  و  استانی  سفر  در  رئیس جمهور 

تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و برداشتن موانع و مشکالت آنها برگزار شد.
در این جلسه سید »صولت مرتضوی«، معاون اجرایی رئیس جمهور در سخنانی 
گفت: میانگین شهدا و رزمندگان و مدافعان استان کرمانشاه در صدر قرار دارد 
و به تعبیر رهبر معظم انقالب که کرمانشاه سینه ستبر ایران است، باید به این 
استان توجه ویژه شود زیرا نگاه ما عدالت محوری است و به دنبال تعادل بخشی 

هستیم.
بخصوص  مدیریت شود  به خوبی  منابع  باید  منظور  همین  به  داد:   ادامه  وی 
در حوزه اشتغال که شرکت های بزرگ دولتی توجه ویژه کنند و هم در بخش 

کشاورزی و گردشگری به ویژه گردشگری درمانی هم باید خاص نگریست.
معاون اجرایی رئیس جمهور این را گفت که ایجاد زمینه گردشگری و فعال کردن 

فرودگاه قصرشیرین کرمانشاه ۲ موضوع مهمی است که باید توجه شود.
در این نشست مصوبات استان در حوزه راه، اقتصاد، گردشگری و انرژی و دیگر 

موارد بررسی شد.
اختصاص ۲۰۰ مصوبه در حوزه عمرانی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 
از بیست و هشتمین سفر  با اعتباری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان  و درمانی 
استانی رییس جمهور به استان کرمانشاه در ۲۳ تیرماه امسال بوده که یکی از 
مصوبات مهم استان کرمانشاه راه اندازی قرارگاه اشتغال به منظور رفع بیکاری، 
فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و برداشتن موانع و مشکالت 
با سرمایه گذاری ۳۸  واحد صنعتی  و ۲۷  اکنون هزار  ایرنا،  آنهاست.به گزارش 
هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال در استان کرمانشاه وجود دارد که ۳۰ هزار و ۲۸۴ نفر 
در آنها مشغول به کار هستند.بر اساس آخرین آمار رسمی، استان کرمانشاه ۹۸ 
هزار بیکار دارد که از این تعداد ۳۸ هزار نفر معادل ۴۰ درصد دانش آموختگان 
دانشگاهی هستند. براساس اعالم رسمی مرکز ملی آمار ایران، نرخ بیکاری فصل 

بهار سال ۱۴۰۱ استان کرمانشاه ۱۵.۴ درصد است.

هفته  گفت:  کرمانشاه  جمعه  امام   
برای  مغتنمی  بسیار  فرصت  وحدت 
توجه  مورد  باید  است که  تبیین  جهاد 

علما و اندیشمندان قرار گیرد.
و  سی  در  علما  مصطفی  اهلل  آیت   
وحدت  هفته  بزرگ  همایش  چهارمین 
که با محوریت پیامبر اعظم )ص( ، اتحاد 
ملی و حفظ ارزش ها با حضور جمعی 
از روحانیون اهل سنت و تشیع استان 
برگزار شد افزود: در هفته وحدت باید در 
کنار تبیین اسالم و قرآن برای مردم به 
مسایل دیگری نیز که مورد تاکید رهبر 

معظم انقالب نیز بوده پرداخته شود.
وی با بیان اینکه اسالم و قرآن از یک 
پشتوانه عظیم و مستحکم برخوردارست، 
قادر  هرگز  بداند  باید  دشمن  گفت: 
که  قدرتمندی  پشتوانه  با  بود  نخواهد 
مورد  تاکنون  سال   ۱۴۰۰ از  را  اسالم 

محافظت قرار داده است مقابله کند.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  جمعه  امام 
مبانی  تبیین  و  بیان  و  وحدت  مساله 
هفته وحدت خالصه  به  تنها  نباید  آن 
شود، تصریح کرد: هفته وحدت میراث 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  ماندگار 
تحکیم  برای  مناسبی  فرصت  و  ایران 
وحدتی است که دشمنان اسالم هیچگاه 

چشم دیدن آن را ندارند.

وی تاکید کرد: رییس جمهور و کنگره 
امریکا که همواره اغتشاشگران را تشویق 
کشورمان  به  کردن  وارد  خسارت  به 
نظام  این  هرگز  بدانند  باید  کنند  می 
با پشتوانه مستحکمی که دارد با تکان 
و  جوان  تعداد  سوی  از  روسری  دادن 
نوجوان مورد آسیب قرار نخواهد گرفت.

عظیمی  گنجینه  اسالم  گرامی  پیامبر 
برای جهان بشریت است

سرپرست مرکز بزرگ اسالمی کرمانشاه 
پیامبر  کرد:  اظهار  همایش  این  در  نیز 
برای  عظیمی  گنجینه  اسالم  گرامی 
جهان بشریت استکه چنانچه مسلمانان 
از این گنجینه ارزشمند بخوبی استفاده 
زور  و  ظلم  برای  جایی  دیگر  کنند 

استکبار باقی نمی ماند.
به  منتظری  حسن  االسالم  حجت 
مسلمانان  یکپارچگی  و  اهمیت وحدت 
اشاره کرد و گفت: بدون شک اگر قدرت 
هیچ  شود  جمع  مسلمان  میلیارد  یک 
فرصتی برای دسیسه و توطئه دشمنان 

اسالم باقی نمی ماند.
نادرست و  تاکید کرد: تفسیرهای   وی 
دین  از  حزبی  و  گروهی  برداشت های 
بین  در  جهانی  استکبار  نفوذ  و  اسالم 
که  است  عواملی  جمله  از  مسلمانان 
وحدت مسلمانان را نشانه گرفته و باعث 

کمرنگ شدن آن می شود.
و  وحدت  گل سرسبد  کرمانشاه  استان 

برادری در ایران
همایش  این  در  نیز  روانسر  امام جمعه 
دارای  کرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با 
این  گفت:  است  زدنی  مثال  وحدتی 
سرسبد  گل  عنوان  به  همواره  استان 
اسالمی  ایران  در  برادری  و  وحدت 

شناخته شده است.
افزود:  محمدی  مالسیدمحمد  ماموستا 
جهان  بقای  سرمنشا  و  مایه  وحدت 
با تاکید  باید  بشریت است و مسلمانان 
بر مشترکات به یکدیگر نزدیک شده و 

از اختالفات بکاهند.
وی با بیان اینکه آرمان وحدت، آرمانی 
و  اصل  موارد  افزود:  است  فراجناحی 
مشترکات بین مسلمانان بیشتر از سایر 
امر  این  از  باید  این رو  از  است  ادیان 
بین  بیشتر  هرچه  تحکیم  راستای  در 

مسلمین استفاده کرد.
امروز  کرد:  تاکید  محمدی  ماموستا 
وحدت بین مسلمانان بیش از هر زمان 
دشمن  زیرا  است  تاکید  مورد  دیگری 
نقاط  و  اختالفات  توسعه  با  دارد  سعی 
مسلمانان  وحدت  برای  موانعی  افتراق 

ایجاد کند.
وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در برخی 
اقدامات  این  در  گفت:  نیز  کشور  نقاط 
که به بهانه حجاب آغاز شد متاسفانه به 
اهانت  نیز  باورهای دینی  اصل اسالم و 
برنامه ای برای ضربه زدن به  شد و به 
بیان  با  روانسر  جمعه  است.امام  اسالم 
و  کنندگان  اعتراض  بین  باید  اینکه 
اغتشاشگران فرق گذاشت افزود: با توجه 
به شرایط بد اقتصادی موجود در کشور 
دولت که مردم از آن انتطارات بیشتری 
داشتند باید به خواسته های مردم توجه 

نشان دهد.
این  کرد:  تاکید  روانسر  جمعه  امام 
کنندگان  شرکت  عمده  که  اغتشاشات 

بودند  ساله   ۲۵ تا   ۱۵ جوانان  آن  در 
پیام هایی نیز در بطن خود داشت که 

مسووالن باید به آنها توجه کنند.
تشیع  و  اهل سنت  علمای  بین  ارتباط 

افزایش پیدا کند
تحکیم  بر  تاکید  با  سنقر  جمعه  امام 
ویژه  به  جامعه  در  آن  مبانی  و  وحدت 
و  علما  کرد:  اظهار  روحانیون  بین  در 
روحانیون اهل سنت و تشیع باید تعامل، 
را  یکدیگر  بین  ارتباطات  و  مراودات 

افزایش دهند.
به  اکبری«  »رضا  اهلل  االسالم  حجت 
سنی  و  شیعه  بین  دینی  مشترکات 
و  شیعه  اشتراکات  گفت:  و  کرد  اشاره 
سنی بسیار بیشتر از اختالفات آنها بوده 
را  اشتراکات  که  است  انصاف  از  دور  و 
کنار گذاشته و تنها به اختالفات جزئی 

پرداخت.
اخیر  اغتشاشات  برخی  به  اشاره  با  وی 
نیز اضافه کرد: مردم مطالباتی دارند که 
مسووالن باید به آن توجه کنند هرچند 
که در زمان حاضر فضای کسب و کار 
بهبود یافته و روز به روز کارخانه و مراکز 
تولیدی غیرفعال بیشتری نیز به چرخه 

تولید بازگردانده می شوند.
با محکوم کردن  اکبری  حجت االسالم 
نیست  قرار  کرد:  تاکید  اغتشاشات  این 
داشته  وجود  جامعه  در  اعتراضی  هر 

باشد برخی روسری از سر بردارند.
وی گفت: متاسفانه برخی افراد صراحتا 
بردند  زیرسوال  را  نظام  ابتدا  همان  در 
که این امر در واقع خالف مسیر قرآن و 

خالف وحدت حرکت کردن است.
با  که  مراسم  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
پیامبر  مدح  در  خوانی  مولودی  اجرای 
بود،  نیز همراه  تواشیح  و  اسالم  گرامی 
از  شماری  کرمانشاه،  استاندار  معاون 
اقشار  و  انتظامی  و  نظامی  مسووالن 
حضور  نیز  مسووالن  و  مردم  مختلف 

داشتند.

