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شورای آموزش و پرورش سنقر بسترساز 

جهادتبیین در مدارس باشد
ــداری ســنقروکلیایی گفــت: رســالت   سرپرســت فرمان
شــورای آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان متولــی 
دســتگاه تعلیــم و تربیــت در شهرســتان باید بسترســاز 

ــد. ــدارس باش ــن در م جهادتبیی 8 2

 رئیس جمهــور ضمــن موافقــت بــا اســتعفای »رســتم قاســمی« 
وزیــر راه و شهرســازی، »شــهریار افنــدی زاده« را به عنــوان 

سرپرســت ایــن وزارتخانــه منصــوب کــرد....

 فایننشــال تایمــز در مطلبــی بــا 
ــه  ــت بی طرفان ــه سیاس ــاره ب اش
ــه ویــژه  چنــد کشــور اروپایــی ب
ســوئیس، جنــگ اوکرایــن را بــه 
لــرزه ای مهیــب در سراســر اروپــا 
می توانــد  کــه  کــرد  تشــبیه 
موضــع بی طــرف دولــت بــرن را 

دســتخوش تغییــر کنــد.
ــل از  ــه نق ــا ب ــزارش ایرن ــه گ ب
تارنمــای روزنامــه “فایننشــال 
بحــران  تــداوم  بــا  تایمــز”، 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب اوکرای
در  طرفــی  بــی  وضعیــت 
ــی  بســیاری از کشــورهای اروپای
ــان  ــن می ــرده و در ای ــر ک تغیی
ســوئیس بــه عنــوان یکــی از 
چنــد کشــور بــی طــرف مجبــور 
بــه بررســی مجــدد سیاســت 

ــود. ــی ش ــود م ــای خ ه
ایــن روزنامــه در مطلبــی بــا 
ــی  ــن م ــران اوکرای ــوان “بح عن
را  بــی طرفــی  آینــده  توانــد 
اســت:  آورده  کنــد”  متحــول 
ــد و  ــوری ثروتمن ــوئیس کش س
ــاه  ــه در پن ــت ک ــرف اس ــی ط ب
ــرار  ــپ ق ــای آل ــوه ه ــته ک رش
ــیاری از  ــه بس ــوری ک دارد؛ کش
ــد.  ــا آرزوی آن را دارن ــی ه آلمان
امــا بــا آغــاز جنــگ در اوکرایــن 
لــرزه هــای سیاســی مهیبــی 
سرتاســر اروپــا را فراگرفــت و 
ــز از آن  ــوئیس نی ــک س ــی ش ب

ــت. ــده اس ــب نمان ــی نصی ب
در ایــن میــان روابــط دو کشــور 
ســوئیس  و  آلمــان  همســایه 

نیــز بــه خاطــر تــداوم سیاســت 
ــتخوش  ــرن دس ــت ب ــای دول ه
تغییــرات شــده اســت. یــک 
روزنامــه محافظــه کار آلمانــی 
ــه تازگــی تیتــر نخســت خــود  ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــوئیس ب را »س
ــاد  ــه انتق ــرار داد و ب مشــکل« ق
ــن کشــور در قبــال  از موضــع ای
پرداخــت.  اوکرایــن  جنــگ 
ــر  ــت« وزی ــتین المبرش »کریس
نامه هــای  نیــز  آلمــان  دفــاع 
ــر ســر ارســال  خشــمگینانه ای ب
ــه  ــف ب ــتربه کی ی ــات بیش مهم
همتــای خــود در بــرن )پایتخــت 

ــت. ــتاده اس ــوئیس( فرس س
موضــوع  شــود  مــی  گفتــه 
و  برلیــن  دولــت  دو  اختــاف 
بــرن بــر ســر ارســال نوعــی 
ــوی  ــن از س ــه اوکرای ــات ب مهم
ــوئیس  ــه در س ــت ک ــان اس آلم
ــزارش  ــت. گ ــده اس ــاخته ش س
ــرن  ــت ب ــت دول ــی اس ــا حاک ه
ــمی  ــت رس ــون دو درخواس تاکن
ــادرات  ــازه ص ــرای اج ــن ب برلی
بــه  مهمــات  ایــن  مجــدد 
اســت. کــرده  رد  را  کی یــف 

از ایــن رو بحــث در ســوئیس 
ــی  ــت ب ــدوام سیاس ــر ت ــر س ب
ــگ در  ــرم جن ــی در گرماگ طرف
اروپــا تشــدید شــده اســت. ایــن 
کشــور اروپایــی اگرچــه تاکنــون 
ــه  ــع اعــزام ســربازان خــود ب مان
ناتــو نشــده امــا تاکنــون بــه 
هیــچ ائتــاف نظامــی نپیوســته 
اســت و در ســال ۲۰۲۱ نیــز 

ــه  ــا اتحادی ــی ب ــق چارچوب تواف
بــه  و  کــرد  قطــع  را  اروپــا 
ــرواز  ــو اجــازه پ ــای نات هواپیماه
تســلیحاتی در حریــم هوایــی 

ــداد. ــوئیس را ن س
بــه عبارتــی دولــت بــرن اگرچــه 
ــن را  ــه اوکرای ــیه ب ــه روس حمل
پناهنــدگان  کــرده،  محکــوم 
ــا  ــه و تقریب ــی را پذیرفت اوکراین
تمــام تحریم هــای اتحادیــه اروپــا 
ــوده،  ــرا نم ــکو را اج ــه مس علی
ــتمداران  ــیاری از سیاس ــا بس ام
ــری  ــال تغیی ــه دنب ــی ب سوئیس

ــتند. ــر هس ــیار بزرگت بس
»تیــری بــورکارت« رهبــر حــزب 
ســوئیس  می خواهــد  لیبــرال 
بــه مشــارکت بــا ناتــو عاقمنــد 
سوســیال  رهبــران  و  شــود 
دموکــرات هــا نیــز خواســتار 
ــه  ــا اتحادی ــتر ب ــکاری بیش هم
»گرهــارد  هســتند.  اروپــا 
ــه  ــزب میت ــس ح ــتر« رئی پیس
)مرکــز( خواســتار تغییــر قانــون 
ــان  ــه آلم ــا ب ــده ت ــوئیس ش س
بــه  مهمــات  ارســال  اجــازه 
ــه  ــرا ب ــود، زی ــن داده ش اوکرای
گفتــه وی، »مــا نیــز در کی یــف 

می کنیــم«. دفــاع  خــود  از 
ســایر کشــورهای بــی طــرف 
ــال  ــه در ح ــز محتاطان ــر نی دیگ
ــو  ــا نات ــط ب ــر در رواب تجدیدنظ
ــا  هســتند. ایــن امــر بــه ویــژه ب
ــد و  ــه درخواســت فنان توجــه ب
ــو  ــت در نات ــرای عضوی ــوئد ب س
پــس از حملــه بــه اوکرایــن 

ــت. ــده اس ــدید ش تش
از جملــه کشــورهای  اتریــش 
ــد  ــه مانن ــت ک ــی اس ــی طرف ب
ســوئیس، ترجیــح مــی دهــد 
ــود،  ــول خ ــظ اص ــن حف در عی
انعطــاف پذیــری هــم نشــان 

ــد. ده
ــور  ــر ام ــی« وزی ــیمون کاون »س
خارجــه و دفــاع ایرلنــد نیــز 
ــری  ــتار بازنگ ــی خواس ــه تازگ ب
اساســی در وضعیــت امنیتــی 
ــاس  ــت. براس ــده اس ــن ش دوبلی

ــه  ــه ب ــش ک ــک پژوه ــج ی نتای
ــت  ــده، دول ــر ش ــی منتش تازگ
ایــن کشــور توانایــی نظامــی 
از  محافظــت  بــرای  چندانــی 
ــد  ــدارد. هرچن ــود ن ــای خ مرزه
کاونــی ضمــن اشــاره بــه نتایــج 
ــه کــرد کــه  ایــن پژوهــش اضاف
ــن  ــه ای ــد ب ــت ایرلن ــد اس بعی

زودی بــه ناتــو بپیونــدد.
لــذا بــه نظــر مــی رســد در 
بــرن،  هــای  دولــت  حالیکــه 
ویــن و دوبلیــن از جبهــه جنــگ 
ــا  ــد، ام ــه دارن ــن فاصل در اوکرای
تــاش هــا بــرای تغییــر موضــع 
بــی طرفــی را آغــاز کــرده و 
رقابــت میــان آنهــا بــر ســر 
در  دفاعــی  بودجــه  افزایــش 
ــزارش  ــت. گ ــش اس ــال افزای ح
ــه  ــد بودج ــی ده ــان م ــا نش ه
دفاعــی ایــن ســه کشــور تــا 
ــادی از  ــه جــاری می ــان ده پای
کمتــر از ۱ درصــد بــه بیــش 
ناخالــص  تولیــد  درصــد   ۱ از 

داخلــی مــی رســد.
از ســوی دیگر، مســکو کــه بحث 
هــای داخلــی را از نزدیــک زیــر 
ــت  ــرده اس ــام ک ــر دارد، اع نظ
ــات  ــن اقدام ــد ای ــه نمــی توان ک
را نادیــده بگیــرد. ســفیر روســیه 
در ســوئیس در اظهاراتــی در ماه 
ــت  ــه دول ــدار ب ــن هش ــه ضم م
بــرن گفــت کــه چنیــن اقداماتی 
ــه  ــل اغمــاض اســت. هفت غیرقاب
ــا زاخــارووا«  گذشــته نیــز »ماری
ــور خارجــه  ســخنگوی وزارت ام
روســیه گفــت و گوهــای مطــرح 
ــی  ــد را غیرمنطق ــده در ایرلن ش
و غیــر ســازنده خواند.فایننشــال 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــز در پای تایم
ــن  ــگ در اوکرای ــذاری جن اثرگ
طــرف  بــی  کشــورهای  بــر 
ــه  ــت ک ــرده اس ــان ک خاطرنش
ایــن دولــت هــا احتمــاال در 
ــی  ــه م ــن نتیج ــه ای ــت ب نهای
رســند کــه حفاظــت از تمامیــت 
ارضــی در گــرو اتحــاد بــا دیگــر 

ــت. ــی اس ــورهای اروپای کش

سوئیس و امکان لغو سیاست بی طرفی به دلیل جنگ اوکراین
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 امیرعبداللهیان: گفتگوها برای لغو تحریم ها
 با طرف آمریکایی در دستور کار قرار دارد

مدیــرکل دفتــر همکاری هــای 
گفــت:  گمــرک  الملــل  بیــن 
 ۱۰ تاکنــون  ســال  ابتــدای  از 
ســند همــکاری  بــا گمــرکات 
دیگــر کشــورها امضــا کردیــم 
همکاری هــای  تفاهــم  کــه 
ســه جانبــه ترانزیتــی ایــران، 
آذربایجــان و روســیه از جملــه 

آنهاســت.
ــر،  ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
یــک  در  کاخکــی  حســین 
مصاحبــه رادیویــی، اظهــار کــرد: 
دیپلماســی  توســعه  سیاســت 
ســیزدهم  دولــت  اقتصــادی 
روابــط  توســعه  بــر  مبتنــی 
اقتصــادی با کشــورهای همســایه 
اســت. در ایــن خصــوص گمــرک 
از  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۱۰ 
ــا  ســند همکاری هــای گمرکــی ب
ــر کشــورها امضــا  ــرکات دیگ گم

ــت. ــرده اس ک
مشــترک  برنامــه  افــزود:  وی 
همــکاری بــا گمــرک آذربایجــان 
 ،۲۰۲۳-  ۲۰۲۲ ســال  در 
تبــادل  تفاهــم  یادداشــت 
و  اطاعــات  الکترونیکــی 
ــر  ــرای تی ــم اج ــت تفاه یادداش

ــا ازبکســتان، ســند  الکترونیــک ب
همــکاری مشــترک در جهــت 
مبــارزه بــا تخلفــات گمرکــی، 
ســند تفاهــم نامــه همکاری هــای 
ــکل  ــیه و پروت ــا روس ــی ب آموزش
تبــادل اطاعــات بــا ترکمنســتان 

از جملــه ایــن اســناد اســت.
مدیــرکل دفتــر همکاری هــای 
گفــت:  گمــرک  الملــل  بیــن 
امضــا  اســناد مــورد  از دیگــر 
می تــوان بــه ســند یادداشــت 
تفاهــم همکاری هــای ســه جانبــه 
ترانزیتــی ایــران، آذربایجــان و 
ــات  ــه ترتیب ــند برنام ــیه، س روس
اجرایــی برنامــه فعــاالن اقتصادی 
بــا چیــن، ســند یادداشــت تفاهم 
بــا  گمرکــی  همکاری هــای 
تایلنــد و ســند موافقــت نامــه 
ــواری  ــا بولی ــادی ب ــاالن اقتص فع
ــرد. ــاره ک ــا اش ــوری ونزوئ جمه

وی افــزود: اصــل موضــوع اســناد 
تجــارت  تســهیل  گانــه   ۱۰
ــادی  ــاالن اقتص ــی فع ــت یعن اس
اســناد  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
بــه راحتــی بتواننــد در حــوزه 
صــادرات و واردات کاال فعالیــت 

ــد. کنن
ســند  ادامــه  در  کاخکــی 

ــای  ــم همکاری ه ــت تفاه یادداش
ســه جانبــه ترانزیتــی ایــران، 
آذربایجــان و روســیه را مهمترین 
بیــن  در  امضــا  مــورد  ســند 
و  برشــمرد  گانــه   ۱۰ اســناد 
از  کاال  کــرد: صــادرات  اظهــار 
ــه مقصــد روســیه  ــران ب ــدا ای مب
در مســیر جمهــوری آذربایجان با 
مشــکاتی رو بــه رو بــود کــه بــا 
ایــن تفاهــم نامــه بخــش عمده ای 
از مشــکات برطرف شــده اســت.