امام جمعه کرمانشاه: هفته وحدت 
فرصتی مغتنم برای جهاد تبیین است

اخبار

روند ساخت ۲ پروژه ۶۸ واحدی 
مسکن در قصرشیرین مطلوب است

سرپرست فرمانداری قصرشیرین گفت: اکنون ۲ پروژه شامل 
یک پروژه ۲۰ واحدی در قالب اقدام ملی مسکن و یک پروژه 
۴۸ واحدی مسکن محرومان با روند مطلوبی در این شهرستان 

در دست اجرا است.
مسکن  شورای  جلسه  در  سه شنبه  روز  حیدری«  »محمد   
واحدها  این  وضعیت  تشریح  به  فرمانداری  در  قصرشیرین 
پرداخت و افزود: پروژه ۴۸ واحدی ۲۰ واحد آن پیش فروش 
شده و مردم پای کار بوده و در حال ساخت است و آمادگی 
واگذاری ۲۸ واحد دیگر را به متقاضیان محروم واجد شرایط 

داریم.
در  مجموع  در  مسکن  ملی  نهضت  بحث  در  گفت:  وی 
قصرشیرین سه هزار و ۳۷ نفر در سامانه ثبت نام کردند که 
طبق آمار موجود ۲ هزار و ۱۴۶ درخواست آن ها در سامانه به 

دالیل مختلف رد شده است.
مابقی  از  کرد:  اضافه  قصرشیرین  در  دولت  عالی  نماینده 
و ۵۴۱  بررسی  انتظار  در  پرونده  نیز ۳۰۳  شدگان  پذیرفته 
پرونده نهایی شده که از این تعداد نیز ۴۸۴ پرونده تکمیل 
مدارک شده و حایز شرایط واگذاری زمین هستند که در گام 
اول ۳۰ هکتار زمین در فازهای چهار و پنج قصر جدید برای 

این مهم تامین شده است.
حیدری گفت: ضرورت مکان یابی بر سایر مسایل اولویت دارد 
و کار سختی پیش رو داریم که نیازمند اهتمام و حرکتی جدی 
دستگاه ها  از سوی  این خصوص  در  تعللی  هیچگونه  و  دارد 

پذیرفته نیست.
وی همچنین بر اجرای تعهد بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
راستای آسفالت خیابان ها و معابر و کوچه های باقی مانده 
و  سرما  فصل  شروع  از  قبل  فرمانداری  روبروی  مهر  مسکن 
تاکید کرد که موجب رضایتنمندی مردم را فراهم  بارندگی 

کند.
ساخت مسکن در اولویت کاری شهرستان است

سرپرست فرمانداری قصرشیرین در ادامه گفت: برای تحقق 
سیاست های رییس جمهور در بحث ساخت مسکن ملی برای 
خانه دار شدن اقشار کم درآمد توسط دولت در این شهرستان 
نیازمند تالش، هماهنگی، جدیت و انسجام دستگاه های متولی 

هستیم.
حیدری افزود: در رابطه با دستورات رییس جمهور در خصوص 
ساخت و ساز سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور که 
قرار است به عنوان طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم 
اجرایی شود، شهرستان ها و استان ها در واقع تحقق دهنده 

این سیاست هستند.
 وی با اشاره به اینکه یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد 
مردم  به  زمین  واگذاری  مقدمات  در  هنوز  قصرشیرین  در  و 
انتخاب مکان یک  هستیم، اظهار داشت: موضوع »زمین« و 
اولویت و عامل مهمی برای اجرای موفقیت آمیز طرح مسکن 
برای اجرای طرح مسکن ملی  این رو مکان گزینی  از  است 
بسیار مهم است و اگر در این زمینه مشکل داشته باشیم در 
صحنه اجرا نیز به مشکل برخواهیم خورد و به طور یقین شاهد 
تعویق در اجرای سیاست های دولت در این رابطه خواهیم بود.

نامگذاری محالت فاقد نام در دستور کار است
سرپرست فرمانداری قصرشیرین با اشاره به سامان دهی محله 
بلوکی های فاز یک قصر جدید بر نامگذاری برای این محله 
برای احترام به ساکنان این منطقه تاکید کرد و گفت: یکی 
امور مربوط و گزارش  از اعضای شورای اسالمی شهر پیگیر 
امنیتی  تا کار را در چارچوب کمیته  باشد  این محله  گیری 
زیر نظر شورای تامین و در چارچوب مصوبات شورای مسکن 

جلو ببریم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تمام جزییات کار مو به مو برنامه 
ریزی، عملیاتی و روی زمین به طور عملی اجرا نکنیم و محل 
اسکان و مسایل مربوط به ساکنان این منازل مشخص نباشد 
موافق تخریب این محله حتی ۴۰ واحدی که اکنون از مجموع 
بیش از ۲۰۰ واحد این محله تخلیه است نخواهم بود و باید 
تمامی مسایل مربوط به آن با جزییات کامل، موافقت دستگاه 
ها، تسهیالت، سند، استعالمات روشن و شفاف باشد که به 

عنوان یک پروژه دولتی متولی آن تا زمان واگذاری باشیم.
 وی همچنین خواستار شفاف سازی مردم با تمامی مسایل 
برای  مبهمی  نکته  نباید  گفت:  و  شد  پروژه  این  به  مربوط 
امور مربوط  و دیگر  این واحدها در زمینه تسهیالت  مالکان 

به کار باقی بماند.
مساحت  به  زمینی  در  محرومان  مسکن  واحدی   ۴۸ پروژه 
ساخته  بلوک  قالب ۱۲  در  و  مربع  متر  و ۱۸۴  هزار  هشت 
می شودکه اعتبار اجرایی مرحله اول پروژه مسکن محرومان در 
محله قصر جدید قصرشیرین پنج میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان 

از محل اعتبارات منابع بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
نماینده عالی دولت در قصرشیرین در بخش دیگری از سخنان 
خود بر سامان دهی ۲ محله پالی آباد و امیدوار و آماده سازی 
مقدمات  اجرای  برای  تفضیلی  جامع  طرح  و  شمیم  نقشه 
واگذاری به مالکان تاکید کرد و گفت: دستگاه ها در این زمینه 
تسریع و سرعت عمل داشته باشند چون این محله ها مردمان 
محرومی دارد و سیاست دولت نیز رفع محرومیت از این قشر 

ضعیف است.
او همچنین در رابطه با تاکید استاندار کرمانشاه در راستای 
سیاست جذب جمعیت برای بخش سومار و خسروی گفت: 
یکی از راه های جذب جمعیت ایجاد مالکیت و واگذاری زمین 
و مشوق برای حضور افرادی است که در این بخش ها  با هر 
عنوانی شامل کارمندان و یا پزشکان و سایر، استقرار می یابند 

و ماندگار شوند.
نظر  از  که  دارد  خوبی  بسیار  موقعیت  سومار  گفت:  وی   
کشاورزی بسیار مستعد است و وجود بازارچه مرزی در این 

بخش تجربه موفقی برای رونق اقتصادی و پیشرفت است.
او اضافه کرد: در رابطه با سومار باید همگی مساعدت کرده و با 
هم افزایی بتوانیم گره ها را باز کنیم و زمینه توسعه و رشد را 

در این منطقه برای جذب جمعیت فراهم نماییم.
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ورزشی
خبر

پاکدل: شهدای ورزشکار مدال افتخار 

گرفتند؛ ورزش نیازمند نگاه ویژه تری است

به  ورزش  جامعه  گفت:  هندبال  فدراسیون  رئیس 
علیه  میدان حق  در  که  کند  افتخار  خود  شهدای 
افتخار  مدال  و  جنگیدند  کشورمان  برای  باطل 

گرفتند.
 علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در کنگره 
شهدای ورزشکار، اظهار داشت: این پهلوان ها همه 
در  می توانستند  که  زمانی  و  بودند  سربلند  جا 
میدان های ورزشی قهرمان شوند به میدان های حق 
علیه باطل رفتند و مردانه برای کشورمان جنگیدند 
تا مدال افتخار بگیرند. واقعا جامعه ورزش باید افتخار 
کند که این قهرمانان نام آوری را داشته است. باید 

این کنگره در سال های بعد هم ادامه داشته باشد.
تغییر  و  هندبال  ملی  تیم  شرایط  مورد  در  وی 
داشتن  به  توجه  با  کرد:   عنوان  تیم  این  کادرفنی 
روی  زیادی  مالی  فشار  جاری،  سال  در  اعزام   ۱۰
فدراسیون است. ابتدا قرار نبود تیم ملی بانوان اعزام 
شود، اما با رایزنی هایی که انجام دادیم و تمایلی که 
مسابقات  در  حضور  برای  بافق  آهن  سنگ  باشگاه 
آسیایی داشت، تیم ملی در قالب تیم سنگ آهن 
بافق در مسابقات شرکت می کند. همه باشگاه ها هم 
موظف هستند که بازیکنان مورد نیاز را در اختیار 

این تیم بگذارند.
این  دریافتی  مورد  در  هندبال  فدراسیون  رئیس 
دریافتی  بودجه  گفت:  ورزش  وزارت  از  فدراسیون 
باالتر از ۲۰ درصد است و برای ما در همان ۶ ماه 
در  شرکت  داشتیم.  اعزام  سال   ۴ اندازه  سال  اول 
چهار رقابت قهرمانی جهان و چهار قهرمانی آسیا در 
رده های سنی مختلف و دو، سه تورنمنت بین المللی 
در تاریخ هندبال کشور بی سابقه بود. از سوی دیگر 
نزدیک به ۵۰ اردوی آمادگی تیم های ملی داشتیم 
نمی توانند  قبل  مانند  استان ها  دیگر  که  آنجا  از  و 
به  زیادی  فشار  دلیل  همین  به  کنند،  میزبانی 
فدراسیون آمد. با توجه به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و به دلیل اینکه ورزش باعث شادی و نشاط 
در جامعه می شود باید به این بخش نگاه ویژه تری 
در بخش اعتبارات وجود داشته باشد. ما هم شرایط 
را پذیرفته ایم و به عنوان متولی باید تالش بیشتری 

را انجام دهیم.

داورزنی: والیبال زنان ایران با شرایط 
مطلوب فاصله دارد

خبر

اسبقیان: عطر یاد و نام شهدا در 
جامعه ورزش جاری است
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رییس فدراسیون جانبازان و معلولین با بیان اینکه عطر یاد 
و نام شهدا در جامعه جاری است، گفت: ورزشکاران همواره 

در مسیر آرمان های انقالب، امام راحل و رهبری هستند.
 دومین کنگره شهدای ورزشکار با حضور جمعی از مسووالن، 
خانواده شهدا و ورزشکاران رشته های مختلف در سال ۱۲ 
در  شد.  برگزار  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  نفری  هزار 
سردار  لشکری،  و  کشوری  مقامات  از  شماری  مراسم  این 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار غالمرضا 
خسروی وفا  محمود  مستضعفان،  بسیج  فرمانده  سلیمانی 
رئیس کمیته ملی المپیک، سیدحمید سجادی وزیر ورزش 
و  موتورسواری  فدراسیون  رییس  ناظمی  مازیار  جوانان،  و 
اتومبیل رانی، سردار مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج 
استقالل،  مدیره  هیئت  عضو  مومنی  محمد  ورزشکاران، 
از  جمعی  و  والیبال  فدراسیون  رییس  داورزنی  محمدرضا 
و  پیشکسوتان  قهرمانان،  ورزشی،  فدراسیون های  روسای 

ورزشکاران نیز حضور داشتند.
سیدمحمد شروین اسبقیان در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: توفیقی بود که امروز توانستم در 
عطر  باشم.  داشته  ورزشکار حضور  کنگره شهدای  دومین 
یاد و نام شهدا همیشه در جامعه ما جاری است. شهیدان 
عزیز ما زنده هستند و در پیش پروردگار روزی دارند. کنگره 
این  در  ما  و  برگزار شد  اهداف خاص  با  ورزشکار  شهدای 
کنگره اعالم کردیم که همواره رهرو یاد شهدا هستیم و به 

عهدی که با این عزیزان بستیم پایبندیم.
داد:  ادامه  معلولین  و  جانبازان  ورزش  فدراسیون  رییس 
جامعه ورزش همیشه در کنار نظام بوده و در راه آرمان های 
انقالب گام برداشته اشت. مصداق این حرف من نیز بیش 
از پنج هزار ورزشکار شهید است. ما باید قدردان شهدای 
عزیز ایران اسالمی باشیم. آنان همواره در خط مقدم ایثار 
و شهادت بودند. اکنون نیز ورزشکاران ما در مسیر انقالب، 
آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری قرار دارند و در 
مسیر آرمان های انقالب گام بر خواهند داشت تا برای ایران 

اسالمی افتخارآفرینی کنند.