ــند  ــرد: امضــای س ــوان ک وی عن
یادداشــت تفاهــم ســه جانبــه 
تســهیل  زمینــه  ترانزیتــی 
جمهــوری  مبــدا  از  ترانزیــت 
مقصــد  بــه  ایــران  اســامی 

روســیه را فراهــم و در ضمــن 
ســبب توســعه تجــارت خارجــی 
ــد. ــد ش ــیه خواه ــا روس ــران ب ای

مدیــرکل دفتــر همکاری هــای 
در  گمــرک  الملــل  بیــن 
خصــوص اهمیــت امضــای اســناد 
یادداشــت تفاهــم گمرکــی بــا 
دیگــر کشــورها نیــز یــادآور شــد: 
ــر توســعه  ایــن موضــوع عــاوه ب
دیپلماســی و برقــراری ارتبــاط 
ــورها  ــرکات کش ــا گم ــک ب نزدی
باعــث می شــود همکاری هــای 
مشــترک در زمینه هــای مختلــف 
اطاعــات،  تبــادل  گمرکــی، 
مکاتبــات و اســتعامات گمرکــی 

ــد. ــا یاب ارتق

امضای ۱۰ سند همکاری با خارجی ها

عراق: مذاکرات ایران و عربستان وارد مسیر دیپلماتیک شده است
 وزارت خارجــه عــراق اعــام کــرد 
ــوری  ــان جمه ــرات می ــه مذاک ک
عربســتان  و  ایــران  اســامی 
میانجیگــری  بــا  ســعودی 
ــیر  ــه دارد و وارد مس ــداد ادام بغ

اســت. شــده  دیپلماتیــک 
ــزاری  ــا از خبرگ ــزارش ایرن ــه گ ب
احمــد  )واع(،  عــراق  رســمی 
وزارت  ســخنگوی  الصحــاف 
بــاره  ایــن  در  عــراق  خارجــه 
و  ایــران  گفت وگــوی  گفــت: 
عربســتان از مســیر امنیتــی خــود 
ــل  ــک منتق ــیر دیپلماتی ــه مس ب

شــده اســت.
ــر اهمیــت ایــن گفت وگوهــا  وی ب
کــردن  نزدیک تــر  جهــت  در 
فصــل  و  حــل  و  دیدگاه هــا 
دو  میــان  باقی مانــده  مســائل 
آنهــا  منافــع  حفــظ  و  کشــور 

تاکیــد کــرد.
ــراق  ــه ع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مثبــت  دیدگاه هــای  همچنــان 
بــه  نزدیــک  هــای  دیــدگاه  و 
می کنــد،  ترویــج  را  یکدیگــر 
آخریــن  کــرد:  خاطرنشــان 
نشســت مذاکــرات در بغــداد و 

ــه  ــور خارج ــارت وزارت ام ــا نظ ب
عــراق برگــزار شــد.الصحاف ادامــه 
داد: مــا همچنــان در حــال ایجــاد 
هماهنگــی میــان دو طــرف در 
راســتای فراهــم کــردن مقدمــات 
گفت وگــو  دیگــر  هــای  دوره 
ــور  ــر ام هســتیم.فواد حســین وزی
خارجــه عــراق نیــز پیشــتر در 
اجــاس  در  شــرکت  جریــان 
ــوالت  ــاره تح ــه درب ــی منام امنیت
ــداد  ــری بغ ــه میانجیگ ــوط ب مرب
بیــن ایــران و عربســتان گفــت 
ــرای  ــراق ب ــای ع ــاش ه ــه ت ک

سرپرســتی گفــت وگــو بیــن ایران 
و عربســتان ادامه دارد و دو کشــور 
تمایــل بــه ادامــه گفــت وگــو 
دارنــد. عــراق تاکنــون میزبــان 
پنــج دور از مذاکــرات بیــن ایــران 

و عربســتان بــوده اســت.
ــید  ــف رش ــز عبداللطی ــتر نی پیش
ــه  ــراق گفت ــوری ع ــس جمه رئی
ــری  ــه میانجیگ ــراق ب ــه ع ــود ک ب
بیــن عربســتان و ایــران ادامــه 
ــه  ــا ادام ــت ه ــد و نشس ــی ده م
دارد امــا نتایــج برعهــده آنهــا 

ــت. اس
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خبر

دهنوی خبر داد؛

زیرساخت  اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی تکمیل شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از تکمیل زیرساخت ها 
و لوازم فنی اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: این 
طرح، هفته های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا 

خواهد شد.
 سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به »طرح کاال برگ 
الکترونیکی«، نوشت: ماه ها است که مجلس، اجرای طرح کاال برگ 
را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری رئیس مجلس شورای اسالمی، 
این طرح در سازمان  بررسی فنی زیرساخت  برای  امروز جلسه ای 

برنامه و بودجه برگزار کردیم.
وی تاکید کرد: اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم های فنی اذعان 
دارند که زیرساخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. این طرح، 
هفته های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد 

شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب آورده 
است: برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در 
طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که 

بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.

بهادری جهرمی: موانع استفاده 
از نخبگان در مسئولیت های 

اجرایی برداشته می شود
 سخنگوی دولت با بیان یک مصوبه هیأت وزیران در نشست 
امروز گفت: براساس این مصوبه سخت گیری هایی که مانع از 
این  در  فعالیت  اجازه  نخبه  به جوانان  و  گرایی می شود  جوان 

حوزه ها را نمی دهد، برداشته خواهد شد.
با حضور  وزیران  هیأت  نشست  از  بهادری جهرمی پس  علی   
در حیاط پاستور و در جمع خبرنگاران گفت: فعال مجلس در 
ایام تعطیلی خود به سر می برد و به محض آغاز فعالیت مجلس 
به مجلس  از سوی دولت  راه  آینده، وزیر پیشنهادی  در هفته 

پیشنهاد خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان تنها یک مصوبه از مصوبات امروز هیأت 
مصوبات  دولت  هیأت  امروز  جلسه  در  اظهارداشت:  وزیران 
اینها  از  یکی  که  رسید  کابینه  اعضای  تصویب  به  متعددی 
یا  مدیرعامل  تصدی  برای  آن  طبق  که  است  دستورالعملی 
عضویت در هیات مدیره در شرکت های دولتی و شرکت هایی که 
دولت در ان جایگاه مدیریتی دارد، احراز صالحیت هایی باید از 

طرف دولت به تصویب برسد.
وی هدف از این مصوبه را مسئولیت دادن به جوانان نخبه دانست 
و ادامه داد: به موجب به این مصوبه سخت گیری هایی که مانع 
از جوان گرایی می شود و به جوانان نخبه اجازه فعالیت در این 

حوزه ها را نمی دهد، برداشته خواهد شد.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: تمایزها و اولویت هایی برای 
جوانان در این مصوبه درنظرگرفته شده تا بتوان بیشتر از نخبگان 

جوان استفاده کرد.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت درباره اینکه آیا افزایش تعرفه 
تعرفه  کردن  پلکانی  گفت:  بود،  خواهیم  شاهد  را  قبوض  در 
پرمصرف ها در قبوض مصرفی جزو برنامه است اما نگاه دولت 
به این حوزه نگاه با تاملی است که چه میزان صرفه جویی می 

شود یا نه.
دراین حوزه  برداشته شود،  پرمصرف ها  یارانه  وقتی  افزود:  وی 
هزینه های قبوض افزایش می یابد؛ برنامه دولت این است نسبت 

به تعرفه ها تغییری اعمال نشود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: در جلسه امروز با توجه استعفای 
عنوان  به  افندی زاده  آقای  بیماری،  دلیلی  به  قاسمی  رستم 
سرپرست این وزارتخانه معرفی و از زحمات قاسمی در جلسه 

تقدیر شد.
و  راه  پیشنهادی  وزیر  معرفی  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی  
شهرسازی اضافه کرد: مجلس در تعطیالت هفتگی است و به 

محض آغاز، وزیر از سوی دولت پیشنهاد می شود.
وی ادامه داد: امروز دستورالعملی به تصویب رسید که به تبع 
شرکت های  در  مدیره  هیات  در  عضویت  و  عامل  مدیریت  آن 
دولتی و شرکت های که دولت در آن ها جایگاه مدیریتی دارد، به 
منظور احراز صالحیتها، هم شایسته ساالری وجود داشته باشد 
و هم سهم خواهی هایی که مانع از جوانگرایی و حضور نخبگان 

می شود، از بین برود.

نشست  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
خبری خود با اشاره به وارد شدن سالح های 
 ۷۶ گفت:  کشور  به  اسرائیلی  و  آمریکایی 
فعال  کردستان  اقلیم  در  تروریستی  مرکز 

شدند.
حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  که  خبری  نشست  در  امیرعبداللهیان 
در  شد،  برگزار  امورخارجه  وزارت  محل 
ابتدای این نشست گفت: خرسندم که روند 
در  رئیسی  آقای  دولت  خارجی  سیاست 
مسیر درست و روبه رشدی قرار دارد و در 
این چارچوب در ۱۴ ماه گذشته حجم تبادل 
تجاری ما با نقاط جهان از ۳۷ درصد تا ۵۷۱ 
درصد رشد داشته است و بخش عمده از این 
رشد خارج از حوزه سنتی تجارت در عرصه 

نفت و انرژی بوده است.
تحوالت  برخی  با  ارتباط  در  افزود:  وی 
خوشبختانه  ایران،  داخلی  محیط  در  جدید 
در  دقیق  اسناد  اساس  بر  که  ای  توطئه 
ایجاد  هدف  با  کشور  دیپلماسی  دستگاه 
جنگ تروریستی، داخلی و در نهایت تجزیه 
از  استفاده  سو  با  اخیر  هفته های  در  ایران 
دنبال شد، شکست  مردمی  پاک  احساسات 

خورد.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: یکی 
از دیپلمات های عالی رتبه غربی در مذاکرات 
دیپلماتیک اذعان داشت که آمریکا در عراق 
وزیری  نخست  دوره  و  اخیر  سال های  در 
با  در یک کشور  توانست  عبدالمهدی  عادل 
۴۱ میلیون جمعیت تنها با آوردن ۳۰ هزار 
زن و جوان عراقی به میدان التحریر عراق و 
فضای  در  موجود  ظرفیت های  بکارگیری  با 
مجازی دولت حاکم در عراق را ساقط کند 
و عبدالمهدی برای مصالح بزرگ تر از سمت 

خود استعفا داد.
استفاده  با  نیز  ایران  افزود: در خصوص  وی 
از شرایطی در داخل کشور چنین فرصتی را 
آمریکا و اندک کشورهای غربی مقابل خود 
خود  اهداف  به  بودند  امیدوار  و  می دیدند 

دست یابند.
به  اسرائیلی  و  امریکایی  سالح های  ورود 

کشور
حضور  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
ایران  مرزهای  در  تجزیه طلب  گروهک های 
و عراق گفت: ۷۶ مرکز تروریستی در اقلیم 
کردستان فعال شدند و سالح های امریکایی 

و اسرائیلی وارد کشور شد.
مقامات  از  مهمی  تیم  همراه  به  افزود:  وی 
اقلیم  و  عراق  مرکزی  دولت  با  امنیتی 
و  داشتیم  متعددی  نشست های  کردستان 
کردن  دور  به  متعهد  بغداد  در  ما  دوستان 
که  زمانی  فاصله  در  تروریستی  گروه های 
آن ها  به خلع سالح  نسبت  و  توافقی شدند 

اقدام کنند.
کرد:  تصریح  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
عملی  برای  پیگیری ها  و  ما  گفتگوهای 
زمانی  طبعاً  و  دارد  ادامه  توافق  این  شدن 
مرزهای  در  عراقی  مسلح  نیروهای  که 
ما  برخورد  به  نیازی  شوند  مستقر  مشترک 
لیکن  افزود:  بود.وی  نخواهد  تروریست ها  با 
مادامی که تهدیدی از سوی کشور همسایه 
متوجه ما باشد نیروهای مسلح برای تأمین 

امنیت به اقدامات خود ادامه می دهند.
امیرعبداللهیان گفت: در روزهایی که پشت 
آمریکا  و  اروپایی  کشور  سه  گذاشتیم  سر 
از  درستی  درک  که  صهیونیست ها  البی  و 
را  زیادی  مداخالت  نداشتند  ایران  تحوالت 
اظهارنظرهای  در  و  رسانه ای  عرصه های  در 

سیاسی به عمل آوردند.
که  کشورهایی  مقامات  از  برخی  افزود:  وی 
از  بعد  روزهای  در  کردند  تالش  کردم  ذکر 
متفاوتی،  مصاحبه های  با  خود  منفی  اثرات 

رابطه  این  در  را  اشتباهات خود  تا حدودی 
اصالح کنند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: رعایت حقوق 
مردم و حقوق بشر در آموزه های دینی و ملی 
ایرانی  ایران و در دل هر  جمهوری اسالمی 
با  همواره  رهبری  معظم  مقام  دارد.  وجود 
حساسیت و دقت به همه ما رعایت دقیق آن 
را در سایر سطوح در جامعه متذکر می شوند.

خویشتن  راهبردی،  سبکی  با  ایران  پلیس 
داری کرده است

در  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
که  اروپایی  مقامات  به  اخیر من  اغتشاشات 
مدعی دفاع از حقوق بشر هستند به صراحت 
در  پلیس  که  گذشته  هفته های  در  گفتم، 
داری  خویشتن  راهبردی،  سبکی  با  ایران 
کرده است. اینکه بیش از ۵۰ پلیس و نیروی 
اغتشاشگران  و  آشوبگران  توسط  ما  امنیتی 
و  رسیدند  شهادت  به  سرد  و  گرم  سالح  با 
ما  امنیت  مدافع  و  پلیس  نیروی  هزار  چند 
در  جسمی  آسیب های  و  شدند  مجروح  و 
این رابطه دیدند، نشان دهنده رعایت حقوق 
بشر و خویشتنداری پلیس و نیروهای حافظ 

امنیت در جمهوری اسالمی ایران است.
آمریکا  که  نداریم  این  به  نیاز  ما  افزود:  وی 
تاریخ  بشر  نقض حقوق  در  اروپا که خود  و 
کشورها  استعمار  در  خود  و  دارند  طوالنی 
خصوص  در  دارند،  سیاهی  تاریخ  ملت ها  و 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران مدعی 

باشند.
گزارش کمیته ملی را در اختیار مجامع بین 

المللی قرار می دهیم
خصوص  در  کرد:  تصریح  امیرعبداللهیان 
جمهوری  در  ملی  کمیته  نیز  اخیر  وقایع 
رئیس  و  وزیر کشور  نظر  زیر  ایران  اسالمی 
جمعی  همچنین  و  کشور  امنیت  سازمان 
دولتی  غیر  و  دولتی  مقامات  حقوقدانان،  از 
مرتبط در چارچوب کمیته مستقل مسائل را 
پیگیری می کنند و گزارش آن را در اختیار 

سایر مجامع بین المللی قرار خواهیم داد.
گفتگوها برای لغو تحریم ها با طرف آمریکایی 

در دستور کار قرار دارد
وزیر امورخارجه گفت: مایلم در اینجا تاکید 
علیرغم  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کنم 
مواضع غیرسازنده ای که سه کشور اروپایی 
و آمریکایی ها در ۸ هفته گذشته داشتند در 
مسیر دیپلماتیک گفتگوها برای لغو تحریم ها 
و  اروپا  اتحادیه  طریق  از  آمریکایی  با طرف 
خودش  کار  دستور  در  را  واسطه ها  برخی 

قرار دارد.
اغتشاش  روزهای  از  بخشی  در  افزود:  وی 
در  می کرد  تصور  آمریکایی  طرف  ایران  در 
نقطه ای قرار داریم که از خطوط قرمز خود 
آمریکایی  طرف  به  اما  کرد  خواهیم  عبور 
گفتیم برای رسیدن به توافق خوب و پایدار 
آمادگی  قرمز،  خطوط  رعایت  چارچوب  در 

داریم.
وزیر امورخارجه در ادامه گفت: پیام ها بین ما 
و آمریکایی ها همچنان در حال تبادل است و 
در مسیر دیپلماتیک تبادل پیام ها را داریم؛ 
کماکان  رسانه ای  اظهارات  مسیر  در  اما 
ریاکارانه  آمریکایی مواضع  از مقامات  برخی 

خودشان را ادامه می دهند.
کرد:  تاکید  کشورمان  امیرعبداللهیان 
متناسب  بتوانیم  واقع بینانه  نگاه  با  امیدوارم 
منافع  حداکثری  رعایت  با  و  ملت  منافع  با 
ملی کشور در صورتی که به گام پایانی توافق 
پایدار  و  قوی  خوب،  توافق  یک  از  برسیم، 
بهره  ایران  بزرگ  مردم  منافع  تأمین  برای 

ببریم.
از  خارج  ایرانیان  از  حمایت  جامع  قانون 

کشور در دستور کار دولت و مجلس
خارج  مقیم  ایرانیان  گفت:  امیرعبداللهیان 

و  دولت  در  ما  توجه  مورد  همواره  از کشور 
دستگاه دیپلماسی هستند. ایرانیان جمعیتی 
از  خارج  در  ما  واقعی  سفیران  و  فرهیخته 
کشور هستند. آنچه که برخی از شبکه های 
ماهواره ای به نام ایران و ایرانی در خارج از 
کشور به نمایش می گذارند، واقعیت ایرانی ها 
بزرگ  جامعه  واقعیت  و  کشور  از  خارج  در 
بزرگنمایی  تصاویر  این  از  متفاوت  ایرانیان، 

شده است.
وی افزود: به نمایندگی های خود در خارج از 
کشور اعالم کردیم توجه ویژه به امور کنسولی 
برای حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور 
مراجعات  وضعیت  آخرین  و  باشند  داشته 
ایرانیان مقیم خارج به کنسولگری های ما را 
به  ایرانیان  مراجعات  تنها  نه  کنند؛  گزارش 
سفارتخانه ها و کنسول ها کاهش پیدا نکرده 
است، بلکه شاهد رشد مراجعه ایرانیان برای 

انجام امور کنسولی و هستیم.
به  امور خارجه کشورمان تصریح کرد:  وزیر 
زودی قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج 
از کشور را در دولت و مجلس در دستور کار 

می دهیم.
در  عزیز  ایرانیان  که  امیدواریم  افزود:  وی 
با  بیشتر  هرچه  پیوند  با  کشور  از  خارج 
پیشرفت  و  آبادی  برای  مادری  سرزمین 

هرچه بیشتر ایران تالش کنند.
در  سوالی  به  پاسخ  در  امیرعبداللهیان 
تحریم ها  رفع  مذاکرات  وضعیت  خصوص 
گفت: در خصوص مذاکره برای رفع تحریم ها 
یکی از نکاتی که در گذشته وقفه در رسیدن 
مسائل  کرد،  ایجاد  توافق  پایانی  نقطه  به 
ایران  اتهامی آژانس علیه جمهوری اسالمی 

بود.
ایران  علیه  ترکیبی  جنگ  مجموعه  با 

مواجهیم
وی افزود: پیشنهاد طرف آمریکایی در تبادل 
پیام ها این بود که برجام را مورد تأیید قرار 
دهیم، اما مسائل فیمابین آژانس و ایران در 
و  حل  را  مسائل  آینده  در  و  موسع  فرصت 
فصل کنیم. معنای این حرف این است که ما 
پیچ و مهره ها سانتریفیوژها و توان هسته ای 
و  راهبردی  قانون  مبنای  بر  که  جدیدی 
و  کنیم  باز  را  شد  ایجاد  کشور  در  مجلس 
به کنار بگذاریم و بعد از آنکه دستمان کاماًل 
خالی بود در خصوص مسائل بین ما و آژانس 
کشورمان  خارجه  امور  کنیم.وزیر  اقدام 
طرف  با  پیام  تبادل  در  ما  کرد:  تصریح 
آمریکایی در این خصوص تاکید کردیم که 
آژانس از مسیر فنی منحرف شده و در مسیر 
که  گفتند  آنها  است؛  برداشته  گام  سیاسی 
ما به آژانس توصیه می کنیم در مسیر فنی 
عمل کند.وی افزود: اما اتفاقاتی که رخ داد و 
در حالی که معاونین وزرای خارجه و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران به وین سفر کرده 
بودند و با مدیرکل آژانس به نقشه راه دست 
قطعنامه ای  گفتند  آژانس  مقامات  و  یافتیم 
در کار نخواهد بود و مقامات آژانس به ایران 

می آیند.
در  یکباره  به  در چنین شرایطی  افزود:  وی 
با  ایران  ملت  علیه  ترکیبی  جنگ  مجموعه 

یک قطعنامه جدید مواجه شدیم.
به  امور خارجه کشورمان تصریح کرد:  وزیر 
گفتیم  اروپایی  کشور  سه  و  آمریکا  مقامات 
چگونه به شما اعتماد کنیم در حالی که قرار 
بود ضامن رفتار فنی آژانس باشید، از آژانس 

سوءاستفاده سیاسی می کنید.
تبادل  موضوع  به  ادامه  در  امیرعبداللهیان 
کرد  اشاره  آمریکا  و  ایران  بین  زندانیان 
در  را  توافقی  ماه  فروردین  در  گفت:  و 
داشتیم.  آمریکا  با  زندانیان  تبادل  خصوص 
در آن توافق آمریکا پیشنهاد کرد درصورت 
دستیابی به برجام و یا نرسیدن به آن، توافق 
موضوع  این  انسانی  نگاه  با  ما  شود.  انجام 
بگذارید  گفت  آمریکا  بعد  ولی  پذیرفتیم  را 
برجام انجام شود.وی افزود: ما به آن ها گفتیم 
این افت و خیزهای شما در مذاکرات، دیوار 
قوی تر  را  آمریکا  و  ایران  بین  اعتمادی  بی 
می کند. در یک و نیم ماه گذشته آمریکا به 
صورت جدی دنبال تبادل زندانی ها هستند 
و ما در راستای مسائل انسانی این موضوع را 

دنبال می کنیم.
امیرعبداللهیان گفت: دستور کار وزارت امور 
خارجه، پیگیری مذاکرات با روش مقتدرانه، 
حکیمانه و مبتنی بر تأمین حداکثری منافع 

ملی در چارچوب بازگشت به برجام است.
وی افزود: برجام موضوعی است که همچنان 
روی میز قرار دارد. البته طرف های مقابل ما 
نیز معتقد هستند که موضوعی که ماه ها در 
پایان دولت قبلی و یک سال گذشته دولت 
به  آن گفتگو شده می تواند  مورد  در  جدید 

نقطه نهایی و پایانی برسد.
موضوع  درباره  اوکراین  و  ایران  مذاکرات 

پهپادها
در  سوالی  به  پاسخ  در  امیرعبداللهیان 
خصوص مذاکرات ایران و اوکراین گفت: ما 
روسیه  با  دفاعی  همکاری های  چارچوب  در 
۱۱ ماه قبل از شروع جنگ اوکراین یکی از 
اقالم دفاعی و همکاری های دفاعی دو کشور 
فروش بسیار معدودی پهپاد ایرانی به روسیه 
بود.وی افزود: تاکنون هیچ مدرکی از طرف 
اوکراینی مبنی بر استفاده از پهپاد ایرانی در 
تیم سیاسی  اخیراً  نکردیم.  اوکراین دریافت 
ثالثی  کشور  در  اوکراین  و  ایران  نظامی  و 
در  را  خود  بررسی های  ما  و  کردند  گفتگو 
خارجه  امور  می دهیم.وزیر  ادامه  زمینه  این 
کشورمان تصریح کرد: وزیر خارجه اوکراین 
پهپاد  یک  گفت  من  به  تلفنی  گفتگوی  در 
به صورت سالم به دست نیروهای اوکراینی 
افتاده که روسی است، ولی شبیه پهپاد شاهد 
۱۳۶ ایرانی است. من گفتم که این گواه این 
ایران به مواضع خود پایبند است.  است که 
جنگ را راه حل نمی دانیم و به تالش ها برای 
می دهیم. ادامه  را  آرامش  و  صلح  بازگشت 

امیرعبداللهیان در خصوص اظهارات مقامات 
مذاکرات  نهایی  متن  خصوص  در  اروپایی 
دارد،  قرار  میز  روی  االن  که  متنی  گفت: 
چند  گفتگوهای  نتیجه  در  ما  متن  آخرین 
ایده های مختلفی  ماهه در وین و همچنین 
تکمیل  شد،  مطرح  گذشته  ماه های  در  که 

شده است.

امیرعبداللهیان: گفتگوها برای لغو تحریم ها با طرف 
آمریکایی در دستور کار قرار دارد

خبر

قطع ارتباط پارلمان اروپا با 
ایران فرار رو به جلو است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدام پارلمان 
اروپا مبنی بر قطع ارتباطات میان این نهاد اروپایی و ایران، گفت: 

این اقدام را فرار رو به جلو می دانیم و اثربخش نیست.
ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام پارلمان 
اروپا مبنی بر قطع ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد 
اروپایی و ایران، اظهار داشت: ما موضع گیری رئیس پارلمان اروپا در 
ممانعت از تماس مستقیم این پارلمان با مجلس شورای اسالمی را 

فرار به جلو می دانیم.
وی متذکر شد: در دو سال گذشته، ارتباط و تماس مستقیمی بین 
مجلس شورای اسالمی و پارلمان اروپا وجود نداشته است. هرچند 
آن ها در سال گذشته درخواست بازدید از ایران را داشتند، اما به 
دلیل مواضعی که در قطعنامه های خود گرفتند که جنبه مداخله 
گرایانه و مبتنی بر اخبار دروغ بود، این موضوع در ایران مورد پذیرش 
قرار نگرفت و به همین دلیل، ارتباط مستقیمی بین ایران و پارلمان 

اروپا وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در واقع، اقدامات مخرب طرف اروپایی بود که 
روابط دو مجلس را به مرحله ای رسانده است که ما هم با توجه به 
قطعنامه های اخیر این پارلمان، تمایلی به داشتن تماس مستقیم با 

این نهاد اروپایی نداریم.
البته  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
کارشناسان می دانند قطعنامه های پارلمان اروپایی الزام قانونی ندارد 
اروپایی  کشورهای  خارجی  سیاست  تعیین  در  نهاد چندان  این  و 

اثربخش نیست.
عمویی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی با پارلمان های مختلف دنیا، 
ارتباط مستقیم دارد و هم تعامالت مکاتباتی صورت می گیرد و هم 
از مجالس دنیا  اعزام می شود و ما میزبان هیئت هایی  هیئت هایی 

هستیم.
وی گفت: با این حال، مواضعی که تحت تأثیر گروه های معاند در 
پارلمان اروپا گرفته می شود علی رغم اینکه از نظر حقوقی اثربخش 
باید  از جهتی  و  انتقاد مجلس شورای اسالمی است  نیست، مورد 
گفت اقدام رئیس مجلس اروپا و موضع گیری وی نواختن بر طبل 

توخالی است.

موافقت رئیس جمهور با استعفای 
رستم قاسمی؛ افندی زاده 

سرپرست وزارت راه شد
 رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای »رستم قاسمی« وزیر راه و 
شهرسازی، »شهریار افندی زاده« را به عنوان سرپرست این وزارتخانه 

منصوب کرد.
رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
ضمن قدردانی از تالش های رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در 
وزارت راه و شهرسازی با استعفای وی به دلیل تشدید بیماری اش 

موافقت کرد.
رئیس جمهور با آرزوی سالمتی برای رستم قاسمی ابراز امیدواری 
کرد بتوان از توانمندی های وی پس از بهبودی کامل استفاده شود.