با  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون   
بر اخذ میزبانی های رویدادهای آسیایی  تاکید 
و جهانی توسط فدراسیون ها خصوصا رشته های 
اقدام حمایت  این  از  المپیکی گفت: وزارتخانه 

می کند.
سمپوزیوم  اولین  در  پوالدگر   سیدمحمد 
ورزشی  فدراسیون های  بین الملل  مسئولین 
را  فدراسیون ها  در  بین الملل  حوزه  ،مشکالت 
این  در  کافی  تجربه  و  شناخت  عدم  از  ناشی 
با  ارتباط  در  معموال  افزود:  و  دانست  حوزه 
مجامع بین المللی دچار مشکل هستیم که با 
با  و  کارشناسی  جلسات  و  نشست ها  برگزاری 

ارائه راهکارها از مشکالت کاسته می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین حوزه بین الملل 
فدراسیون ها نباید در امور محوله خود منفعل 
عمل کنند، افزود: منفعل بودن موجب شد تا 
مجامع بین المللی نسبت به ما بی پروا برخورد 
کند؛ این در حالی است که ما به عنوان نماینده 
کشورمان در ارتباط بین الملل می بایست حافظ 
منافع ملی کشورمان در حوزه ورزش باشیم که 

این مهم یک اصل به شمار می رود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای شرایط 
را  الملل  بین  حوزه  در  فدراسیون ها  کاری 

خواند  متفاوت 
خاطرنشان  و 
برای همه  کرد: 
ن ها  سیو ا ر فد
نمی توان نسخه 
هم  شبیه 
بسیاری  نوشت. 
فدراسیون ها  از 
کاری  شرایط 
بین  حوزه  و 
آنها  الملل 
متفاوت است و 
فدراسیون  هر 

با  متناسب 
باید عمل  کاری خود  برنامه های  و  سیاست ها 

کند.
ادامه داد: تالش در جهت حوزه تعامالت  وی 
بین المللی را باید به عنوان یک اصل، سرلوحه 
این  به  باید  مکاتبات خود  و در  داده  قرار  کار 
الملل  بین  ارتباطات  در  که  کنیم  توجه  نکته 
منافع ورزش کشور تا حصول به نتیجه پیگیری 

شود.
پوالدگر تالش در جهت کسب کرسی های موثر 

ورزشی در امور بین الملل را مهم خواند و ابراز 
داشت: در همین راستا باید درحوزه بین الملل 
طوری عمل کنیم که بتوانیم در صورت لزوم از 

حقوق ورزش کشورمان دفاع کنیم.
تاکید  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ایران  نمایندگان  تسلط  و  مقتدرانه  برحضور 
مختلف  موضوعات  در  المللی  بین  مجامع  در 
ورزشی ادامه داد: فدراسیون ها باید در مجامع 
حرفی برای گفتن داشته باشند. این نکته برای 

وزارت ورزش وجوانان بسیار مهم است.

وزارت ورزش از میزبانی رویدادهای آسیایی و جهانی حمایت می کند

 رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به عملکرد تیم های 
شرایط  با  گفت:   ،۱۴۰۱ سال  در  ایران  زنان  ملی 
کمی  دختران  وضعیت  البته  داریم،  فاصله  مطلوب 
متفاوت تر از مردان است و باید این موضوع را مدنظر 

قرار دهیم.
ریاست  به  والیبال   فدراسیون  فنی  کمیته  نشست 
تیم های  عملکرد  بررسی  برای  داورزنی  محمدرضا 

ملی زنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.
نشست،  این  ابتدای  در  والیبال  فدراسیون  رئیس 
اظهار داشت: طبق روال همیشگی پس از مسابقات 
جلسه کمیته فنی برگزار می شود تا عملکرد تیم های 
در مسابقات را بررسی کنیم. البته امسال این نشست 
و  برنامه ها  هم  آن  دلیل  به  شد  برگزار  دیرتر  کمی 

مسابقات فشرده سال ۱۴۰۱ بود.
فدراسیون  برنامه  نشست  این  در  داد:  ادامه  وی 
بانوان  سنی  مختلف  رده های  و  ملی  تیم های  برای 
مجددا بررسی می شود تا نکات ضعف را مورد توجه 
مسیر  آن ها  کردن  برطرف  با  بتوانیم  و  دهیم  قرار 

هموارتری را برای والیبال بانوان ایجاد کنیم.
نظران  صاحب  از  این که  یادآوری  با  داورزنی 
افزود:  کردیم،  دعوت  نشست  این  در  حضور  برای 
محوری  نکات  و  سرمربیان  صحبت های  کارشناسان 
را گوش می کنند. همچنین برنامه  آماده سازی تیم ها 
از بدو شروع اردوها و بازی های تدارکاتی را بررسی 
خواهیم کرد تا بدانیم چه نکاتی را برای آینده مدنظر 
قرار دهیم. باید شرایط بهتری را برای رشد و پویایی 

والیبال بانوان فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون والیبال ضمن عرض خسته نباشید 
زحماتشان،  از  تشکر  و  تیم ها  فنی  کادر  تمامی  به 
و  هستیم  مطلوب  دنبال  به  طبیعتا  شد:  یادآور 
البته شرایط  با مطلوب فاصله دارد.  وضعیت موجود 
این موضوع را  باید  دختران کمی متفاوت تر است و 
ماه   ۶ اندازه  به  زمانی  هیچ  دهیم.  قرار  مدنظر  هم 
گذشته از والیبال بانوان حمایت نشده بود، آنچه باید 
بوده  کجا  ضعف  نقاط  بدانیم  باید  و  دادیم  انجام  را 

است.
را  ضعف  نقاط  باید  این که  بر  مجدد  تاکید  با  وی 
کنیم،  ریزی  برنامه  آن  برای  بتوانیم  تا  بفهمیم 
ملی  تیم  که  کند  کمک  بتواند  پارامتری  هر  گفت: 
قدرتمندی داشته باشیم، ارزشمند است. در تیم های 

نکردیم؟  که  کنیم  توجه  باید  نکاتی  چه  به  پایه 
میزبان  یا چین  ژاپن  مگر  اما  دارد،  اهمیت  میزبانی 
انتخاب  آیا اشکال در سال  رده های سنی می شوند؟ 
است و باید رده نوجوان را از ۱۰ یا ۱۱ سال انتخاب 
انجام می دهد؟  اقدامی  این زمینه چه  کرد؟ دنیا در 
اگر  را   … و  ژاپن  چین،  بازیکنان  فیزیکی  وضعیت 
را  فاکتورهایی  چه  شویم  می  متوجه  کنیم  بررسی 
برای انتخاب مدنظر داشته اند، به دنبال این که مربیان 
خوب کار کرده اند یا نه، نیستیم. باید ببینیم براساس 
مشخصه هایی که وجود دارد، چه اقداماتی باید انجام 
کدام  در  فدراسیون  ریزی  برنامه  مدل  و  می دادیم 

بخش اشکال دارد؟
رئیس فدراسیون والبیال با تاکید بر این که قطعا زنان 
کمتر  و ضریب هوشی  بدنی  لحاظ  به  ایران  والیبال 
پرورش  و  آموزش  کرد:  خاطرنشان  نیستند،  دنیا  از 
ضعیف کار می کند؟ بله این بخشی از مشکل است، 

اما چه کارهایی باید انجام شود که مشکل حل شود؟ 
۱۳ سال است که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت 
می کنیم و روند حرکت مطلوب نیست، در صورتی که 
می تواند مطلوب تر باشد. امکانات را تا حدودی داریم. 
وقتی  دارد؟  مشکل   … و  اردو  شاخصه های  آیا  اما 
می شود،  پوشیده  نقاط ضعف  شود  می  برنده  تیمی 
باید کدام  است.  بهبود وضعیت  دنبال  به  فدراسیون 
بخش این شاخصه ها بهبود یابد؟ آیا شاخص هایمان 

درباره بازیکنان پشت خط زن و … درست است؟
ایران  زنان  والیبال  ملی  تیم  کرد:  تصریح  داورزنی 
باید  از تیم هایی مانند صربستان چیزی کم ندارد و 
واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. نام ایران و تیم ملی 
برایمان مهم است و این که قدرتمند در دنیا حضور 
یابد، اهمیت دارد. کشورهای موفق چه کرده اند که 
به  واقع  در  می کنند؟  عمل  موفق  رده های سنی  در 

دنبال کلیدهای اصلی برای بهبود وضعیت هستیم.

والیبال  توانایی  به  گفت:  والیبال  فدراسیون  رئیس 
مجموعه  شویم.  بهتر  باید  و  دارم  اعتقاد  ایران  زنان 
باید  ولی  زیادی می کشند  فدراسیون زحمات  بانوان 

عملکردمان را بررسی کنیم تا هر روز بهتر شویم.
ملی  تیم های  سرمربیان  نشست  این  ادامه  در 
بزرگساالن، جوانان و نوجوانان و اعضای کمیته فنی 
عملکرد ملی پوشان والیبال زنان ایران در سال ۱۴۰۱ 
گزارش  که  کردند  بررسی  مختلف  محورهای  از  را 
کامل آن متعاقبا منتشر خواهد شد.تیم ملی والیبال 
اسالمی  کشورهای  والیبال  مسابقات  در  ایران  زنان 
نایب قهرمانی شد که نخستن  موفق به کسب مقام 
رویداد  یک  در  ایران  زنان  والیبال  تاریخ  نقره  مدال 
آسیا  زنان  کنفدراسیون  جام  در  و  است  بین المللی 
جوانان  ملی  تیم های  گرفت.  جای  هفتم  جایگاه  در 
و نوجوانان دختر نیز در رقابت های قهرمانی آسیا در 

جایگاه های ششم و هفتم قاره کهن قرار گرفتند.

ماجدی: با کی روش می توانیم صعود کنیم
فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو   
گفت: با کی روش می توانیم انتظار صعود به 
مرحله حذفی جام جهانی را داشته باشیم.

تیم  بازگشت  حاشیه  در  ماجدی   میرشاد 
جمع  در  کویت  از  ایران  فوتسال  ملی 
تبریک  هم  باید  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
نایب  کرد.  فکر  بیشتر  آینده  به  و  گفت 
قهرمانی تیم ملی فوتسال کمتر از قهرمانی 
نبود. کسانی که فوتسال را از نزدیک حس 
می کنند، می دانند حق ما شکست نبود اما 
موارد  از  و  یکسری  نشد  ما گل  توپ های 
که  می شد  انجام  زمین  در  باید  آنالیز  ریز 
نشد. اما در مجموع یک درس خوب برای 
و  بیشتر  که  داشت  فنی  کادر  و  بازیکنان 

بهتر به فکر تیم ملی باشند.
هیئت  عضو  عنوان  به  هم  من  افزود:  وی 
رئیسه این وظیفه را دارم که در کنار همه 
احساس  جایی  هر  باشیم.  ملی  تیم های 
در  می کنیم  سعی  نیست  کسی  کنیم 
کنار تیم باشیم تا بچه ها تنها نباشند. این 
بسته  خاطرات  دفتر  و  شد  تمام  بازی ها 
باید بیشتر به آینده نگاه کنیم.  می شود و 
باید از همین امروز نقاط منفی و ضعف تیم 

ملی فوتسال شناسایی کنیم و هر چه کادر 
فنی بخواهد در اختیارش بگذاریم و در جام 

جهانی خوشحالی خوبی باشیم.
فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
همه  مانند  هم  شمسایی  کرد:   خاطرنشان 
جمله  آن  یاد  من  بود.  ناراحت  بازیکنانش 
می گفت  که  می افتم  تختی  پهلوان  جهان 
»طال در گردنم بود اما آن را انداختم نقره را 
برداشتم« واقعا همین اتفاق افتاد. پیروزی 
در اختیار خودمان بود اما کم شانسی باعث 
شد این اتفاق بیافتد. من به شمسایی گفتم 
زحمتتان را کشیدید. این وظیفه فدراسیون 
فوتبال است که بیشتر از قبل حمایت کنیم 
و پشتوانه سازی برای تیم های پایه داشته 

باشیم.
ظاهرا  ژاپن  اینکه  با  رابطه  در  ماجدی 
را  بیشتر و خوبش  بازی های دوستانه  مزد 
با  ایران گرفت، گفت: حس می کنم  مقابل 
حذفی  و  مقدماتی  دور  در  که  بازی هایی 
انجام دادیم و با گل های زیاد رقبا را شکست 
دادیم، کمی ژاپن را دست کم گرفته بودیم. 
شاید اگر با همان ِعرق همیشگی وارد زمین 
می شدیم، چهار گل از حریف پیش بودیم. 

از نظر من نتیجه این بازی یک حادثه بود. 
با این حال این موضوع چیزی از ارزش های 
مطمئن  نمی کند.  کم  ما  جدید  بازیکنان 
با حمایت  فدراسیون تیم ما خوش  هستم 

خواهد درخشید.
وی همچنین در مورد اینکه با مهدی تاج 
ملی  تیم  و  کی روش  سر  بر  دیدگاهش 
کسی  با  من  کرد:  تصریح  بود،  متفاوت 
انتصاب ها  و  انتخاب ها  در  نداشتم.  تضاد 
باید تالش  االن  دارد.  تفکرات وجود  تضاد 
کنیم تیم ملی در مرحله دوم جام جهانی 
خودش را ببیند. با تمهیدات و حضور مربی 
جدید به نظر من رسیدن به دور دوم کار 
سختی نخواهد بود. همه مسابقات تیم ملی 
عملکرد  و  دیدند  را  آمریکا  و  ولز  انگلیس، 
تیم ملی در مسابقه مقابل اروگوئه و سنگال 

را تماشا کردند.
در  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مورد عملکرد کی روش هم گفت: نمی شود 
االن در مورد عملکرد صحبت کرد چرا که 
بحث  در  تنها  و  نداشته  تمرینی  کی روش 
مدیریتی کار کرد که بازیکنان به نظر من 

فعل خواستن را خوب صرف کردنند.
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هنری
گزارش

دانشگاه هنر باید محور کرسی های 
نظریه پردازی حوزه های هنری باشد

محور  باید  هنر  دانشگاه  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
در  هنر  دانشگاه  گفت:  باشد،  هنری  حوزه های  پردازی  نظریه  کرسی های 
قیاس با سایر مجموعه های علمی کشور شایسته ترین گزینه برای برپایی 

کرسی های نظریه پردازی حوزه هنر به شمار می رود.
 هفتاد و یکمین جلسه شورای هنر با دستور جلسات بررسی وضعیت کرسی 
های نظریه پردازی حوزه هنر و بررسی اصالحات تسهیل گرایانه برای صدور 

مجوز موسسات فرهنگی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
محمد مهدی اسماعیلی در هفتاد و یکمین جلسه شورای هنر که در محل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد با اشاره به اهمیت بسزای کرسی 
های نظریه پردازی در تعالی حوزه هنر در خصوص وضعیت نظریه پردازی 
این حوزه گفت: به نظر می رسد در این خصوص خللی وجود دارد که  در 
از زیست علمی و پژوهشی کشور تبدیل  حوزه »نظریه پردازی« به جزئی 
و  دقیق  شناسی  آسیب  مستلزم  مسئله  این  فصل  و  حل  که  است  نشده 

کارشناسانه است.
محور  باید  هنر  دانشگاه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  کشور  هنر  شورای  رئیس 
کرسی های نظریه پردازی حوزه های هنری باشد، گفت: دانشگاه هنر در 
قیاس با سایر مجموعه های علمی کشور شایسته ترین گزینه برای برپایی 
نظریه  روش  زیرا  می رود  شمار  به  هنر  حوزه  پردازی  نظریه  های  کرسی 

پردازی در حوزه هنر همانند شیوه آموزش با سایر حوزه ها متفاوت است.
تعامل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  بر اهمیت همکاری و  تاکید  با  اسماعیلی 
ارتباطات وزارت فرهنگ با هیات کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این آمادگی را دارد که برای ایجاد سازوکارهای اجرایی »کرسی های نظریه 
پردازی« در حوزه فرهنگ و هنر از تمامی ظرفیت های وزارتخانه استفاده 

شود.
رییس شورای هنر کشور در پایان گفت: این شورا می تواند به پشتوانه حضور 
شخصیت های حقیقی و حقوقی به عنوان مجموعه ای بالنده روند اصولی 
برپایی کرسی های نظریه پردازی حوزه هنر را تسهیل کند که امیدواریم این 

مسئله با برنامه ریزی مدون به سرانجام برسد.
همچنین دبیر هیات کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی 
انقالب فرهنگی که به عنوان مهمان در جلسه شورای هنر حضور یافته بود، 
از عمر هیات کرسی های  این هیات گفت: طی ۱۹ سال که  در خصوص 
نظریه پردازی شورای عالی انقالب فرهنگی می گذرد، شصت و دو نظریه به 
ثبت رسیده و  ۲۱ کرسی طی سالهای اخیر فعال شده است که البته این 
اقدامات آنطور که شایسته است نتوانسته اهداف متعالی حوزه هنر انقالب 

اسالمی را تامین کند.
حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور، افزود: از میان این ۲۱ کرسی، سیزده 
کرسی ترویجی و هشت کرسی تخصصی بوده است که مسائل مرتبط با فقه 
هنر و معماری بخش قابل توجهی از محتوای کرسی ها را شامل شده است.

انقالب  دبیر هیات کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی 
فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون شورای علمی تخصصی هنر در 
دانشگاه هنر فعال است، ابراز امیدواری کرد تا با ادامه این روند به تحول و 

تعالی حوزه هنر کمک کنیم.
با  فرهنگی  موسسات  مجوز  برای صدور  گرایانه  تسهیل  اصالحات  بررسی   
حضور مهدی محمدی، دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بخش 

پایانی هفتادو یکمین جلسه شورای هنر بود.

کارگردان»حکایت های کمال«موضع 
تهیه کننده را رد کرد/فصل۲را می سازیم

تغییر  به  اشاره  با  کمال«  »حکایت های  کارگردان  میرزایی  صلح  قدرت اهلل 
همین  سریال  این  دوم  فصل  است  قرار  که  داد  خبر  سریال  این  تهیه کننده 

امسال به تولید برسد.
قدرت اهلل صلح میرزایی کارگردان فصل اول سریال »حکایت های کمال« که 
ساخت فصل دوم این سریال را هم بر عهده دارد، در واکنش به اظهارت  محسن 
شایانفر تهیه کننده فصل اول این سریال که از منتفی شدن تولید ادامه سریال 
خبر داده بود، به خبرنگار مهر بیان کرد: متن فصل دوم این سریال در حال 
را هم شروع  این مجموعه  تولید  تا ۲ ماه دیگر پیش  احتماالً  نگارش است و 

کنیم.
وی با اشاره به تغییر تهیه کننده این سریال اظهار کرد: تهیه کننده این سریال 
تغییر کرده است و اکنون امیر طالبی کاشانی تهیه کنندگی این مجموعه را 

بر عهده دارد.
صلح میرزایی درباره تغییر سن نوجوانان این سریال که تهیه کننده قبلی آن را 
یکی از مشکالت ساخت فصل دوم دانسته بود عنوان کرد: سه چهار سال است 
که از داستان گذشته است و از نظر منطق داستانی می توان قصه را به محله 

دیگری برد و قاعدتاً باید نوجوانان سریال تغییر کنند.
این کارگردان اضافه کرد: این سریال بر اساس یک رمان نوشته شده است و 
قصه بر اساس مخاطب کودک و نوجوان است. نوجوانان سریال تغییر می کنند و 
مثاًل بازیگر نقش کمال هم که بزرگ تر شده است باید با شخص دیگری تغییر 
کند. این در همه جا مرسوم است در دنیا هم بازیگران تغییر می کنند در ایران 

هم جایگزین می شوند.
وی که در حوزه نویسندگی کارهای کودک و نوجوان هم فعالیت دارد درباره 
کمبود آثار مرتبط با این نسل اظهار کرد: عملکرد کودک و نوجوان به عنوان 
یک قهرمان برای مخاطب جذاب است. زمانی در کانون های پرورشی کودکان و 
نوجوانان آموزش های زیادی برای کودکان و نوجوانان انجام می شد که از جمله 
آنها همین بازیگری بود. ما کارگردانان باید کمک کنیم هم بازیگران نوجوان 
بیشتری به عرصه بازیگری وارد شوند و هم محصوالت بیشتری در این زمینه 
تولید شود. اکنون کمتر تولیداتی در سینما مرتبط با کودک و نوجوان داریم. 
من خیلی این سال ها این آثار را کم می بینیم و به نظرم باید تا حدودی توجه 
و  کودک  باید  باشیم. همچنین  داشته  نوجوان  و  کودک  تولیدات  به  بیشتری 

نوجوان را به سینما رفتن ترغیب کنیم.
اظهار  نیز  نوجوان  تلویزیون در حوزه  تولیدات کم  به  پاسخ  این کارگردان در 
کرد: در تلویزیون هم کمتر اثری داشته ایم و در حوزه سینما هم کمتر تولیداتی 
داشته ایم حتی من که مقطعی در شورای بررسی فیلمنامه در فارابی بودم حدود 

۱۰ یا ۱۲ سینما انتخاب کردیم که مخصوص نوجوان باشد.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
ظرفیت  هنوز  ما  گفت:  دستی  صنایع 
داخلی  گردشگران  به  را  عشایر  کوچ 
آن  از  بازدید  برای  و  نکردیم  معرفی 
به  سفر  تقاضای  اما  نمی کنیم،  سفر 
افزایش  عشایر  کوچ  زمان  در  ایران 
برای  خارجی  گردشگران  می یابد 

تماشای آن هزینه می کنند
همایش  در  ضرغامی   عزت اهلل  سید   
مرکز  در  که  عشایر  و  روستا  ملی  روز 
سیما  و  صدا  الملی  بین  همایش های 
برگزار شد، اظهار داشت: قبل از هفته 
می خواهیم،  را  وحدت  خود  وحدت 
به  را  ایران  آرزوی جداسازی  دشمنان 
گور خواهند برد، ایران یکپارچه هرگز 
نگرانی  از  قبل  اما  شود،  نمی  تجزیه 
در  خودمان  داریم  نیاز  تجزیه  برای 
با  همه  نکنیم،  تجزیه  را  آدم ها  داخل 
هم باشیم ایران متعلق به همه ایرانیان 
همین  به  هم  ایران  زیبایی  و  است 

وحدت است.
کرد:  تصریح  فرهنگی  میراث  وزیر 
آیین  و  زبان  و  لباس  تنوع  در  زیبایی 
اما  است،  کامال درست   .. و  و خوراک 
تحمل  و  یکدلی  و  همراهی  و  وحدت 
و  زیبا  ایران  مردم  اتحاد  همدیگر، 

ارزشمند است.
وی با اشاره به افتتاح شبکه نسیم در 
شهر مریوان در کنار دریاچه زریوار در 
دوران مدیریت در صدا و سیما، افزود: 
ایجاد  مردم  خود  را  امنیت  باالترین 
مردم  از  نیمی  روز  آن  در  می کنند 
که  جایی  مرز،  لب  در  آمدند؛  مریوان 
وجود  »امنیت  می کند  تبلیغ  دشمن 
ندارد«، همه مردم کرد قهرمان آمدند، 