در پی قبول استعفای قاسمی، آیت اهلل رئیسی »شهریار افندی زاده« 
معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

ایران تولید اورانیوم ۶۰ درصدی 
خود را افزایش داد

 جمهوری اسالمی ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد خود 

را افزایش داد.
صورت  اقدامات  ایرنا،  خارجی  سیاست  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
غنای ۶۰  با   UF۶ اورانیوم محصول  تولید  شامل  فردو  در  گرفته 
درصد برای نخستین بار در این مجتمع بوده و گفتنی است غنی 
نیز  )نطنز(  روشن  احمدی  شهید  مجتمع  در  درصد   ۶۰ سازی 

همچنان ادامه دارد.
با ماشین های  اول  آغاز روند تعویض ماشین های سانتریفیوژ نسل 
پیشرفته IR-۶ دراین متجمع که باعث افزایش چشمگیر ظرفیت 
تولید می شود.آغاز روند تجهیز سالن )B واحد یک( با ظرفیت ۸ 
شکل  به  زیرساخت  ایجاد  ضرورت  به  توجه  با  که  جدید  زنجیره 
 B۱۰۰۰ مرحله ای صورت خواهد گرفت.آغاز روند راه اندازی واحد
با ظرفیت ۸ آبشار جدید با توجه به اینکه تکمیل این اقدام باتوجه 
خواهد  صورت  مرحل های  شکل  به  زیرساخت،  ایجاد  ضرورت  به 
گرفت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۹ آبان ماه اعالم 
کرد: در پاسخ به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
در نخستین گام، چند اقدام در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران 
قرار گرفت و اجرای آنها امروز با حضور بازرسان آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در مجتمع های غنی سازی نطنز و فردو انجام شد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در نشست 
فصلی خود تحت تاثیر فضاسازی سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

کشورمان به تصویب رساند.
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اقتصاد
اخبار

 اراده دولت توزیع عادالنه منابع در 
همه استان های کشور است

 معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: اراده دولت بر توزیع عادالنه منابع و توسعه عادالنه همه استان ها 

است.
به گزارش ایرنا، سید عباس حسینی روز سه شنبه در حاشیه جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری استان اردبیل که با حضور 
کنندگان،  تولید  عامل،  بانک های  اجرایی،  دستگاه های  نمایندگان 
استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، افزود: 
در جلسه امروز دغدغه ها و مشکالتی که شرکت های تولیدی برای حفظ 

و توسعه اشتغال با آن مواجه هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با همفکری و همکاری 
کمک می کنیم با تامین منابع، بخشی از این نیازها را پاسخ دهیم، اضافه 
کرد: باید در وهله اول سطح اشتغال را حفظ کرده و از آن صیانت کنیم 
و در ادامه هم طرح های توسعه ای را با روش های مختلف تامین منابع 

کنیم.
و  مالیاتی  دغدغه  تولیدی،  واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین  وی 
از سوی  مطرح شده  مباحث  عمده ترین  از  را  مالی  نیازهای  گمرکی، 

تولیدکنندگان استان در این نشست ذکر کرد.
حسینی اقدامات شبکه بانکی استان را یکی دیگر از محورهای مطرح 
شده در نشست امروز عنوان کرد و گفت: شبکه بانکی نسبت به آنچه 
در توان دارد در استان خوب کار کرده است که این تالش ها قابل تقدیر 
است. در جلسه امروز خواهش کردیم همین مساعدت را با استاندار و 
اتفاقات  شرکت های تولیدی داشته باشند تا بتوانیم پایان سال شاهد 

بهتر و استفاده از ظرفیت های بیشتر باشیم.
از  اینکه تالش می کنیم  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 
ظرفیت های قانونی برای تامین مالی بخشی از پروژه های استان، استفاده 
کنیم، از تالش های استاندار و نمایندگان که با دلسوزی تمام از اتفاقات 

خوب در استان صیانت می کنند، قدردانی کرد.
بر توزیع عادالنه منابع و توسعه عادالنه  اراده دولت  وی تصریح کرد: 
تمام استان ها هست و امیدواریم تا شاهد اتفاقات خوب در کشور باشیم.

اینکه  اعالم  ضمن  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
کارکنان  حقوق  افزایش  برای  عمرانی  بودجه 
دولت اختصاص نیافته است، گفت: طرح کاالبرگ 
تامین  در  و  مالی  تامین   در  مشکلی  الکترونیکی 
بودجه ندارد؛ لذا وعده داده شد که پس از اجرا در 
یک استان به شکل آزمایشی، ماه های آینده برای 

کل کشور انجام شود.
نشست  در  خاندوزی  احسان  ایسنا،  گزارش  به 
طرح  مسئله  اینکه  بیان  با  خود  هفتگی  خبری 
مالی  تامین   در  مشکلی  الکترونیکی  کاالبرگ 
امر،  این  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  ندارد، 
بود  الزم  می کند،  متاثر  را  یارانه  پرداخت  نظام 
اطمینان  فنی  زیرساخت  بودن  مطمئن  از  دولت 
حاصل کند و تغییرات در وزارت کار قدری تاخیر 
داده شد  وعده  اما  انداخت   پروژه  بهره برداری  در 
که پس از آنکه این طرح در یک استان به شکل 
کل  برای  آینده  ماه های  از  شد،  پیاده  آزمایشی 

کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: این  طرح مشکلی ندارد و مشکلی 
در تامین بودجه هم موجود نیست، پیش بینی این 
است که دوره آزمایشی یک ماه به طول بیانجامد 
و بعد از یک ماه برای سایر استانها هم انجام شود.

به نقطه  به کاهش تورم نقطه  اشاره  با  خاندوزی 
در فصل تابستان، اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۱ 
بخش  در  ویژه  به  تولیدکنندگان  بهای  شاخص 
دارد  خوبی  وضعیت  معدنی  و  صنعتی  کاالهای 
تورم فصلی در بخش  بودیم.  و شاهد کاهش آن 
کاهش  درصد   ۱۴.۸ امسال  تابستان  در  صنعت 
پیدا کرده و به منفی ۲.۳ درصد رسیده است که 
نشان دهنده نه تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در 

قیمت کاالهای صنعتی در تابستان است.
 ۱۴۰۱ تابستان  نقطه  به  نقطه  تورم  افزود:  وی 
پیدا  کاهش  درصد   ۱۶.۲ قبل  فصل  به  نسبت 
کرده است و تورم ساالنه بخش صنعت در تابستان 
معدن  حوزه  در  است.  داشته  کاهش  درصد   ۷.۶
فصلی  تورم  و  است  ترتیب  به همین  هم شرایط 
تولیدکنندگان در بخش معدن ۹.۴ درصد کاهش 
این  تولیدکنندگان  نقطه  به  نقطه  تورم  و  داشته 
و  کرده  پیدا  کاهش  درصد  واحد   ۱۴ نیز  بخش 

تورم ساالنه ۲۱.۷ درصد کاهش داشته است.
خاندوزی اظهار کرد: این اعداد و ارقام حکایت از 
این دارد که در حوزه محصوالت و کاالهای مرتبط 
با صنعت و معدن در سمت تولیدکنندگان شاهد 
در  است  امیدبخش  که  هستیم  قیمت ها  کاهش 
فصل پاییز و زمستان شاهد افزایش قیمت کمتری 

در سمت مصرف کنندگان باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه 
کرد:  اظهار  است،  بوده  افزایشی  تورم  خدمات 
درصد   ۱۶.۲ به  بهار  درصد   ۲.۴ از  میزان  این 
داد:  ادامه  است.خاندوزی  یافته  افزایش  تابستان 
گزارش های تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشان 
شکل  به  معدنی  و  صنعتی  تولیدات  که  می دهد 
شرکت های  هم  امسال  اول  شش ماهه  در  کمی 
تولید  افزایش  درصد   ۱۲.۷ ما  بزرگ  معدنی 
 ۵.۳ صنعتی  بزرگ  شرکت های  هم  و  داشتند 
و  کرده اند  تجربه  را  تولید  میزان  افزایش  درصد 
اول  هفت ماهه  در  درصد   ۹.۹ هم  فروش  میزان 
کرد:  تصریح  اقتصاد  است .وزیر  شده  بیشتر  سال 
اخیرا در حوزه تامین ارز دارو مشکالتی را شاهد 
را  خود  دارو  قیمت  و  بازار  تامین  در  که  بودیم 

که  است  کاالیی  ترین  حساس  دارو  داد.  نشان 
کار  پای  آن همه جانبه  ارز  برای مدیریت  دولت 

است، چراکه سالمت مردم شوخی بردار نیست.
با  بود  آمده  پیش   که  مشکلی  شد:  یادآور  وی 
شود  جبران  شد  سعی  بیشتر  جدیت  و  سرعت 
اقدامات  شود.  برطرف  سرعت  با  نارضایتی ها  و 
واردات  برای  ارز  تامین  و  دارو  تخصیص  برای 
می رود  پیش  خوبی  با سرعت  دارو  تولید  و  دارو 
مشکالت  آینده  هفته های  ظرف  امیدواریم  که 

برطرف شود.
مرکزی  بانک   اعالم  طبق  کرد:  تأکید  خاندوزی 
بیش از سه میلیارد دالر تخصیص ارز به این حوزه 
کسری ها  برخی  تامین  برای  است.  شده  محقق 
با  انجام شده و  برای واردات  اقدامات عاجلی  نیز 
این  ترخیص  تا  گرفته  صورت  هماهنگی  گمرک 
با  اقتصاد  شود.وزیر  انجام  اولویت  با  محموله ها 
اشاره به گالیه های پیمانکاران در پروژه های دولت 
در زمینه تخصیص اندک برای پروژه های عمرانی، 
هزار   ۴۰ سال  اول  شش ماهه  در  کرد:  اظهار 
در  و  بود  دولت  عمرانی  تخصیص  تومان  میلیارد 
مهر و آبان ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص 

عمرانی صورت گرفت.سخنگوی اقتصادی دولت با 
تعیین تکلیف  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره 
امسال  ماهه  هفت  در  کرد:  اظهار  تملیکی  اموال 
انهدام کاالی قاچاق ۴۷۰ درصد و فروش کاالهای 
مشابه سال  به مدت  نسبت  درصد  متروکه ۶۸۰ 
داد:  ادامه  اقتصاد  است.وزیر  داشته  افزایش  قبل 
جاری  هزینه های  برای  عمرانی  بودجه  محل  از 
بودجه  که  ادعا  این  طرح  و  نمی شود  استفاده 
دولت  کارکنان  حقوق  افزایش  برای  عمرانی 
ندارد.خاندوزی همچنین  یافته، صحت  اختصاص 
میلیارد   ۱۳۰۰ از  اشتغال  بودجه  کرد:  اظهار 
تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۶ هزار میلیارد تومان 
یافته است.وی همچنین  افزایش  در سال ۱۴۰۱ 
در پاسخ به این پرسش که آیا تحوالت اقتصادی 
را در آینده شاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد: اساسا 
سند تحول دولت را با فصل چرخش های تحول 
آفرین آغاز کردیم که این اقدامات مشخص نقطه 
عطفی است که دولت بر اساس آن می گوید در 
چهار سال خدمت چه اقداماتی انجام داده است. 
ابعاد تحوالت اقتصادی با تدوی سند برنامه هفتم 
توسعه و الیحه بودجه ۱۴۰۲ تشریح خواهد شد.

خاندوزی اعالم کرد :

شرط اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی
گزارش

رشد ۳۶۰ درصدی شرکت های دانش 
بنیان صنعت نفت در سال جاری 

تعداد  نفت گفت:  وزارت  فناوری  و  پژوهش   معاون مهندسی، 
شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت از ۱۵۰ شرکت در سال 
گذشته به ۵۵۰ شرکت در سال جاری رسیده که رشدی ۳۶۰ 

درصدی را نشان می دهد.
اطالع رسانی  نشست  در  فرد  زیدی  وحیدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
کنفرانس مدیریت محصوالت دانش بنیان )پتروتک( در صنعت 
نفت با اشاره به اینکه سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب 
به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده، 
افزود: از ابتدای سال برای تحقق این شعار اقدامات زیادی شده 
پژوهش  هفته  در  راستا  همین  در  نیز  کنفرانس  این  و  است 

برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هم از دستگاه های اجرایی و هم شرکت های دانش 

بنیان استقبال شده است.
عرصه ای  نمایشگاه  و  کنفرانس  این  کرد:  تاکید  فرد  زیدی 
متقاضی  شرکت های  و  بنیان  دانش  شرکت های  حضور  برای 

شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت باشد.
اجزای  از  یکی  که  نفت  فناوری  صندوق  از  اینکه  بیان  با  وی 
زیست بوم دانش بنیانی صنعت نفت است دعوت کردیم حضور 
در  نفت  وزارت  اصلی  شرکت   ۴ گفت:  باشند،  داشته  فعال 
پنل های تخصصی حضور پیدا خواهند کرد و نیازهای فناورانه 

خود را اعالم می کنند.
به گفته معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، سند 
رسمی  صورت  به  نفت  صنعت  اولویت دار  فناوری های  توسعه 

رونمایی خواهد شد.
وی افزود: شرایط را به صورتی مهیا کردیم که تعامل چهره به 
چهره ایجاد شود و نتیجه و برآورد این کنفرانس کمکی برای 

رشد شرکت های دانش بنیان و تعالی کشور باشد.
زیدی فرد با اشاره به اینکه استفاده از توان شرکت های دانش 
بنیان کیفی است، ادامه داد: برای ورود شرکت های دانش بنیان 
تشویق  را  شرکت ها  و  شدیم  قائل  تسهیالتی  نفت  صنعت  به 

کردیم به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند.
وی تاکید کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان از ۱۵۰ شرکت در 
سال گذشته به ۵۵۰ شرکت در سال جاری رسیده که رشدی ۳ 

برابری را نشان می دهد.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت افزود: با افزایش 
نتایج  بنیان  دانش  شرکت های  کارآمدی  و  کیفیت  و  تعداد 

خودش را خیلی زود شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه نیازهای صنعتی صنعت نفت همگی نیاز 
کردن  بنیان  دانش  و  کردن  فناورانه  ما  و هدف  است  فناورانه 
بنیان  دانش  راه شرکت های  این  در  گفت:  است،  نفت  صنعت 

می تواند کمک کند.
زیدی فرد ادامه داد: فراخوان مربوط به احیای چاه های گاز ده 
مربوط به باالدست صنعت نفت است و اکنون مراحل آخر آن 
طی می شود و به زودی به صورت رسمی از این پروژه رونمایی 

خواهد شد.