که بازتاب خوبی داشت.
اقوام گل های سرسبد کشور هستند

حفظ  ضرورت  بر  تاکید  با  ضرغامی 
کرد:  بیان  کشور  در  امنیت  و  وحدت 
اقوام ما گلهای سرسبد و هویت ایران 
اسالمی و مایه تشخص کشور هستند، 
جای  هیچ  در  همبستگی  و  تنوع  این 
طبل  بر  دشمن  شود.  نمی  پیدا  دنیا 
این  که  می کوبد  جدایی  و  اختالف 
وحدت از ما گرفته شود، باید در هفته 
یکپارچگی  و  اتحاد  این  باید  وحدت 

پاسداری شود.
تصور  کرد:  بیان  فرهنگی  میراث  وزیر 
عوامانه این است که روستاها نقاط دور 
دست و دورافتاده و محروم هستند در 
حوزه  جدی ترین  روستاها  که  حالی 
به  هستند،  کشوری  هر  اقتصاد  مولد 
ایران که به لحاظ گستردگی  ویژه در 
و تنوع و مزیت آنها در کمتر کشوری 
به  ما  نگاه  اگر  دارد.  وجود  دنیا  از 
به عنوان یک بخش مولد مهم  روستا 
اقتصادی که اقتصاد و پیشرفت کشور 
به  نسبت  است،  وابسته  بخش  این  به 
جلو  به  رو  گام  یک  سیاست ها،  سایر 

خواهد بود.
کرد:  فرهنگی خاطرنشان  میراث  وزیر 
کارهای  گذشته  دهه  چهار  طول  در 
زیادی از راه سازی، آبرسانی، گازرسانی، 
برای  ارتباطات  و  برق رسانی، مخابرات 
دشمن  اما  است،  شده  انجام  روستاها 
ندیده  را  اقدامات  این  می کند  تالش 

بگیرد.
و  توانمندسازی  عدم  کرد:  بیان  وی 

آموزش در روستاها به نسبت امکانات 
بزرگ  ضعف های  از  یکی  اقدامات  و 
اولویت  در  است،   انقالب  از  بعد  ما 
هدایت گری  و  آموزش  مناطق  این 
چه  هر  ندادیم،  انجام  را  تسهیالت 
شد،  بد  روستاها  وضعیت  آمد  جلوتر 
روستاها  و  گرفت  صورت  مهاجرت 
خالی از سکنه شدند، از طرفی حاشیه 
نشینی در شهرها افزایش یافت، اکنون 
آنکه  شرط  به  بازگردد  روند  این  باید 
مزیت های روستا شناخته شود و همه 

کمک کنند.
روستا  در  گردشگری  و  دستی  صنایع 

مغفول مانده است
ضرغامی کشاورزی و دامداری را مزیت 
نسبی روستاها دانست و گفت: صنایع 
مغفول  حوزه  گردشگری  و  دستی 
از  که  مناطقی  در  حتی  است.  روستا 
با  اقلیمی کشاورزی و دامداری و  نظر 
می  گردشگری  می شود  مواجه  رکود 
و  دهد  نشان  را  خود  خوبی  به  تواند 
در  شود،  مردم  حضور  و  درآمد  منبع 
صنایع دستی هویت بنیان به عدد همه 
دستی  صنایع  اشتغال  می توانیم  افراد 

ایجاد کنیم.
شناسنامه  و  هویت  دستی  »صنایع 
اقتصاد  بارز  مصداق  و  ایران  مردم 
حوزه  این  وابستگی  است،  مقاومتی 
به خارجی تقریبا صفر است، موقعیت 
مربوط  به  آن  همه  و  ندارد  وابستگی 
داخلی  های  مهارت  و  ها  توانمندی 
آموزش  و  درست  شناسایی  با  است، 
یک  به  باید  و  می تواند  ایران  همه 
تبدیل  دستی  صنایع  بزرگ  کارگاه 

شود«
بخش های  همه  گفت:  ضرغامی 
دولتی باید در تقویت صنایع دستی و 
فرهنگی  میراث  وزارتخانه  گردشگری 
کشاورزی  و  روستایی  کنند،   کمک  را 
همان  اما  دارد،  قرار  خود  جای  در 
توسعه  برای  زمینه  بهترین  کشاورزی 
وزارت   در  است.  روستایی  گردشگری 
تخصصی  میزهای  فرهنگی  میراث 
کشاورزی و عشایری راه انداخته شده 
و روی آن کار می شود، همه روستاها 
ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی و 

روستایی دارند

گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزیر 
اظهار داشت: زمانی که عشایر کوچ می 
خلقت  آفریده  تصاویر  زیباترین  کنند 
برای دیدن آن سفر  ما کمتر  می شود 
قدر  گردشگران خارجی  اما  کنیم  می 
سفر  تقاضای  می دانند،  را  پدیده  این 
افزایش  زمان کوچ عشایر  ایران در  به 
برای  خارجی  گردشگران  و  می یابد 
می کنند،  هزینه  عشایر  کوچ  تماشای 
داخلی  گردشگران  را  ظرفیت  این  اما 

معرفی نکردیم.
ضرغامی گفت: حدود ۳هزار بومگردی 
دولت  سیاست  است،  فعال  کشور  در 
تسهیالت  است  قرار  این  بر  سیزدهم 
مانند  مشاغلی  به  را  اعتبارات  و 
تاسیسات  بومگردی  و  دستی  صنایع 
با  که  بدهیم  روستا  در  گردشگری 
این  اگر  افتند.  می  راه  کمک  کمی 
در  که  هایی  مزیت  و  درست  توجه 
روستاها وجود دارد به خوبی پیگیری 
شود، نتایج مطلوبی محقق خواهد شد. 
و  ها  باغ  روستاها  برخی  در  متاسفانه 
که  داشته  وجود  زیبایی  شالیزارهای 
همه از بین رفته و ویالسازی آپارتمان 
سازی شده است طبیعت از بین رفته 

که گردشگری را نابود می کند.
طبیعت  که  سوداگران  با  باید  »نظام 
و  باشد  سختگیر  برند  می  بین  از  را 
به شدت برخورد کند، همین بدبختی 
صادر  حال  در  کالنشهرها  برج سازی 
شدن به روستاها و اماکن خوش منظره 
است، همه از فعاالن محیط زیست تا 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  فعاالن 
باید با این پدیده شوم مقابله کنند هم 
بازوهای رصد نظام هستند و باید این 

اقدامات را افشا کنند«
برخی  گفت:  فرهنگی  میراث  وزیر 
را  زیبا  اندازهای  چشم  و  مناطق  از 
کردند،  نابود  ثروت  و  قدرت  اصحاب 
دولت  اند،  ساخته  ساختمان  و  ویال 
این  جلوی  موظفیم  همه  و  مردمی 
کارها را بگیریم، طبیعت، گردشگری و 
میراث فرهنگی باید برای مردم و آینده 
باقی بماند، مردم از زندگی شهری که 
می  طبیعت  دامن  به  می شوند  خسته 
طبیعی  مناطق  از  بسیاری  اما  روند، 
بین  از  بیرون شهرها در حال  زیبا در 

رفتن است.
شروع  روستاها  به  معکوس  مهاجرت 

شده است
به  مردم  گفت:  فرهنگی  میراث  وزیر 
روستاها می روند مهاجرت معکوس به 
روستاها شروع شده است، سرمایه داران 
سرمایه  روستاها  در  باید  پول دارها  و 
گذاری کنند. اما نباید منابع طبیعی و 
محیط زیست را که ظرفیت گردشگری 

روستا هستند، ویران کنند.
سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  ضرغامی 
صنایع  توسعه  و  رونق  تولید،  برای 
دستی تسهیالت می دهد. بخش بزرگ 
فعاالن صنایع دستی کشور در روستاها 
صنایع  جامعه  بزرگ  بخش  و  است 
زنان  را  ۷۰درصد  از  بیش  دستی، 
تشکیل می دهند. اتفاقا از مواد دورریز 
اطراف خود محصول تولید می کنند و 
بیرون  مناطق  از  اولیه  مواد  ندرت  به 

منطقه زندگی خود وارد می کنند.
صنایع دستی  هنرمند  گفت:  ضرغامی 
همه  مهارت  و  هنرمندی  با  هیچ،  از 
چیز تولید می کنند، در همه جای دنیا 
است  الزم  اما  می کنند.  را  کار  همین 
گردشگری  حوزه  در  ها  دستگاه  همه 
با  و صنایع دستی در بخش روستایی 
وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی 

همکاری کنند.
وی با تشکر ازمساعدت رئیس جمهوری 
صنایع دستی  هنرمندان  بیمه  برای 
گفت: ۱۰ هزار هنرمند صنایع دستی 
بخش  که  شوند  می  بیمه  مستقل 
بیشتر این فهرست به روستاییان تعلق 
رونق  صنایع دستی  اگر  داشت.  خواهد 
این  شود  کمک  هم  طرفی  از  بگیرد 
محلی  سنتی،  بازارهای  به  محصوالت 
و استانی و ملی بیاید و به فروش برسد 
بازارها و بازارچه های بزرگ دائمی راه 
اندازی شود، قطعا روستاییان در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی فعال تر و 
می  وجود  به  نیز  محلی  کارفرماهای 
سودآور  صنعت  این  که  زمانی  آید، 
صورت  به  دولت  بیمه  به  دیگر  شود 
بود، و کارفرما  نیاز نخواهد  یک طرفه 
فعال  اما  کرد،  خواهد  بیمه  را  هنرمند 
زیر پر و بال این صنعت را باید بگیریم.

 ضرغامی: بدبختی برج سازی در حال 
صادر شدن به روستاها است

گزارش

با موافقت سازمان سینمایی؛

آبیار برای نسخه سینمایی»سووشون« 
مجوز گرفت

با پنج فیلم نامه  شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر 
موافقت کرد.

سینمایی،  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  قاسمی  محمدحسین  تهیه کنندگی  به  وشون«  »سو  فیلم نامه های 
کارگردانی و نویسندگی نرگس آبیار، »سرهنگ ثریا« به تهیه کنندگی جلیل 
شعبانی و کارگردانی و نویسندگی لیال عاج، »دست ناپیدا« به تهیه کنندگی 
»راه  شاه حسینی،  انسیه  نویسندگی  و  کارگردانی  و  سیدزاده  سیدسعید 
علی  نویسندگی  و  کارگردانی  کریمی،  مهدی  تهیه کنندگی  به  شیری« 
جعفرآباد و محصول بنیاد سینمایی فارابی و »گربه« به تهیه کنندگی سعید 
شورای  موافقت  تقی زاده  مصطفی  نویسندگی  و  کارگردانی  و  نامقی  خانی 

پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

انسیه شاه حسینی پس از ۱۱ سال برای 
جشنواره فجر فیلم می سازد

انسیه شاه حسینی پس از ۱۱ سال فیلم »دست ناپیدا« را برای شرکت در 
جشنواره ی فجر می سازد.