پیام مدیر عامل بانک ملی ایران به مناسبت 
هفته بسیج

دکتر محمد رضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران به مناسبت 
هفته بسیج پیام صادر نمود.

متن پیام به شرح زیر می باشد:
هفته بسیج، فرصتی است تا یاد کنیم از چهره های گمنامی که در 
راه اعتالی انقالب و کشور می کوشند و نقطه های روشنی را در 

تاریخ انقالب اسالمی رقم زده اند.
در این باره مقام معظم رهبری تعبیری دارند که می فرمایند: فتح 
الفتوح امام خمینی)ره( پرورش جوانان خداجوی بسیجی است.

اما چرا مقام معظم رهبری، شکل گیری بسیج را فتح الفتوح می 
خواند؟

نگاهی به کارنامه انقالب اسالمی نشان می دهد که این انقالب، 
در جریان شکل گیری، پیروزی و تداوم مبتنی بر قدرت مردمی 
بوده است. این رابطه عمیق با توده های مردم موجب شده است 
تا جمهوری اسالمی بتواند بحران های سنگینی که بلوک غرب 
برایش تدارک دیده است را از سر بگذراند و پس از بحران ها نیز 

پرتوان تر از قبل به سوی اهداف بلند خود حرکت کند.
شکل گیری این رابطه عمیق با الیه های مختلف اجتماعی بدون 

شک به نبوغ بی نظیر امام خمینی )ره( باز می گردد.
بسیج شکل گرفته توسط امام، دارای چند ویژگی برجسته است 
که در اینجا می خواهم به آن اشاره کنم:اول اینکه بسیج به شدت 
مردمی،خودجوش و مبتنی بر اراده توده های مردم و به خصوص 

جوانان است.
ظهور و بروز این مردمی بودن و خودجوشی در روند شکل گیری 

انقالب و به خصوص دوران دفاع مقدس کامال نمود دارد.
خودجوش  ماهیت  دلیل  به  بسیج  است.  پرور  نخبه  بسیج  دوم 
خود، عرصه ای است برای جذب استعدادهای نهفته در الیه های 
مختلف اجتماعی.بزرگ ترین سرداران انقالب اسالمی و چهره های 
تاثیر گذار،بر همین بستر جوشیده اند.سوم خودسازی معنوی و 
انقالبی در بسیج به عنوان مدلی از انسان سازی در مقابل مدل 

انسان سازی برخاسته از فرهنگ غرب قرار دارد.
در مقابل سبک زندگی که دستگاه های تبلیغی و رسانه ای غرب 
به خصوص  مختلف  به کشورهای  آن  تحمیل  و  ترویج  در حال 
کشورهای مسلمان هستند،بسیج ساختاری از خودسازی مبتنی 
آورد.  وجود  به  آن  تشکل  های  بارقه  نخستین  از  را  معنویت  بر 
و  بوده  محور  دانش  و  معنویت،خرد  بر  عالوه  بسیج  خودسازی 
مبتنی بر ایثار و از خودگذشتگی است.ویژگی چهارم بسیج این 

است که در همه عرصه های انقالب،حضور موثری داشته است.
بی تردید در هر عرصه ای که بسیج حضور یافته است،از عرصه 
جنگ،عرصه های عمرانی و رفع محرومیت و عرصه مقابله با انواع 
فتنه های دشمن،می بینیم که ورود بسیج منجر به تحولی عظیم 
شده است.ویژگی پنجم بسیج این است که بشدت خاصیت الگو 
پذیری دارد چنان که پس از تجربه موفق دفاع مقدس،تکرار این 
الگو در کشورهایی مانند عراق و نبرد سوریه با فتنه داعش،الگوی 
بسیج توانست منشا اثرات نجات بخشی باشد.در پایان یاد و خاطره 
به خصوص  افتخار  پر  راه  این  روشن  ستارگان  و  شهیدان  همه 
شهیدان بزرگ اغتشاش های اخیر را گرامی بداریم و از خداوند 

متعال استمرار راه بسیج را مسالت دارم.

3

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران: ارائه خدمات 
بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت 

بانک صادرات ایران است

واقعی  بخش  تقویت  و  مردم  به  خدمات  ارائه  ایران  صادرات  بانک  اولویت 
اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، 

رعایت بهداشت اعتباری و بهره بردن از توانمندی های بانک دنبال می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، رضا صدیق در آئین افتتاحیه 
همایش تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی ویژه بازرسان مدیریت شعب 
استان ها و مناطق تهران این بانک، با بیان این مطلب، ضرورت جلب رضایت 
مشتریان بانک را خاطر نشان کرد و افزود: چرخش منابع در نظام بانکی و 
با رعایت  با اهمیتی دارد و  مالی کشور، بر اقتصاد و زندگی مردم تاثیرات 
غیرواقعی  بخش های  در  مشکالت  کاهش  به  می توان  اعتباری  بهداشت 
بانکی  عنوان  به  ایران  بانک صادرات  برای  موضوع  این  کرد.  اقتصاد کمک 
که در اقصی نقاط ایران شعبه دارد و خدمات مختلف به مردم ارائه می کند، 

حائز اهمیت است.
صدیق توجه به مشتری مداری را نیز از دیگر ویژگی های بارز بانک صادرات 
ایران طی ۷۰ سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: ارائه بهترین خدمات به 
مردم اولویت بانک است و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نخواهد 
سهم  ارتقای  برای  نوین  طرح های  و  محصوالت  ارائه  به  اشاره  با  شد.وی 
با طراحی خدمات متنوع و  ایران  بانک صادرات  تاکید کرد:  بانک،  بازار  از 
این  در  است.  مردم  و  دنبال جلب حداکثری رضایت مشتریان  به  روزآمد، 
معاون  برگزار شد،  ایران  بانک صادرات  غدیر  برج  در  روزه که  دو  همایش 
مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر 
کل، معاون مدیرکل و رئیس گروه بازرسی اداره کل مبارزه با پولشویی بانک 
مرکزی و همچنین عضو هیئت مدیره، مدیر امور بازرسی و تطبیق، رئیس، 
معاون و سربازرس اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک 
صادرات ایران نیز طی سخنانی بر لزوم ارتقای کمی و کیفی خدمات بانک 
به مشتریان و تقویت سامانه های نظارتی و کنترل تاکید کردند.بانک صادرات 
ایران با داشتن نزدیک به ۲۵ میلیون سپهرکارت فعال، سهم قابل توجهی 
از نقل و انتقال نقدینگی و تراکنش های شبکه بانکی را در بستری امن به 

خود اختصاص داده است.

 شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: قطع 
به دلیل  رقابت  ملی  مرکز  تلفن های 
عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده 

است.
مخابرات  شرکت  از  ایرنا  گزارش  به 
در  مخابرات  شرکت  مجموعه  ایران، 
نهادها  و  ها  سازمان  به  کشور  همه 
اعالم  را  بدهی  مجاز  میزان  حداکثر 
و  نهادها  برای  همچنین  و  کرده 
تا  فراهم است  امکان  این  سازمان ها 
با هماهنگی های انجام شده، حداکثر 
میزان کارکرد سقف مکالمات خود را 
برای پرهیز از بدهی و قطعی باال ببرند.

سازمان  مصوبه  و  ابالغیه  اساس  بر 
تنظیم مقررات، تلفن های سازمان ها 
و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی 
از بدهی قطع می شوند که تلفن های 
مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به 
علت عدم پرداخت شامل این قطعی 

شد.
این گزارش می افزاید: با توجه به اعالم 
رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع 
شرکت  توسط  مرکز  این  های  تلفن 
مشخص  بررسی  از  پس  مخابرات، 
شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت 
شورای رقابت، با توجه به علت بدهی 

شده  قطع  سیستماتیک  صورت  به 
است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی 
خصوص  در  رقابت  شورای  رای  با 

شرکت مخابرات ندارد.
بر اساس مصوبه ابالغی ۲۰۷ سازمان 
مخابرات  شرکت  به  مقررات  تنظیم 
از  مشتریان  کارکرد  گذر  با  ایران، 
صورت  به  بدهکار  خطوط  حدنصاب، 
سیستمی و خودکار قطع می شوند و 
قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به 
دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته 

بوده است.
الزم به ذکر است در راستای حداکثر 

با  و  رقابت  عالی  باشورای  همکاری 
توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف 
کارکرد همه شماره های مربوطه مرکز 
افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی 

رقابت در حال حاضر وصل است.
ایران  مخابرات  شرکت  همچنین 
اعالم کرد: بهتر است به جای استفاده 
رسانه  از  ای  غیرحرفه  و  ابزاری 
های  بدهی  پرداخت  به  نسبت  ها، 
گذشته خود اقدام کرده و در صورت 
نیاز مسائل مطروحه را از کانال های 
دنبال  مخابرات  شرکت  با  ارتباطی 

کنند.

تلفن های مرکز ملی رقابت به دلیل نپرداختن 
بدهی های گذشته قطع شد

سال پنجم - شماره    156

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره 140160301022001468    رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ 1401/07/28هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی مهدی مهران زاد فرزند علی اصغر به شماره 
به ششدانگ یک قطعه زمین  تهران نسبت  از  شناسنامه 6857 صادره 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   178/66 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
پالک - فرعی مفروز از قطعه دوم تفکیکی از 163 اصلی واقع در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی یوسف رفیعی آشتیانی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه  در  شود  می  آگهی 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
ارائه حکم قطعی  به  اقدامات موکول  و  احاله  به دادگاه صالحه   تا  نماید 
دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
حال  در هر  در  و  خواهد شد  مالکیت صادر  مقررات سند  طبق  اعتراض 

صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 01 /09 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 16 / 09 / 1401
                                            

 بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم

 آگهی فقدان سند مالکیت
 )موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت((

به شماره وارده 3393 مورخ  )مالک( طبق درخواست  بهمن فیضی  آقای 
1400/03/13 و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در 
ثبتی  پالک  اینکه  به  نظر  داشته  اعالم  تهران  رسمی 1162  اسناد  دفتر 
15437 فرعی از 165 اصلی )که عبارتست از سند مالکیت یک آپارتمان 
به مساحت 112/34 متر مربع قطعه 109 تفکیکی پالک15437 فرعی 
از 165 اصلی مفروز از 14472 فرعی به شماره چاپی 899389 به نام 

بهمن فیضی ثبت و سندمالکیت صادرو تسلیم شده است.به علت اسباب 
مالکیت پالک  المثنی سند  تقاضای صدور سند  لذا  کشی مفقود گردیده 
مذکور را نموده است در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه اصالحی 
ق.ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار 
اصل  ارائه  ضمن  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این 
سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ، المثنی سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

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

 برابررای شماره 140160301206000881 
 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات 
فرزند  رودپشتی  ابراهیمی  مریم  آقای/خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
امامعلی بشماره شناسنامه 10 یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 
پالک  از  شده  مجزی  مفروزو  اصلی  از  فرعی  پالک  مربع  متر   58/43
24708 فرعی از 142 اصلی واقع در سلطان آباد خریداری از مالک رسمی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  لذابه   . است  گردیده  محرز  احمدقیدر  آقای 
دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ 
تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  اولین  انتشار 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نماید.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/17

علی رحیمی پردنجانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک
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اجتماعی
خبر

تا پایان سال انجام خواهد شد؛

بهره برداری از 30 پروژه 
توسعه محله ای در منطقه 12 تهران

شهردار منطقه ۱۲ تهران از بهره برداری از حدود 
۳۰ پروژه در قالب پروژه های توسعه محله ای در این 

منطقه تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.
 امیر یزدی با بیان اینکه هم اکنون سه پروژه توسعه 
محله ای به طور کامل در منطقه ۱۲ به پایان رسیده 
و ۱۰ پروژه در حال انجام است، گفت: حدود ۱۰ 
پروژه دیگر از این دست پروژه ها در مرحله آغازین 
است و دیگر پروژه های توسعه محله ای تعریف شده 
که  دارد  قرار  اولیه  ارزیابی های  مرحله  در  نیز 

به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۲ تهران عنوان کرد: ساماندهی 
عملیات  مکانیزه،  آسفالت  عملیات  اجرای  معابر، 
مرمت و بازسازی یا احداث سرویس های بهداشتی، 
عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت، ساماندهی و 
مربوط  تجاری  و  اداری  ساختمان های  خطر  رفع 
انهار و جداول، پیاده روسازی و  به منطقه، مرمت 
مناسب سازی مسیرهای دسترسی برای سهولت در 
تردد معلولین، عملیات بازسازی معابر بوستان ها و 
جمله  از  تهران  بزرگ  بازار  سقف های  ساماندهی 
توسعه  هدف  با  نظرگرفته شده  در  فعالیت های 
محالت در نواحی شش گانه سطح منطقه به شمار 

می روند.
وی در مورد ساماندهی معابر منطقه نیز بیان کرد: 
تاکنون عملیات آسفالت مکانیزه به این منظور در 
گوته،  احمدی،  مهدوی،  جمهوری،  خیابان های 
مصطفی خمینی، خیام و شوش به پایان رسیده 
بهره برداری می کنند؛  آنها  از  منطقه  و شهروندان 
سعدی،  خیابان های  در  عملیات  این  همچنین 
و  است  انجام  حال  در  تختی  و  شوش  فردوسی، 

به زودی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
بازسازی  و  مرمت  عملیات  به  پایان  در  یزدی 
فضاهای عمومی بهداشتی اشاره کرد و گفت: این 
عملیات در محله های فردوسی و دروازه شمیران 
حال  در  منطقه  و شش  یک  نواحی  در  به ترتیب 

انجام است و به زودی به پایان می رسد.

 وزیر آموزش و پرورش گفت: هزینه فوق العاده 
رتبه بندی و ترمیم حقوق فرهنگیان یک جا 

پرداخت می شود.
یوسف  ایرنا،  جامعه  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نوری امروز در حاشیه نشست شورای معاونان 
اظهار  اجرایی کشور  امور مجلس دستگاه های 
داشت: ترمیم حقوق فرهنگیان براساس قانون 
نرخ  که  اوالد  حق  بر  عالوه  و  می شود  انجام 
ثابت است، افزایش یک میلیون تومان به اضافه 
مزایای رتبه اول آموزشیار معلم برای همکاران 

مشمول قانون رتبه بندی صادر شده است.
فرهنگیان  قطعی  احکام  همکاران  افزود:  وی 
ابتدا  که  گرفتیم  مجوزی  می کنند،  صادر  را 
احکام اصلی صادر شود و سپس لکه گیری و 

بررسی های نهایی صورت گیرد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۹۷۰ هزار نفر 
شامل این رتبه بندی می شود، همکاران شبانه 

روز مشغول بررسی این احکام هستند.
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل 

طرح های خیرساز
و  آموزش  مازاد  امالک  فروش  درباره  نوری 
پرورش گفت: فروش امالک مازاد برای تبدیل 
به احسن است. یک سری امالک مازاد داریم 
و قانون هم به ما اجازه داده که تغییر کاربری 
از  پس  آن  هزینه   و  بدهیم  تجاری  به  حتی 
با  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  برای  فروش 
اولویت اتمام طرح های خیران بکارگرفته شود.

که  جایی  در  مازاد  امالک  این  افزود:  وی 
آموزش و پرورش به آن نیاز ندارد و با تاکید 
و اولویت اینکه مدرسه نیستند، تغییر کاربری 
می دهند همچنین ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

برای تکمیل طرح های خیران نیاز داریم.
خیرین  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
توجه ویژه ای به آموزش و پرورش دارند، ادامه 
تکمیل  برای  نیاز  مورد  هزینه  بر  عالوه  داد: 
طرح های خیرساز، تعدادی هم طرح جدید آغاز 
با توجه به محدودیت منابع می توان  شده که 
گفت که با ۶ هزار میلیارد تومان مصوب قانون 

سفرهای  تومان  میلیارد  هزار  چهار  و  بودجه 
استانی، مبلغی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 

به این موضوع اختصاص داده می شود.
نوری یادآورشد: امالک مازاد آموزش و پرورش 
شناسایی شده و باید مجوز تغییرات را از دولت 
بگیریم و به مرحله فروش برسد. سپس پول به 

خزانه برود و در این طرح ها هزینه کنیم.
هم  امسال  برسد  اعتبار  اگر  کرد:  عنوان  وی 
تا  را  درس  کالس  هزار   ۱۴ از  بیشتر  کمی 

اسفند تکمیل خواهیم کرد.
تحول  سند  در  تکلیفی  مدارس،  رتبه بندی 

بنیادین
رتبه بندی  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس اظهار داشت: رتبه بندی مدارس مورد 
تاکید سند تحول بنیادین است که باید انجام 

شود.

نوری افزود: سه گروه مشغول بررسی هستند؛ 
را  شاخص ها  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
زمینه  در  سنجش  مرکز  می کند،  شناسایی 
الگویی کار می کنند که مبتنی بر مبادی سند 
مطالعات  پژوهشگاه  و  است  بنیادین  تحول 
انجام  میدانی  پژوهش  پرورش،  و  آموزش 
می دهد و پس از تلفیق این سه اقدام، الگوی 
بنیادین  تحول  سند  تراز  مدارس  بندی  رتبه 

ارائه می شود.
براساس  رتبه بندی  اینکه  بیان  با  وی 
می گیرد،  صورت  مدرسه  کل  شاخص های 
یک  سند  انداز  چشم  افق  در  مدرسه  گفت: 

سری تکلیف برای آن مشخص شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ۹۰۰ هزار همکار 
فرهنگی در مدرسه هستند بنابراین رتبه بندی 
مدارس مهم ترین گام است که براساس ارتباط 

در درون و تعامالت با بیرون به خصوص اولیا 
نتایج و پیامدهایی دارد و باید مورد توجه قرار 

گیرد.
و  آموزش  در  خدمتگذار  سرایدار  استخدام 

پرورش
در  معلمان  امسال  استخدام  درباره  نوری 
امسال  جذب  داد:  توضیح  پرورش  و  آموزش 
معلم در دانشگاه فرهنگیان از روش های متنوع 
شورای   ۸۳۳ مصوبه  و  دانشگاه  اساسنامه  در 

عالی انقالب فرهنگی انجام می شود.
گفت:  خدمت گذار  سرایدار  جذب  درباره  وی 
شد  ایجاد  افراد  این  حقوق  برای  تغییراتی 
پایه  اما  شدند  افزایش  مشمول  هم  امسال  و 
هم  آنها  تعداد  و  ضعیف  بسیار  آنها  حقوقی 
سرایدار  تامین  برای  که  است  کم  بسیار 

خدمت گذار، مجوزهایی باید گرفته شود.

فوق العاده رتبه بندی و ترمیم حقوق 
فرهنگیان یکجا پرداخت می شود

شهردار تهران گفت:نمای ساختمان 
پروانه  صدور  های  گلوگاه  از  یکی 
دنبال  به  اساس  برهمین  و  است 

ایجاد بانک نما هستیم.
در  تهران  شهردار  زاکانی  علیرضا 
جلسه  هشتمین  و  یکصد  حاشیه 
با  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
اشاره به تغییر مدیریت مترو تهران 
به  نگاه  نوع  و  مدیریت  نوع  گفت: 
تهران  شهرداری  مسؤلیت  انجام 

تفاوت هایی دارد.
کار  که  فردی  هر  داد:  ادامه  وی 
برعهده  را  مسئولیتی  و  می کند 
اقداماتی  انجام  به  موظف  می گیرد 
خود  کار  شروع  هنگام  و  است 
ارزیابی  کانون  در  را  مسئوالن  نوع 
مشخص کردیم و احکام را یک ساله 

صادر کردیم.
 ۹۷ اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
داخل  از  شهرداری  مدیران  درصد 
انتخاب شدند گفت: احکام مدیران 
بود که حکم  یک ساله صادر شده 

بخش عمده ای از آنها حکم تمدید 
شد.

می دانند  همه  داد:  ادامه  زاکانی 
دست  از  نباید  هم  را  روز  یک  که 
برداری  بهره  حوزه  در  و  بدهند 
را  مسیل  یک  امروز  تا  نیز  مترو 
ارزیابی ها  از  پس  و  کردیم  انتخاب 
موقتاً سرپرستی که سابقه مدیریت 
از  پس  و  شد  انتخاب  است  داشته 
آن نیز جایگزینی را انتخاب کردیم 
آقای درستی متولی مترو  اکنون  و 

تهران شده است.
سمتی  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
برداری  بهره  و  هلدینگ  که  برویم 
از مترو با یکدیگر هماهنگی داشته 
هماهنگی  این  اکنون  گفت:  باشند 
یکشنبه  روز  و  دارد  وجود  کامل 
حوزه  در  را  ای  ساعته  سه  جلسه 
تمام  عماًل  و  کردیم  برگزار  مترو 
دنبال  را  بود  مترو  بر  ناظر  را  آنچه 
کاملی  بندی  جمع  به  و  کردیم 

رسیدیم.

مترو  کرد:  تصریح  تهران  شهردار 
به  و  است  باالیی  بسیار  سرمایه 
سرمایه گذاری بیشتری نیز احتیاج 

دارد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  زاکانی 
مشوق های ساخت و ساز بیان کرد: 
گلوگاهای  از  یکی  ساختمان  نمای 
صدور پروانه است و برهمین اساس 
دو جنس کار را دنبال کردیم یکی 
تأیید  مورد  که  بودند  الگو  نماهای 
می توانند  افراد  و  است  کارشناسان 
انتخاب  آنها  میان  از  را  خود  نمای 
کنند و همچنین برای آنکه نما در 
کمیته انتخاب شود باید کار بسیار 

سریع تر صورت گیرد.
تأیید  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
ارائه  سازنده  توسط  که  نمایی  یک 
به خزانه کمیته نما  می شود سریعاً 
وارد می شود و این کار منجر به این 
نیز  افراد  خالقیت  از  که  می شود 

حمایت شود.
شهردار تهران تصریح کرد: بهترین 

هویت  شهر  برای  که  است  آن  نما 
ایجاد می کند و تاریخ کشور را جلوه 

گر خواهد کرد.
ادامه داد: در گذشته بدون در  وی 
ساز  و  ساخت  سرانه ها  گرفتن  نظر 
صورت گرفت و هزینه هایی را برای 
احکامی  و  کردیم  تحمیل  تهران 
آن  بستر  در  که  کردیم  صادر  را 
هزینه های بسیاری را بر روی دوش 

مردم قرار دادیم.
زاکانی گفت: برای مثال در نفر آباد 
ایجاد  را  شهری  دفاع  بی  محیط 
به  منجر  اتفاق  این  و  بود  شده 
محیطی  در  که  فردی  که  شد  این 
شود  مشکل  دچار  می کند  زندگی 
به سمت  تا  دادیم  قرار  قاعده  ما  و 
کنیم  حرکت  شهر  آبادانی  و  مردم 
رانت  ایجاد  به  منجر  قاعده  این  و 
روابط  پای  و  دست  باید  نمی شود 
خاص را در تهران بست و برنامه ای 
را در دستور کار قرار دادیم که نه به 

مردم ظلم شود.
دهه  چندین  گفت:  تهران  شهردار 
گره هایی  و  مشکالت  که  است 
اما  است  شده  ایجاد  مردم  برای 
هستیم  گره ها  کردن  باز  دنبال  به 
هستند  بزرگ  بسیار  ما  مردم  زیرا 
و باید به آنها کمک و خدمت کرد 
و  ساعت  سه  حدود  صبح  امروز  و 
نیم با دادگستری تهران جلسه ای را 
درباره حل  آن  در  و  کردیم  برگزار 
موجود  گره های  و  مشکالت  تمام 
داد:  ادامه  وی  کردیم.  صحبت 
بسیاری از مجوزهای تهران نیازمند 
و  هستند  دستگاه ها  سایر  مجوز 
که  می کنیم  دنبال  را  موضوعی 

بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

شهردار تهران مطرح کرد؛

ایجاد بانک  »نما« در تهران/ باز شدن گره های 
ساخت و ساز

با تاکید  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
اجرای  تقویت حضور میدانی در  بر ضرورت 
و  نظارت  فرایند  گفت:  عمرانی،  طرح های 
شود.  پیگیری  جدیت  با  پروژه ها  اجرای 
میرهاشم موسوی در نشست هیاتی متشکل 
و  سازمان  این  مدیران  و  معاونان  برخی  از 
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه سازی 
شرکت  تکلیفی  وظایف  به  اشاره  با  ایران 
خانه سازی در زمینه پیشبرد طرح های عمرانی 
بیمارستان ها  ساخت وساز  طرح های  به ویژه 
در  گفت:  تأمین اجتماعی،  درمانی  مراکز  و 
به  توجه  کنار  در  باید  عمرانی  پروژه های 
صرفه و صالح سازمان و رعایت اصل صیانت 
از منابع، به تخصص و ارزش های انسانی نیز 
توجه کرد و در اجرای پروژه های عمرانی، باید 
اصولی چون زمان بندی، مدیریت هزینه،  به 
که  نظارت  و  تخصصی  مشاوره  هماهنگی، 
مسائل اصلی در این پروژه ها هستند، توجه 
ویژه صورت گیرد و با تقویت حضور میدانی، 
جدیت  با  پروژه ها  اجرای  و  نظارت  فرایند 

پیگیری شود.
قدری  اخیر  سال های  در  افزود:  وی 
و  داشته ایم  عمرانی  حوزه  در  عقب ماندگی 
فاصله ای افتاده که الزم است این فاصله ها را 
جبران کنیم. پول مردم که در اختیار ما است 
باید با سرعت به خدمت تبدیل شود و گره از 

کار مردم بگشاید.
دقیق  و  اجرای سریع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  مقدماتی  مستلزم  عمرانی  پروژه های 
عمرانی  پروژه های  باید  ما  داشت:  اظهار 
ارزش های  و  تخصص  به  توجه  با  را  خود 
وفای  مثل  ارزش هایی  ببریم؛  پیش  انسانی 
به عهد و مسئولیت پذیری که ما در سازمان 
احتیاج  آن  به  رده ای  در هر  تأمین اجتماعی 
داریم. ما در کارها باید ایثار و فداکاری داشته 

مکتبی  ارزش های  و  باشیم 
افزود:  کنیم.موسوی  حفظ  را 
که  مؤلفه هایی  از  دیگر  یکی 
در سازمان تأمین اجتماعی الزم 
این  کنیم،  توجه  آن  به  است 
دیگران  تجربیات  از  که  است 
تجربیات  این  کنیم.  استفاده 
جهانی  یا  داخلی  می توانند 
استفاده  حال  هر  به  اما  باشند 
بسیار  دیگران  تجربیات  از 
سازمان  مدیرعامل  است.  مهم 
تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه 
کار تیمی و توجه به کار گروهی، 
از مواردی است که  یکی دیگر 
تأمین   سازمان  مدیریت  در 
اجتماعی و زیرمجموعه های آن 
الزم است مورد توجه قرار گیرد، 

گفت: تله  درآمد متوسط در حوزه اقتصاد و 
تحول متوسط در حوزه تحول، یکی دیگر از 
مشکالت ما است. این یعنی ما تا یک سطحی 
باال می رویم و از آنجا به بعد دیگر نمی توانیم 
صاحب نظران  و  کنیم  حرکت  درستی  به 
معتقدند که راه حل این مشکل، نوآوری است. 
در شرایط کنونی، ما نیاز به نوآوری داریم تا 
بتوانیم از این وضع خارج شویم.وی با اشاره 
در  که  میلیون مسکن  به طرح ساخت یک 
تصریح  است،  خورده  کلید  سیزدهم  دولت 
اولیه شرکت  کرد: فعالیت و حوزه مأموریت 
خانه سازی که بالغ بر ۵۰ سال سابقه و قدمت 
دارد، ساختن مسکن برای کارگران بوده است 
و ضروری است بررسی کنیم که برای کمک 
به اجرای این طرح و در عین حال استفاده از 
این فرصت برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر 

بیمه شدگان، چه کار می توانیم انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به 