این فیلمساز اخیرا برای فیلمنامه »دست ناپیدا« از سازمان سینمایی پروانه 
این  ساخت گرفته و سیدسعید سیدزاده، تهیه کننده اش درباره روند تولید 
فیلم به ایسنا می گوید: در حال حاضر یکسری صحبت های اولیه با کسانی که 
نیت کمک و حمایت از ساخت داشتند، انجام داده ایم و امیدوارم به نتیجه 

برسد تا کار را زودتر شروع کنیم.
او افزود: »دست ناپیدا« فیلمی در حوزه دفاع مقدس و کامال ارزشی است 
ا ببینند. فیلم، یک قصه اجتماعی  که آیندگان ما نیاز دارند این قصه ها ر 
در میانه های جنگ و روایتگر ایثارگری یک قشر خاصی از جامعه در دوران 

جنگ است.  
سیدزاده ادامه داد:  مذاکرات برای جذب حمایت های مالی در این راستاست 
که پیش تولید را در مدت یک ماه به پایان برسانیم و فیلم را به سرعت کلید 
بزنیم چون برنامه ریزی ما این است که فیلم به عنوان یک شاخه گل زیبا در 

جشنواره فجر امسال نمایش داده شود.  
به گفته وی »دست ناپیدا« به طور کامل در استان خوزستان ساخته خواهد 

شد.

 »بی همگان« سریالی منطبق بر 
میل مخاطب

مجموعه  این  است.  سیما  آنتن  پاییز  نوبرانه   »بی همگان«  تلویزیونی  سریال 
تلویزیونی با موضوعی درام و خانوادگی این شب ها مهمان ویژه  خانواده های 
مشکل پسند ایرانی است به گونه ای که شب های طوالنی پاییزی »بی همگان« 

به سر نشود.
این روزها از شبکه سه سیما سریالی پخش می شود با عنوان »بی همگان«، 
گروه  های  که  متعدد  قصه  های  و  اتفاقات  با  ماجرا  پر  و  پرلوکیشن  سریالی 
مختلف سنی را به خوبی با خود درگیر کرده و نظر مساعد آن ها را تا اینجای 

کار تا حدود رضایت بخشی جلب کرده است.
تصمیم  که  است  پسری  و  دختر  درباره ی  »بی همگان«  مجموعه  داستان 
گرفته اند با هم ازدواج کنند، اما مشکالت و مسائلی مختلفی سر راهشان قرار 
دارد. سریال تلویزیونی بی همگان نوبرانه  پاییز آنتن سیما است. این مجموعه 
تلویزیونی با موضوعی درام و خانوادگی این شب ها مهمان ویژه ی خانواده های 
مشکل پسند ایرانی است به گونه ای که شب های طوالنی پاییزی »بی همگان« 

به سر نشود.
تهیه کنندگی  به  سیما  سه  گروه  سریال  و  فیلم  گروه  از  کاری  »بی همگان« 
با قلم سعید جاللی و علیرضا کاظمی پور نوشته شده است  مهران مهام که 
و بهرنگ توفیقی کارگردان این سریال است. ویژگی بارز بهرنگ توفیقی در 
نمایش روابط میان شخصیت ها و فضاسازی موقعیت های قصه است که در این 

مورد بسیار دقیق و کاربلد عمل می کند.
سریال بی همگان سی و هفت قسمت دارد و به قلم علیرضا کاظمی پور و سعید 
جاللی به نگارش درآمده است. این دو نویسنده مشهور کشورمان پیش از این 
نیز با هم آثار موفقی نوشته بودند، از جمله سریال پرطرفدار »آوای باران« که 
سال ۹۲ از شبکه سه سیما روی آنتن رفت و مجموعه »عاشقانه« که از شبکه 

نمایش خانگی منتشر شد.
مجموعه تلویزیونی »بی همگان« با پرداختن به معضالت اجتماعی جامعه با 
طرح سوژه ای سرسبد و تازه توانسته است مخاطب تلویزیون را به خوبی متأثر 
نگه  را همچنان در دامنه دنبال کنندگان خود  او  و  از مغناطیس خود کند 
دارد موضوعی که در سال های گذشته سپهر سریال های تولیدی سیما حکم 

ستاره سهیل را دارد.
از جمله سریال های متفاوت سال های اخیر است  در واقع سریال بی همگان 
که به مفاهیمی نظیر روابط افراد، جایگاه خانواده و هنجارها وناهنجاری های 
برای  و  تولید می کند  تاثیرگذار  و غیره فضاهای  روابط جوانان  میان  موجود 

گروه سنی مختلف و تمامی اعضای خانواده مناسب و آموزنده است.
منتقدان به رغم حضور بازیگرانی کاربلد و حرفه ای در سریال »بی همگان« و 
جریان سیال داستان آن با ریتمی درست و خیلی سرراست اما به موازات آن 
بر این گمانه زنی دامن می زنند که موضوع بی همگان کمی تکراری و شبیه 

به سریال »افرا« است.
جالب  و  بوده  مشترک  »بی همگان«  و  »افرا«  سریال  بازیگران  از  شماری 
اینجاست که این بازیگران مشابه همان نقش ها را تکرار کرده اند. این دسته 
از منتقدان برای انتقاد خود شواهد روشنی را هم بر می شمارند از آن جمله 
می توان به برخی موارد اشاره کرد. محمد صادقی در سریال افرا پسری نخبه 
امیرعلی در  او در نقش  بود.  پولدار شده  بود که عاشق دختری  اما بی پول 
سریال بی همگان نیز نقشی مشابه را برعهده دارد. او بار دیگر جوانی باهوش 
و نخبه است که وضع مالی خوبی ندارد و همین شرایط مالی باعث شده در 
رسیدن به عشقش با مانع مواجه شود. این بار هم مانند سریال افرا نقش پدر 
دختر مورد عالقه  امیرعلی بر عهده مهدی سلطانی است. این بازیگر نیز در 
سریال افرا نقشی مشابه سریال بی همگان را برعهده دارد؛ مردی کارخانه دار 
و مغرور که در افرا نسبت به خواسته های پسرش بی تفاوت بود و این بار با 

خواست دخترش الناز با بازی میترا رفیع سرسختانه مخالفت می کند.
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گوگل پس از ساخت دیتاسنتر در تایوان 
در  خود  دیتاسنتر  سومین  سنگاپور،  و 
آسیا را سال میالدی آینده در ژاپن افتتاح 

می کند.
 دیتاسنتر گوگل در شهر اینزای در استان 
بودجه  تحت  و  بود  خواهد  واقع  چیبا 
زیرساخت ۷۳۰ میلیون دالری گوگل  که 
تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت، ساخته 

می شود.
جدید،  دیتاسنتر  کرد  اعالم  گوگل 
دسترسی سریع تر و مطمئن تر کاربران به 
ابزارها و خدمات این شرکت را فراهم کرده 
اشتغال حمایت  و  اقتصادی  فعالیت  از  و 
خواهد کرد و ژاپن را به اقتصاد دیجیتالی 
جهانی متصل می کند. گوگل پیش از این، 
اوساکا  و  توکیو  در  را  خود  ابری  مناطق 
و  زیرساخت  خدمات  کردن  فراهم  برای 
این  داشت.  محلی  شرکتهای  برای  ابری 
شرکت با فراهم کنندگان فضای میزبانی 
مانند اکوئینیکس برای خدمات رسانی به 
مشتریان گوگل کلود همکاری کرده است 
اما اکنون در حال ساخت دیتاسنتر خود 
مانند  تمامی خدماتش  از  بتواند  تا  است 

یوتیوب و جی میل پشتیبانی کند.

ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در یک 
تا  شرکت  این  کرد:  اعالم  وبالگ  پست 
میلیون   ۷۳۰ حدود   ،۲۰۲۴ سال  پایان 
سرمایه گذاری  بومی  زیرساخت  در  دالر 
فومیو  با  کرد  اعالم  پیچای  کرد.  خواهد 
کیشیدا، نخست وزیر ژاپن دیدار کرده تا 
طرح ابتکار دیجیتالی سازی ژاپن را با وی 
در میان بگذارد. این طرح شامل سرمایه 
گذاری های زیرساخت، برنامه های آموزش 
و  اشخاص  و  شرکت ها  برای  دیجیتالی 
کمک های Google.org برای بنیادهای 

مختلف است.
گوگل اوایل امسال پروژه کابل زیردریایی 
را متصل می کند  ژاپن  و  توپاز که کانادا 
را معرفی کرد. یافته های تحلیل "آناالیز 
سرمایه گذاری های  درباره  مزون" 
ژاپن نشان می دهد  زیرساخت گوگل در 
 ۳۰۳ می تواند  گذاری ها  سرمایه  این  که 
میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی در 

فاصله سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ اضافه کند.
ایجاد  قبل  روز  چند  اینترنتی  غول  این 
را  آفریقا  در  خود  ابری  منطقه  نخستین 
واقع  جنوبی  آفریقای  در  که  کرد  اعالم 

خواهد بود.

 افتتاح سومین دیتاسنتر گوگل 
در آسیا

رییس هیات مدیره بانک ملی ایران 
گذشته  از  بانک  این  اینکه  بیان  با 
از  کاملی  سبد  همواره  دیرباز  و 
اولین  و  داشته  را  بانکی  محصوالت 
برنامه  و  اهداف  در  که  است  بانکی 
جامع  بانکداری  خدمات  آن،  های 
تغییرات  با  گفت:  است،  دیده شده 
ملی  بانک  استراتژیک  های  برنامه 
گروه  تشکیل  کارهای  و  ایران، ساز 
مالی نیز فراهم شد تا نیازهای کسب 
احسن  نحو  به  مشتریان  کاری  و 

پاسخ داده شوند.
به گزارش اخباربانک، عباس شفیعی 
روابط  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
بیان  با  ایران  ملی  بانک  عمومی 
از  اینکه  رغم  علی  بانک  این  اینکه 
جامع  بانکداری  خدمات  گذشته 
ارایه کرده است اما شاید در دوران 
تغییر  را  خود  بازار  نیازهای  جدید 
تغییر  با  همزمان  افزود:  بود،  نداده 
مدیریت بانک و همچنین تغییراتی 
برنامه  اواخر سال گذشته در  از  که 

های استراتژیک بانک صورت گرفت، 
برنامه  در  جامع  بانکداری  بحث 

تحول استراتژیک گنجانده شد.
آماده سازی  برای  وی تصریح کرد: 
مضامین استراتژیک ضرورت داشت 
ساز و کارهای الزم نیز فراهم شود 
مالی در  قالب تشکیل گروه  که در 

بانک ایجاد شد.
به  مالی  گروه  کرد:  تاکید  شفیعی 
مجموعه  توانند  می  بانک  همراه 
مشتریان  کاری  و  کسب  نیازهای 
به ویژه مشتریان بزرگ و مشتریان 

شرکتی را تامین کنند.
رییس هیات مدیره بانک ملی ایران 
برای  ساختار  این  ایجاد  کرد:  بیان 
های  بنگاه  های  درخواست  اجابت 
ملی  بانک  و  داشت  ضرورت  بزرگ 

ایران این اقدام را انجام داد .
حوزه  در  مالی  گروه  وی،  گفته  به 
رفع  برای  بیمه  و  سرمایه  بازار 
کمک  بانک  به  مشتریان  نیازهای 

می کند.