روایتی از امام حسین علیه السالم که فرمودند 
شماست،  بر  خداوند  نعمت  مردم  حوائج 
اظهار داشت: سلوک اهل بیت علیهم السالم 
است  کرده  روشن  ما  برای  را  حرکت  مسیر 
کنیم  عمل  چارچوب  این  از  خارج  اگر  و 
سوال  زیر  باشیم،  که  کجا  هر  حکمرانی  در 
اسالمی  جمهوری  در  کسی  اگر  هستیم. 
بی منتی  نعمت  اوست،  متوجه  مسئولیتی 
است که خدا به او داده است. هم می توانیم 
از این نعمت به خوبی پاسداری کنیم و هم 
بگذریم.وی  آن  کنار  از  راحتی  به  می توانیم 
افزود: ما باید کار درست را به شیوه درست 
مواقع ممکن  برخی  بدهیم.  انجام  به موقع  و 
باالخره  یعنی  باشیم؛  داشته  کارایی  است 
را  کار  این  اگر  اما  می دهیم،  انجام  کاری 
درست انجام ندهیم به خروجی و اثربخشی 
نمی رسیم که سرجمع این دو یعنی کارایی 
آن  به  ما  که  بهره وری  می شود  اثربخشی  و 

فعالیت  و جن  انس  داریم. شیاطین  احتیاج 
می کنند تا کار برای مردم انجام نشود. جایی 
درست  مشکل  و  می شود  مانع  ما  نفس  هم 
حوزه  از  بیرون  عواملی  دیگر  جای  می کند، 
اختیار ما مانع کار می شوند.موسوی با اشاره 
به اینکه وقتی مال مردم دست ما است پس 
شرکت  گفت:  ماست،  پای  هم  مسئولیتش 
خانه سازی با همه متعلقاتش قرار است گرهی 
از کار خدمت رسانی به مردم باز کند. در اینجا 
ما هم مکلف به تکلیفیم هم به نتیجه. چون 
کسب  برای  و  است  تکلیفی  شرکت  اینجا 
به  است؛  آمده  به وجود  این ظرفیت  نتایجی 
اقتضای این شرایط باید با انعطاف پذیری باال، 
تکلیف مان را به نتیجه برسانیم. ما خدمتگزار 
مردم هستیم نه مدیر و مدیرعامل و رویکرد 
کارمان  نتیجه  و  ارزیابی خودمان  در  ما هم 
انتقادی است و قرار نیست به وضعیت موجود 

قانع باشیم.

ضرورت تقویت حضور میدانی در اجرای طرح های عمرانی

خبر

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛
۵00   اتوبوس جدید برای تهران تا 

پایان سال

سازنده  های  شرکت  گفت:  تهران  شهر  شورای  رئیس 
اتوبوس اعالم کرده اند ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال 

تحویل داده خواهد شد.
مهدی چمران در حاشیه یکصد و هشتمین جلسه شورای 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  و  تهران  شهر  اسالمی 
شورای  دغدغه  قطع  طور  به  گفت:  تهران  هوای  آلودگی 

شهر، شهرداری و تمام مسئولین آلودگی هوا است.
وی ادامه داد: دولت نیز نسبت به این موضوع توجه خاصی 
این  حل  برای  کردند  تالش  توانستند  که  آنجا  تا  و  دارد 
مشکل همکاری داشته باشند در دولت های پیشین چنین 
جلسه ای  در  دستگاه ها  تمام  که  نداشت  وجود  چیزی 
اقدامات خود را شرح دهند اما در این دولت این کار انجام 
و مشخص شد که کدام دستگاه ها اقدامات خود را پیگیری 

نکرده اند.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: موتورسیکلت ها ۲۰ 
درصد آلودگی دارند و البته مهمترین بخش در مقابله با 

آلودگی هوا وسایل حمل و نقل عمومی است.
چمران ادامه داد: مترو و اتوبوس در تهران جایگاه باالیی 
وارد  را  الزم  فشار  موضوع  این  در  شهر  شورای  و  دارند 
می کند کارهایی انجام شده و کارهای زیادی نیز در پیش 
است. وی با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبار برای مترو رقم 
نرسیده ایم  نهایی  نتیجه  به  هنوز  کرد:  بیان  نیست  کمی 
انجام  با شرکت سازنده خارجی  قرارداد  و عقد  که خرید 
شود بخش عمده ای از واگن مترو در داخل کشور ساخته 
می شود و سازمان برنامه و بودجه و هم در بانک مرکزی باید 
تالش بیشتری برای این قراردادها انجام دهند چرا که مترو 

و واگن به موضوع آلودگی هوا باز می گردد.
به  اتوبوس  تحویل  به  اشاره  با  تهران  رئیس شورای شهر 
تهران گفت: شرکت های سازنده در جلساتی که در مجلس 
برگزار شد اعالم کردند تا چه میزان اتوبوس تحویل خواهند 
داده  تحویل  سال  پایان  تا  دستگاه   ۵۰۰ نظر  به  که  داد 

خواهد شد.

4

بی توجهی برخی مردم به بحران جمعیت به دلیل مشکالت اقتصادی است
رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با اشاره به 
به  جمعیت  بحران  به  مردم  برخی  بی توجهی  اینکه 
دانشگاهیان  گفت:  است،  اقتصادی  مشکالت  دلیل 

کنشگر جمعیت می شوند.
مجازی  آموزش  مرکز  رئیس  فاضلی  مرتضی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دانشگاهیان 
حاشیه  در  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دانشگاه ها 
مراسم جلسه طراحی پلتفرم مسیر نجات چاره جویی 
برای نجات کشور در آینده هولناک پیری جمعیت با 
بیان اینکه این پلتفرم یک سکو و یک سامانه آموزشی 
شبانه روزی برای همه کنشگران دغدغه مند موضوع 
جمعیت است؛ گفت: مباحث مرتبط با اهمیت حوزه 
جمعیت و تغییراتی که در حوزه نگرش ها باید ایجاد 

شود و تغییر رویکردها در اندیشه در میان دانشگاهیان 
بعد  در  الزم  آموزش های  و  دانشگاه ها  کارکنان  و 
آموزشی  سامانه  این  در  مهارتی  بعد  در  و  شناختی 

ارائه می شود
وی با بیان اینکه دانشگاهیان گروه مرجع در جامعه 
هستند گفت: اگر بتوانیم باورها را در بین دانشگاهیان 
تغییر دهیم قطعاً در فضای دانشگاه و سپس در جامعه 
با  نگرش ها  تغییر  البته  می کند؛  سرریز  اندیشه  این 
می کنیم  مشاهده  جامعه  در  امروز  که  واقعیت هایی 

متفاوت است.
افزود:  دانشگاهیان  مجازی  آموزش  مرکز  رئیس 
ایجاد شده در سبک  تغییرات  و  اقتصادی  مشکالت 
زندگی، افزایش سن ازدواج و انتخاب فرزند کمتر از 

بحران  به  مردم  بی توجهی  است که موجب  مواردی 
و دفعی  به صورت ساده  نمی توان  اما  جمعیت شده 
آنها را تغییر داد. ما در این پلتفرم به دلیل اینکه گروه 
را  آنان  هستند؛  جامعه  در  مرجع  گروه  دانشگاهیان 
بپذیرند که  را  اصل  این  آنان  تا  دادیم  قرار  مخاطب 
مسئله جمعیت مسئله توسعه است؛ مسئله جمعیت 
شناسان  جامعه  نظریات  در  ما  است.  مهمی  مسئله 
غربی داریم که هرچه جمعیت کمتر باشد نظام تقسیم 
کار ابتدایی و بدوی خواهد داد و بسیاری از فرصت های 
شغلی از دست می رود. هرچه جمعیت بیشتر شود؛ 
جامعه می تواند نظام تقسیم کار پیشرفته تری را داشته 
باشد. چنین جامعه جوانی اقتصاد بزرگ تری دارد؛ در 

چنین جوامعی تولید ثروت باالتر است. 
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اخبار

۷۵ درصد مزارع گندم آبی گیالنغرب 
به کشت گندم دروم اختصاص یافت 

هزار   ۲۴ گفت:  گیالنغرب  کشاورزی  جهاد  رییس 
هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان امسال به 
کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافت که ۷۵ درصد 

این مزارع گندم دروم است.
»جبار ولی پور« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
که  است  دروم  گندم  آبی،  مزارع  درصد  حدود ۷۵ 
قرار  کشت  صورت  به  ماکارونی  کارخانجات  برای 

دادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اراضی در ۹ هزار  این  از مجموع  وی اظهار داشت: 
هکتار گندم آبی کشت شده که پیش بینی می شود 
در صورت وضعیت مناسب جوی و تراکنش بارش ها 
بیش از ۵۰ هزار تن گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-

۱۴۰۲ از مزارع این شهرستان برداشت شود.
گفت:  ادامه  در  گیالنغرب  کشاورزی  جهاد  رییس 
همچنین چهار هزار هکتار از اراضی نیز به کشت جو 
اختصاص یافته که پیش بینی می شود که ۶ هزار 

تن جو از این مزارع برداشت شود.
بر  نظارت  و  تولید  بهبود  راستای  در  افزود:  وی 
عملکرد و مراحل کاشت، داشت و برداشت تعدادی از 
کارشناسان مستقر در مراکز دهستان ها و مدیریت 

شهرستان در نظر گرفته شده است.
شهرستان گیالنغرب ۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
و باغی دارد که ساالنه ۱۰۰ هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی و دامی در این شهرستان تولید و روانه بازار 

مصرف می شود.
تن  هزار  از ۷۲  بیش  کرمانشاه  غرب  در  گیالنغرب 

جمعیت دارد.

تکمیل پل ارتباطی "مونه بن الر" 
معموالن ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار 

نیاز دارد

نقل  اداره کل راهداری و حمل و   معاون راهداری 
پل  های  دستک  تکمیل  گفت:  لرستان  جاده ای 
ارتباطی مونه بن الر معموالن و اتمام این پروژه ۲۰۰ 

میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
مسعود امیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: پل اصلی مونه بن الر  معموالن پس 
اهالی منطقه پل  برای تردد  از سیل ۹۸ تخریب و 
موقت نصب اما بارش های اخیر موجب تخریب این 
سازه شد و راه ارتباطی حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر از 

اهالی منطقه را مسدود کرد.
وی با اشاره به اینکه برای تکمیل این پل یک میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده است گفت: پل بتنی 
مونه بن الر با دستک های سنگی در حال احداث 
پیمانکار  به  تومان  ۸۰۰میلیون  حدود  تاکنون  و 
پرداخت شده است که ۲۰۰میلیون تومان دیگر برای 

اتمام، نیاز دارد.
وی با بیان اینکه عدم نقدینگی و نبود اعتبار کافی 
دلیل ناتمام ماندن این طرح است ادامه داد: اقدامات 
گرفته  صورت  نیاز  مورد  اعتبار  پرداخت  برای  الزم 
است و پیمانکار آمادگی کامل دارد در صورت دریافت 

مبلغ، عملیات اجرایی ساخت دستک را انجام دهد.
پروژه  نشدن  اجرایی  های  دغدغه  از  یکی  امیری 
های عمرانی راهداری را را نبود اعتبار کافی و عدم 

پرداخت مطالبات پیمانکاران عنوان کرد.

فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی 

سپاه: ۲۳۱ بیمارستان صحرایی در 

کشور راه اندازی شد

فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
از راه اندازی ۲۳۱ بیمارستان صحرایی با ۱۸۶ نیروی 

درمان در سراسر کشور خبر داد.
روز  مهدوی  اخوان  احمد  پاسدار  دوم  سرتیپ 
دوشنبه در جریان افتتاح درمانگاه تخصصی و فوق 
تخصصی صحرایی شهید باکری نیروی زمینی سپاه 
کرد:  اظهار  مرند،  شهرستان  قاپلوق  روستای  در 
اندازی چنین درمانگاه  یکی از ویژگی های مهم راه 
هایی، فراهم کردن تمامی امکاناتی است که در یک 
بیمارستان مستقل وجود دارد تا مردم به راحتی از 

امکانات آن استفاده کنند.
سرتیپ دوم پاسدار رضا حسن زاده، جانشین قرارگاه 
محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه نیز از پیشرفت 
۳۰ درصدی بزرگترین طرحهایی آبرسانی به روستاها 

و شهرهای کشور با همکاری وزارت نیرو خبر داد.

و  ظرفیت  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار   
منابع ارزشمند استان در حوزه های مختلف 
مانند کشاورزی، معدن و منابع طبیعی؛ خام 
اشتغال  و  تولید  به  آشکار  ظلم  را  فروشی 

استان دانست.
تجلیل  مراسم  در  مقدم«  امیری  »بهمن 
سراسری  در  که  استان  برتر  کارآفرینان  از 
شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه با حضور 
مدیران و فعاالن اقتصادی برگزار شد؛ گفت: 
تولید کننده و کارآفرین در فرهنگ اسالمی 
از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است و این 
بزرگان  تجلیل  و  تکریم  مورد  همیشه  افراد 

دین مبین اسالم گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه از منابع 
حوزه های  در  ارزشمندی  و  عظیم  بسیار 
اصلی  اولویت  است،  برخوردار  مختلف 
راه  مسیر  در  تسهیلگری  را  استان  مدیریت 
حوزه  در  فرآوری  و  تبدیلی  صنایع  اندازی 
و طبیعی  معدنی  و  مختلف کشاورزی  های 

عنوان کرد.
امیری مقدم بر حمایت ویژه از تولید کنندگان 
تاکید کرد و گفت: باید هرگونه مانع در مسیر 
استان  این  در  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان 
فعالیت  و  کار  برای  عرصه  و  شود  برداشته 

جهادی و میدانی فراهم شود.