پاسخ به نیازهای کسب و کاری 
مشتریان بانک ملی در گروه مالی نوشتار

با  رئیس جمهور  اول  معاون 
غذا  نباید  اینکه  بر  تأکید 
مردم  اساسی  کاالهای  و 
باشد،  وابسته  بیگانه  ارز  به 
پررنگ  و  گفت: حضور جدی 
برای  مجریه  و  مقننه  قوای 
کشت  الگوی  طرح  اجرای 
حاکمیت  جدی  اراده  نشانگر 
کاالهای  تأمین  راستای  در 

اساسی کشور است.  
اولین  در  مخبر   محمد 
اجالس سراسری الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی در محل 
با  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
و  غذا  نباید  اینکه  بر  تأکید 
ارز  به  مردم  اساسی  کاالهای 
اهمیت  باشد،  وابسته  بیگانه 
موضوع امنیت غذایی را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: نه تنها 
اکثر  مردم  بلکه  ایران  مردم 
دالیل  به  جهان  کشورهای 
ذخیره  دنبال  به  مختلف 
هستند  خود  نیازهای  سازی 
تأمین  اهمیت  مهم  این  که 
کاالهای اساسی توسط دولت 

را نشان می دهد.
رئیس جمهور  اول  معاون 
اوکراین  جنگ  به  همچنین 
در  کاالها  برخی  کمبود  و 
و  اشاره  اروپایی  کشورهای 
تصریح کرد: پس از این جنگ 
حتی  و  جهان  کشورهای 
مشکالت  دچار  اروپا  اتحادیه 
که  جایی  تا  شدند  اساسی 
فروشگاههای  بعضی  قفسه 
هجوم  با  اروپایی  کشورهای 
اساسی  کاالهای  از  مردم 
ما  کشور  در  اما  شد  خالی 
دار  ریشه  تمدن  مردمش  که 

اسالمی  و  ایرانی 
همان  در  دارند 
نیز  ویژه  شرایط 
مهم  تصمیم 
برای  اقتصادی 
سازی  مردمی 
یارانه ها و اصالح ارز 
ترجیحی گرفته شد.  
قدردانی  با  مخبر 
برای  مردم  آحاد  از 
دولت  با  همراهی 
اصالح  اجرای  در 
اظهار  ترجیحی  ارز 
کمک  با  داشت: 
مردم  همراهی  و 
اجرای  زمان  در  و 
اصالح  طرح  این 

با  کجا  هیچ  در  اقتصادی، 
بحران و هجوم به فروشگاه ها 
مواجه نشدیم که این نشانگر 
بودن  دار  ریشه  و  بصیرت 

تمدن مردم است.  
الگوی  به تدوین  اشاره  با  وی 
کشت محصوالت کشاورزی و 
محصوالت  کشت  سند  ابالغ 
جهاد  وزارت  توسط  استانها 
با  داد:  باید  ادامه  کشاورزی 
تدوین  بازنگری،  دوباره،  مرور 
الگوی کشت  اجرای اصالح  و 
در طول زمان به روزرسانی و 
اصالحات در اجرای این طرح 
موضوع  این  که  شود  اعمال 
نیازمند همفکری، همکاری و 
همت جدی تمام دستگاهها و 

قوای سه گانه است.
رئیس جمهور  اول  معاون 
جهاد  وزارت  از  قدردانی  با 
کمیسیون  و  کشاورزی 
شورای  مجلس  کشاورزی 

الگوی  تدوین  برای  اسالمی 
کشاورزی  محصوالت  کشت 
پررنگ  و  گفت: حضور جدی 
کنار  در  دولت  و  مجلس 
یکدیگر برای اجرای این طرح 
حاکمیت  جدی  اراده  نشانگر 
کاالهای  تأمین  راستای  در 

اساسی کشور است.  
عزیز  کشاورزان  افزود:  مخبر 
و  مردم  به  خدمت  دنبال  به 
از  پس  باید  و  هستند  کشور 
ابالغ  و  کشت  الگوی  تدوین 
زمینه های  به کشاورزان،  آن 
و صرفه  وری  بهره  سوددهی، 
اقتصادی در اجرای این طرح 

توسط کشاورزان دیده شود.
با  باید  اینکه  بیان  با  وی 
ریال  ارزش  ملی،  پول  تقویت 
در جهان جایگاه مناسب پیدا 
در  گاز  مصرف  گفت:  کند، 
و  جمعیت  با  متناسب  کشور 
و  نیست  موجود  ظرفیت های 

نیز در  تولید  میزان  از طرفی 
با  باید  که  است  پایین  کشور 
توجه به این مزیت خدادادی 
کشور را به نقطه مناسبی در 
تولید و صادرات گاز برسانیم.  
بخش  نشدن  فعال  مخبر 
ایران  اقتصاد  در  خصوصی 
مهم  معضالت  از  یکی  را 
و  برشمرد  کشور  اقتصادی 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه 
در  امور  از  ای  عمده  بخش 
وزارت کشاورزی توسط بخش 
انجام  کشاورزان  و  خصوصی 
عنوان  به  باید  که  شود  می 
دستگاهها  سایر  برای  الگویی 
دولت  پایان  تا  و  گیرد  قرار 
حرکت  سمتی  به  سیزدهم 
تهدید  نقطه  از  که  کنیم 
در  اساسی  کاالهای  تأمین 
کشور بگذریم و بتوانیم تا ۷۰ 
این  در  خود  نیازهای  درصد 
بخش را در داخل تهیه کنیم. 

مخبر  در اولین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت 
کشاورزی : غذا و کاالهای اساسی مردم نباید وابسته به 

ارز بیگانه باشد
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 ایران و عراق در نشست بین المللی مقابله 
برگزار  ایران  در  تیرماه  که  غبار  و  گرد  با 
زمینه  این  در  کارشناس  تبادل  برای  شد، 
به توافق رسیده بودند اما برای اجرای آن 
تاکنون از سوی دولت عراق اقدامی صورت 
نگرفته این در حالیست که دولت مردمی 
در تالش برای مقابله با گرد و غبار است تا 

مردم راحت تر نفس بکشند.
سوغات  غبار  و  گرد   ، ایرنا  گزارش  به 
توسعه  اصطالح  به  و  شهرنشینی  زندگی 
یافته است، ارتباط این دو را می توان در 
روند تغییر اقلیم، خشکسالی، خشک شدن 
تاالب ها و رودخانه ها و تبدیل شدن آنها 
به کانون های گرد و غباری جستجو کرد، 
ایران هم در کمربند گرم و خشک جهان 
تحت  پیش  از  بیش  رو  این  از  شده  واقع 
مساله  این  و  گرفته  قرار  تاثیر خشکسالی 
برای  را  غبار  و  گرد  عنوان  به  ای  پدیده 
زمینه  این  در  البته  است.  زده  رقم  کشور 
همسایه  کشورهای  از  را  تاثیر  بیشترین 

می گیرد.
در  غبار  و  گرد  کانون   ٨ مجموع  در 
وزش  با  که  شده  شناسایی  خاورمیانه 
شوند،  می  هدایت  ما  کشور  سمت  به  باد 
در  دوم  کانون  عربستان،  در  اول  کانون 
امارات، کانون سوم شمال عربستان، کانون 
شمال  پنجم  کانون  عراق،  جنوب  چهارم 
ازبکستان،  ترکمنستان،   ۶ کانون  عراق، 
و  افغانستان   ٨ و   ۷ کانون  و  تاجیکستان 
پاکستان و بخشی هم در ایران است، این 
کانون ها بخش های مختلف کشور را تحت 

تاثیر پدیده گرد و غبار قرار می دهند.
حدود  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر   
۳۰۰ میلیون هکتار منشاء گرد و غبار در 
قسمت  که  دارد  وجود  ما  کشور  اطراف 
عمده گرد و غبار آن با توجه به جریانات 
جوی به سمت کشور ما گسیل می شود، 

ترکمنستان،  کشورهای  شرق  شمال  از 
از سمت  پاکستان و  افغانستان،  ازبکستان، 
کشورهای  غرب  و  غرب  جنوب  جنوب، 
هستند  اردن  و  عربستان  سوریه،  عراق، 
و  گرد  مختلف  های  فصل  به  توجه  با  که 
غبار آنها به سمت کشور ما می آید، البته 
میان  ای  منطقه  در  کانونی  این  میان  در 
سوریه و عراق منشاء اصلی گرد و غبار است 
به  آنجا  از  بیشترین میزان گرد و غبار  که 
سمت کشور ما روانه می شود.عراق با چهار 
با مساحت کل ٨.۲۳  کانون گرد و غباری 
 ۵.۵ غبارخیزی  مجموع  و  هکتار  میلیون 
میلیون تن در سال مناطقی از غرب شامل 
کرمانشاه،  همدان،  کردستان،  های  استان 
استان  غربی  جنوب  در  لرستان،  و  ایالم 
بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان،  های 
کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، در جنوب 
استان های فارس، کرمان و هرمزگان، در 
شمال غربی استان های اردبیل، آذربایجان 
شرقی،  آذربایجان غربی و زنجان را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
های  کانون  از  نباید  میان  این  در  البته 
داخلی هم غافل شد، حدود ۳۴.۶ میلیون 
شناسایی  داخلی  خیز  غبار  کانون  هکتار 
شده که برای مقابله با آنها یک برنامه ۱۰ 
های  دستگاه  به  اجرا  برای  و  تدوین  ساله 
مرتبط مانند وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی، 
عملیات  تا  شد  داده  کشور  و  نفت، صمت 
بر اساس آن کانون ها،  آغاز شود،  میدانی 
غبار  و  گرد  با  مقابله  اجرایی  عملیات  نوع 
مشخص  متولی  های  دستگاه  و  آنها  در 
شرایط  مهم  مساله  اکنون  است.اما  شده 
غبار  و  گرد  که  است  همسایه  کشورهای 
ناشی از کانون های آنها کشور را در بخش 
مشکل  دچار  شرق  و  غرب  مختلف  های 
کرده است که در چند سال گذشته حتی 
به تهران نیز رسیده، همچنین باید به این 

نکته هم توجه کرد که سال گذشته برای 
اولین بار گرد و غبار به استان های شمالی 
کشور رسید که این روند جای نگرانی دارد 
و می طلبد تا برنامه های مقابله چه داخل 
بیشتری  شتاب  با  کشور  از  خارج  چه  و 

پیگیری شود.
چالش  و  مشکالت  از  یکی  میان  این  در 
و  گرد  با  مقابله  های  برنامه  اجرای  های 
از کشور شرایط سیاسی و  غبار در خارج 
عراق  ویژه  به  همسایه  کشورهای  امنیتی 
آن  از  هم  غبار  و  گرد  بیشترین  که  است 
کشور به سمت کشور ما گسیل می شود، 
از  قرار شد گروهی  این مشکل  برای حل 
کنند؛  سفر  عراق  به  ایران  از  کارشناسان 
رییس  معاون  راستا علی سالجقه  این  در 
جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست به ایرنا گفته بود طبق توافق صورت 
ایران و عراق در نشست بین  گرفته میان 
تیرماه  که  غبار  و  گرد  با  مقابله  المللی 
ایران برگزار شده بود، قرار شد  امسال در 
میان  کارشناس  تبادل  امسال  مهرماه  که 
این دو کشور انجام شود تا موضوع بررسی 

و عملیات میدانی آغاز شود.
در این راستا دبیر ستاد ملی مقابله با گرد 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  غبار  و 
گفت:  ایرنا  زیست  محیط  خبرنگار  به 
کشورهای ایران و عراق به توافق رسیدند 
تا مهرماه امسال برای مقابله با گرد و غبار 
تیم کارشناسی میان دو کشور مبادله شود، 
ایران  از  تیمی  که  است  قرار  اول  گام  در 
کانون  مطالعه  به  نسبت  تا  برود  عراق  به 
های گرد و غباری این کشور و ارائه راهکار 
محمد  کنند.علی  اقدام  آن  با  مقابله  برای 
طهماسبی بیرگانی افزود: برای این منظور 
کردیم  ارسال  خارجه  وزارت  به  ای  نامه 
بغداد  در  ایران  سفارت  به  را  نامه  آنها  و 
عراق  از طرف  پاسخی  هنوز  اما  فرستادند 
مدت  در  شاید  است  نشده  داده  ایران  به 
مشخص  فعال  اما  بشود  خبری  باقیمانده 
تعیین  زمان  در  ایرانی  تیم  آیا  که  نیست 

شده می تواند عراق برود یا خیر.
و  گرد  با  مقابله  ملی  ستاد  داد:  ادامه  وی 
از  مختلف  های  سازمان  از  متشکل  غبار 
جهاد  نفت،  نیرو،  های  وزارتخانه  جمله 
سازمان  کشور،  خارجه،  وزارت  کشاورزی، 
های انرژی اتمی و هواشناسی است که هر 
یک وظایف مختلفی دارند اما در این تیم 
آنهایی که به طور مستقیم در بخش اجرا 

نقش دارند، حضور خواهند داشت.
وی اظهار داشت: برای این منظور تصمیم 
مناطقی که هم  عراق  در  ابتدا  گرفته شد 

امنیتی  و  فنی  نظر  از  هم  و  هستند  مهم 
امکان دسترسی به آنها وجود دارد مشخص 
شوند بعد از آن نوع عملیات و میزان اعتبار 
تعیین می شود،  مناطق  آن  در  اجرا  برای 
در واقع در نظر داریم کاری که در داخل 
کشور برای مهار کانون های گرد و غباری 
انجام می شود در آن مناطق نیز اجرا شود.

اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  طهماسبی 
گفت:  باشد  مساعد  شرایط  باید  عملیات 
و  خنک  هوا  باید  ها  برنامه  اجرای  برای 
رو  این  از  باشد  بیشتر  هم  بارندگی  امکان 
معموال حدود آذر و دی ماه زمان مناسبی 
ورود  مجوز  که  امیدواریم  رو  این  از  است 
کارشناسان ما به عراق هر چه زودتر صادر 
و  ریزی  برنامه  برای  کافی  زمان  تا  شود 

اجرای عملیات داشته باشیم.
وی افزود: البته ما طوری برنامه ریزی کرده 
بودیم که ابتدا تیم عراقی به ایران بیاید اما 
به  ایرانی  تیم  ابتدا  که  داشتند  اصرار  آنها 
عراق برود تا کانون ها را شناسایی و راهکار 
عملیات  آن  از  بعد  و  دهند  ارائه  را  مقابله 
اما  توافق کردیم  آغاز شود، ما هم  اجرایی 
قرار شد که بعد از آن تیم عراقی به ایران 
بیاید تا نمونه کارهای انجام شده در ایران 
خود  کشور  در   بعد  ببینند  نزدیک  از  را 
نشست  در  اما  کرد:  تاکید  کنند.وی  اجرا 
بین المللی مقابله با گرد و غبار که تیرماه 
امسال با حضور مقامات عالیرتبه ۱۲ کشور 
درگیر با این پدیده در ایران برگزار شد، با 
وزیر محیط زیست عراق توافق کردیم که 
این دو مرحله رفت و برگشت کارشناسان 
به دو کشور ایران و عراق باید قبل از آذرماه 
انجام و تمام شود و بر آن هم تاکید کردیم 
چون باید زمان کافی برای اجرای عملیات 
در دست داشته باشیم، در مکاتبات اخیری 
هم که با وزارت خارجه کشورمان داشتیم و 
آنها هم آنرا به سفارت ایران در بغداد ارجاع 
دادند دوباره بر این مالحظات تاکید کردیم 

و خواستار سرعت بخشیدن در کار شدیم.
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان 
چه  اینکه  درباره  زیست  محیط  حفاظت 
مانعی برای تسریع در کار بر سر راه وجود 
دارد گفت: عراق در شرایط مساعدی نیست 
مشخص  تکلیفشان  مجلس  نه  و  دولت  نه 
پاسخ  که  دانیم  نمی  همین  برای  نیست، 
ما از طرف آنها چیست، هر چند که تاریخ 
به  توجه  با  اما  است  نرسیده  شده  تعیین 
زمان باقیمانده جای نگرانی وجود دارد که 
کارها در زمان مناسب پیش نرود و نگران 
هستیم که آنها به ما جواب منفی بدهند و 

بگویند نمی توانند پذیرای ما باشند.
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۲ پیشنهاد رییس سازمان توسعه تجارت برای توسعه 
صادرات محصوالت دانش بنیان نوشتار

تجارت  توسعه  سازمان  رییس   
برای  ویژه  پیشنهاد  دو  ارایه  با 
دانش  محصوالت  صادرات  توسعه 
کارگروه  تشکیل  گفت:  بنیان، 
توسعه،  سازمان  میان  مشترک 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  معاون 
ایجاد  و  سایر دستگاه های مسوول 
صادرات  سرمایه گذاری  صندوق 
زمینه ساز  بنیان،  دانش  محصوالت 
محصوالت  این  صادرات  توسعه 
با  پیمان پاک«  می شود.»علیرضا 
حضور در بیستمین اجالس ساالنه و 
فناوری  پارک  برترین های  جشنواره 
موضوع  به  سخنانی  در  پردیس 
بنیان  دانش  محصوالت  صادرات 

پرداخت.
سیزدهم  دولت  ویژه  توجه  به  وی 
اقتصادی  دیپلماسی  موضوع  به 
و  کرد  اشاره  صادرات  توسعه  و 
پیگیر  شخصاً  جمهور  رییس  گفت: 
و  است  صادرات  توسعه  موضوع 
تفاوت ها  بروز  سبب  موضوع  همین 

با گذشته شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح 
غیر  آمار صادرات  به  زمانی که  کرد: 
نفتی متوجه متغییر بودن این آمار 
و زیاد و کم شدن آن می شویم. علت 
است که  این  این حرکت سینوسی 
جهانی  بازارهای  در  نتوانسته ایم  ما 

حضوری پایدار داشته باشیم.
روی  صادرات مان  افزود:  وی 
که  بود  شده  تنظیم  محصوالتی 
و  مقصد  کشور  قوانین  وضع  با  یا 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  با  یا 
بنابراین  می شد؛  تغییر  دچار  داخل 
محصوالتی  روی  را  تمرکزمان  باید 
مزیت های  اساس  بر  که  دهیم  قرار 
مانند  حوزه هایی  در  رقابتی مان 
متمرکز  بنیان،  دانش  محصوالت 
خاطرنشان  است.پیمان پاک  شده 
در  فعالیت  ابتدای  از  ما  کرد: 
موضوع   ۲ تجارت،  توسعه  سازمان 
سعی  اول  گذاشتیم.  اولویت  در  را 
روی  پیش  موانع  کردن  برطرف  در 
هم  سختی  کار  که  داشتیم  تجار 
کردن  پیدا  دنبال  اینکه  دوم  و  بود 

بازارهای پایدار رفتیم.
تجار  شناخت  عدم  به  اشاره  با  وی 
محصوالت  از  مقصد  کشورهای 
ایران تاکید کرد:  فناورانه و صنعتی 
در  اصلی مان  مشکالت  از  یکی  این 
به طور  بود.  پایدار  بازار  کردن  پیدا 
نگاه  ایران  به  روسیه  کشور  مثال 
محصولی  تنها  و  داشت  کشاورزی 
آن  واردات  دنبال  به  ایران  از  که 
بودند، محصوالت کشاورزی بود. اما 
گرفته  شکل  مراودات  در  زمانی که 
را  صنعتی  و  فناورانه  محصوالت 

درصد   ۶٨ کردیم،  معرفی  آنها  به 
به  تبدیل  روسیه  به  صادرات مان 
شد،  فناورانه  و  صنعتی  محصوالت 
درصد   ٨۰ گذشته  در  درحالیکه 
کشاورزی  محصوالت  را  صادرات 
سازمان  می داد.رییس  تشکیل 
در  اینکه  بیان  با  تجارت  توسعه 
جهان  به  خود  محصوالت  معرفی 
رفع  شد:  یادآور  داریم،  ضعف 
سازمان  کار  دستور  در  ضعف  این 
حضور  راهکار  است.  تجارت  توسعه 
با  مشترک  تولید  بازارها،  در  پایدار 
کشورهای دیگر است. این اقدام آغاز 
شده و در عمان، روسیه، بالروس و 
است. انجام  حال  در  کشورها  سایر 

وی با اشاره به راه اندازی خط تولید 
عمان  در  خانگی  لوازم  مشترک 
ایجاد خطوط مشترک  تصریح کرد: 
آن  بازار  در  دائم  حضور  سبب  هم 
از  می توانیم  هم  و  می شود  کشور 
کشورها  این  تجاری  پیمان های 
کشورها  سایر  به  صادرات  برای 
همچنین  کنیم.پیمان پاک  استفاده 
به صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و  فنی  خدمات  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  دانش  صادرات  یعنی  مهندسی 
مثال  که  زمانی  همینطور  و  فناوری 
شرکت های  توسط  نیروگاه  یک 
تامین  موضوع  می شود،  ساخته  ما 

قطعات نیز به حضور پایدار در بازار 
می انجامد.

خدمات  صادرات  وی  گفته  به 
میلیارد دالر  از ۵  و مهندسی  فنی 
 ۴۰۰ به   ۹۹ سال  در   ۹۲ سال  در 
که  بود  یافته  کاهش  دالر  میلیون 
این  سیزدهم  دولت  تالش های  با 
رسیده  دالر  میلیارد   ۲.۳ به  میزان 

است.
تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
اینکه شرکت های  بیان  با  همچنین 
مشوق های  اولویت  در  بنیان  دانش 
خاطرنشان  دارند،  قرار  صادراتی 
عالوه  امسال  کردیم  سعی  کرد: 
به  نسبت  بیشتر  رقمی  تامین  بر 
این  به  آن  اختصاص  و  گذشته 
آنها  حال  کمک  بتوانیم  شرکت ها 

باشیم.
پروژه های  اجرای  به  همچنین  وی 
اولویت  با   ITC با  مشترک 
تصریح  بنیان،  دانش  شرکت های 
تجاری  هیأت های  اعزام  کرد: 
در  شرکت  و  دیگر  کشورهای  به 
 ITC هزینه  با  جیتکس  نمایشگاه 
سازمان  حمایتی  اقدامات  دیگر  از 

توسعه تجارت است.
موضوع  خواندن  مهم  با  پیمان پاک 
صادرات  در  بیمه ای  خدمات  ارائه 
تاکید  بنیان  دانش  محصوالت 
و  کننده  صادر  آنجاکه  از  کرد: 
اولین  محصوالت  این  واردکننده 
می دهند،  انجام  را  معامله های خود 
ضمانت  موضوع  در  نگرانی هایی 
که  دارند  را  پول  و  کاال  دریافت 
ضمانت  صندوق  زمینه  این  در 
می تواند  بیمه ای  خدمات  ارائه  با 
باشد؛   LC برای  مناسبی  جایگزین 
به  اکنون  سیستم  این  اینکه  کما 
شده  راه اندازی  کشورها  از  تعدادی 
در  می برند.وی  بهره  آن  از  تجار  و 
پایان با ارائه ۲ پیشنهاد برای رونق 
بنیان  دانش  محصوالت  صادرات 
مشترک  کارگروه  تشکیل  گفت: 
معاون  توسعه،  سازمان  میان 
سایر  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
دستگاه های مسوول و ایجاد صندوق 
محصوالت  صادرات  سرمایه گذاری 
دانش بنیان به توسعه صادرات این 

محصوالت می انجامد.
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