وی همچنین با تاکید 
همه  در  اینکه  بر 
قانون  باید  ها  عرصه 
گیری  تصمیم  مالک 
هر  گفت:  باشد؛  ها 
مدیری  و  کارشناس 
که به جای عمل قانون 
به دنبال اعمال سلیقه 
شخصی  نظرات  و  ها 
جدی  مانع  یک  باشد 
و  تولید  مسیر  در 
می  محسوب  اشتغال 
برداشته  باید  شود، 

شود.
کرمانشاه  استاندار 
و  افراد  اینکه  بیان  با 
موضوع  که  جریاناتی 
برخی  خرید  تحریم 

تولیدات داخلی را تبلیغ 
می کنند، دارند به کشور ظلم می کنند گفت: 
این ها به دنبال تعطیلی کارخانه ها، نابودی 
تولید و ظرفیت های اشتغال در کشور هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر جلوگیری 
از هرگونه خام فروشی در استان تاکید کرد و 
گفت: باید از این منابع ارزشمند در راستای 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی برای 
جوانان کرمانشاهی استفاده شود.

در پایان این مراسم از کارآفرینان حوزههای 
مختلف استان کرمانشاه تجلیل شد.

آمار  مرکز  گزارش  براساس  ایرنا؛  گزارش  به 
بهار  در  که  کرمانشاه  استان  بیکاری  نرخ 
سال  تابستان  در  بود  درصد   ۱۵.۴ امسال 
جاری به ۱۳.۶ درصد کاهش یافت. بر اساس 

 ۹۸ کرمانشاه  استان  رسمی،  آمار  آخرین 
هزار بیکار دارد که از این تعداد ۳۸ هزار نفر 
معادل ۴۰ درصد دانش آموختگان دانشگاهی 

هستند.
با  صنعتی  واحد   ۲۷ و  هزار  اکنون 
سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال 
در استان کرمانشاه وجود دارد که ۳۰ هزار و 

۲۸۴ نفر در آنها مشغول به کار هستند.

استاندار کرمانشاه: خام فروشی ظلم به 
تولید و اشتغال استان است

اخبار

معاون استاندار کرمانشاه: فقدان 
مهارت کافی یکی از دالیل نرخ 

باالی بیکاری در استان است

کرمانشاه،  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
فقدان مهارت کافی را یکی از دالیل نرخ باالی بیکاری 
در کرمانشاه دانست و گفت: به همین خاطر فرصت های 
شغلی استان به دلیل فقدان نیروی کار ماهر، نصیب افراد 

غیربومی می شود.
در  استان  مهارت  شورای  جلسه  در  باباخانی«  »بهزاد   
کافی  مهارت  از  برخورداری  عدم  کرمانشاه،  استانداری 
افراد جویای کار را یکی از سه عامل اصلی و موثر بیکاری 
 ۱۰ تدوین  ضرورت  بر  و  دانست  کرمانشاه  استان  در 

اولویت مهارتی در استان با دید کارشناسی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه دانش آموختگان دانشگاهی بخش 
مهمی از هرم بیکاری استان را تشکیل می دهند، گفت: 
دانشجویان  برای  آموزی  مهارت  مدون  برنامه  یک  باید 
به اجرا گذاشته شود تا این افراد پس از اتمام تحصیل 

بتوانند با استفاده از این مهارت ها وارد بازار کار شوند.
کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اضافه کرد: در این راستا پارک علم و فناوری برای کمک 
به مهارت آموزی در حوزه های مختلف، بخشی از شهریه 
هایی  ارگان  و  نهادها  افراد،  از سوی  معرفی شده  افراد 
مانند دانشگاه رازی، اعضای نظام صنفی رایانه ای و خود 
زیر مجموع پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه ها را 

پرداخت می کند.
باباخانی در ادامه بر مهارت آموزی هدفمند تاکید کرد و 
گفت: این مهارت ها باید بر اساس نیازها و زنجیره های 
ارزشی اولویت دار حوزه های مختلف ارائه شود و در این 
با  اداره کل فنی و حرفه ای استان موظف است  راستا 
کمک دستگاه ها و ادارات، ۱۰ اولویت مهارتی استان را با 

دیدی کارشناسی شناسایی کند.
وی تاکید کرد: کیفیت آموزش های ارایه شده بسیار مهم 
است و نباید تنها به یک گواهی اکتفا شود بلکه افراد باید 

بتوانند با کمک این مهارت، وارد بازار کار شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه حوزه کشاورزی و صنعت 
گفت:  دهند،  می  تشکیل  را  استان  اشتغال  درصد   ۵۰
با کمک جهاد  این بخش ها  اولویت های مهارتی  باید 
با نگاهی  کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

ویژه شناسایی شود.
براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این استان مرزی 
سال  تابستان  در  بود  درصد   ۱۵.۴ امسال  بهار  در  که 
جاری به ۱۳.۶ درصد کاهش یافت. بر اساس آخرین آمار 
رسمی، استان کرمانشاه ۹۸ هزار بیکار دارد که از این 
نفر معادل ۴۰ درصد دانش آموختگان  تعداد ۳۸ هزار 

دانشگاهی هستند.

عزم کمیته امداد برای ایجاد 
اشتغال در کرمانشاه با تخصیص 

۹۴۰ میلیارد تومان تسهیالت
 ۹۴۰ گفت:  کرمانشاه  استان  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل   
استان  این  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
اختصاص یافته است که ۵۰ درصد آن به افرادی که تحت پوشش 
این نهاد نیستند پرداخت خواهد شد.»پیمان ترکمانه« در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این اعتبار از محل منابع بند پ 
تبصره ۱۶ تامین اعتبار شده است و ۵۰ درصد از آن در اختیار 
افراد نیازمندی که تحت پوشش کمیته امداد و جزو پنج دهک 

هدفمندی قرار دارند، پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه سهیم کردن افرادی که تحت پوشش این نهاد 
نیستند از این تسهیالت برای نخستین بار است که اتفاق می افتد 
افزود: به افراد واجد شرایط بابت هر طرح اشتغالزا تا سقف ۱۰۰ 

میلیون تومان پرداخت می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام )ره( استان کرمانشاه اضافه کرد: در ۶ 
ماه سپری شده از سال جاری نیز با پرداخت ۳۷۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد، پنج هزار و ۳۰۰ 
شغل در استان ایجاد شده است.ترکمانه با اشاره به اینکه کمیته 
از  نهادی در کشور است که پس  تنها  امام خمینی )ره(  امداد 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان ایجاد اشتغال، بر روند اجرای آن 
نیز نظارت می کند، افزود: کمیته امداد این نظارت ها را از زمان 
پرداخت تا شروع به کار یک طرح در هفت مرحله انجام می دهد.

کارگروه  جلسه  آخرین  در  و  اساس  همین  بر  کرد:  تاکید  وی 
اعالم  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  وزارت  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
برای راستی  این کارگروه که  شد که در نظارت های دوره ای 
آزمایی طرح های اشتغالزا انجام می شود از ۱۵۸ طرح کمیته 
آمار  که  شده  مشاهده  انحراف  درصد  سه  تنها  کرمانشاه  امداد 
توفیق  نشان می دهد ضریب  که  است  در کشور  بسیار خوبی 
طرح های این نهاد در استان بیشتر از سایر بخش ها و دستگاه 

های اجرایی است.
ترکمانه با بیان اینکه پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان 
کمیته امداد با هدف خودکفایی این جمعیت و در نهایت خروج 
از چرخه حمایتی این نهاد انجام می گیرد یادآور شد: در همین 
راستا بزودی جشن خودکفایی حدود هزار و ۵۰۰ خانوار تحت 

پوشش این نهاد در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

5استان ها

گفت:  سنقروکلیایی  فرمانداری  سرپرست   
عنوان  به  پرورش  و  آموزش  شورای  رسالت 
متولی دستگاه تعلیم و تربیت در شهرستان 

باید بسترساز جهادتبیین در مدارس باشد.
به گزارش ایرنا، »علی قربانی« روز سه شنبه 
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار 
نظام مقدس جمهوری  افزود: دشمنان  شد، 
های  روش  از  استفاده  با  امروزه  اسالمی 
ترکیبی و تمام امکانات رسانه ای به میدان 

آمده اند.
وی افزود: وظیفه ما امروز با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( توجه به 
انقالب  های  دستاورد  بیان  و  تبیین  جهاد 

آموزان  دانش  و  جوان  نسل  برای  اسالمی 
است.

بیان  سنقروکلیایی  فرمانداری  سرپرست 
داشت: دشمنان نظام از سال های قبل چون 
دیدند نظام ما در حال پیشرفت است برای 
این روزها با برنامه ریزی، تمام امکانات رسانه 

ای و روش های مختلف را به کار گرفتند.
پرورش شهرستان  و  آموزش  شورای  رییس 
با  مقابله  برای  امروز  افزود:  سنقروکلیایی 
معظم  مقام  تعبیر  به  و  ترکیبی  جنگ  این 
رهبری )مدظله العالی( که به عنوان تهاجم 
و شبیخون فرهنگی عنوان فرمودند، رسالت 
دستگاه  متولی  عنوان  به  پرورش  و  آموزش 
در  معلمان  نقش  ویژه  به  و  تربیت  و  تعلیم 

با  جوانان  تربیت  و  پرورش  و  تبیین  جهاد 
بصیرت برای دفاع ترکیبی حائز اهمیت است.

تحصیل  نامه  تفاهم  نشست  این  پایان  در 
ما  فی  پرورش  و  آموزش  در  مالکیت  اسناد 

و  آموزش  و  مسکن  بنیاد  اسناد،  ثبت  بین 
فعال  ادارات  از  همچنین  شد.  امضا  پرورش 
لوح  اهدا  با  حوزه شورای آموزش و پرورش 

سپاس تقدیر به عمل آمد.

شورای آموزش و پرورش سنقر بسترساز جهادتبیین در 
مدارس باشد

دادستان عمومی و انقالب اسالمی تبریز گفت: 
مخرب  سیاست های  و  توطئه  تبیین  جهاد 

دشمنان علیه کشور را حنثی می کند.
جمع  در  دوشنبه  روز  علیلو  محبوب  بابک 
فعاالن قرآنی زندان مرکزی تبریز، بر ضرورت 
مختلف  ابعاد  تمام  در  تبیین  جهاد  تحقق 
اجتماعی تاکید و اضافه کرد: این موضوع که 
مورد نظر و تاکید مقام رهبری است باید در 
میان آحاد جامعه و به خصوص جوانان جدی 
گرفته شده و با حساسیت بیشتر پیگیری شود.

وی اظهار کرد: رهبر انقالب اسالمی با درایت 
همیشگی و شناخت واقع بینانه و درک صحیح 
از شرایط جامعه و مردم، برنامه ریزی و توطئه 
های دشمنان علیه ایران و اسالم را از سال ها 

و  فرهنگی  و خطر شبیخون  پیش بینی  قبل 
ناتوی فرهنگی را بارها متذکر شدند.

مسولین  ما  اگر  شد:  یادآور  علیلو  محبوب 
اهتمام و  امر رهبری  این  به  به موقع نسبت 
این  شاهد  امروز  دادیم  می  خرج  به  جدیت 
آسیب  انواع  بروز  و  بار  تاسف  های  گرفتاری 
مختلف  اغتشاشات  البته  و  اجتماعی  های 

نبودیم.
کنونی  حساس  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
اندیشه،  فکر،  صاحبان  ویژه  به  همگان  بر 
روحانیت اصیل و همه دلسوزان اسالم و ایران 
الزم است با ورود جدی به عرصه جهاد تبیین، 
دین،  معارف  اشاعه  و  روشنگری  به  نسبت 
مذهب و آرمان های انقالب، به انواع شبهات 

و القائات مصنوعی دشمنان جواب روشنگرانه 
با دسیسه های دشمنان  داده و برای مبارزه 

نقش آفرینی کنند.
محبوب علیلو با بیان اینکه در مجموعه های 
از  بیش  تبیین  جهاد  مساله  باید  نیز  زندان 
تحقق  برای  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  پیش 
عملی آن برنامه ریزی های الزم انجام شود، بر 
ضرورت داشتن برنامه مدون و روشن در حوزه 
اصالح و بازپروری مجرمان و لزوم به کارگیری 
مربیان قرآنی توانمند در اجرای طرح شفا و 

غدیر تاکید کرد.
آالم  درمان  و  شفابخش  نسخه  را  قرآن  وی 
دنیا و  انسان در  راه چاره مشکالت  و  بشری 
آخرت دانست که می تواند سالمتی و سعادت 

دنیوی و اخروی انسان را مهیا سازد و بر همین 
اساس به هر میزان که بتوانیم خود و خانواده 
هایمان را از آن بهرمند سازیم به همان اندازه 
در ساحل امن و امان و رستگاری آرام خواهیم 

گرفت.
شفا  قرآنی  های  طرح  اجرای  علیلو  محبوب 
بسیار  را  ارزشمند  ثمرات  و  نتایج  با  غدیر  و 
و  مجریان  حتی  گفت:  و  دانست  مناسب 
چنین  تصور  ابتدا  در  نیز  طرح  این  متولیان 
های  خانواده  و  زندانیان  برای  را  تاثیرگذاری 
نورانیت  و  برکت  همان  این  و  نداشتند  آنها 
قرآن است که دل ها و جان ها را تسخیر می 

کند.
حلقه های  تشکیل  با  باید  شد:  یادآور  وی 
برنامه های غنی و  اتاق های فکر  معرفتی و 
گروه  و  زندان  با شرایط  مطابق  ارزیابی  قابل 
بومی  تهیه،  کیفری  جمعیت  از  هدف  های 
این میان نقش  سازی و عملیاتی شود و در 
آفرینی و همکاری روحانیون شاغل در زندان، 
و  زندان  ناظر  قضات  فرهنگی،  کارشناسان 
اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه بسیار 

حائز اهمیت است.
دادستان عمومی و انقالب اسالمی تبریز ابراز 
افزایی  هم  و  تعامل  سایه  در  کرد  امیدواری 
مسئولین زندان، تشکیالت قضایی و نهادهای 
حمایتی بتوان بیش از پیش در این راه روشن 
قدم برداشت و جامعه هدف را از نور هدایت و 
سعادت قرآن و مکتب غنی اهل بیت بهرمند 

ساخت.

دادستان تبریز: جهاد تبیین توطئه های مخرب دشمنان را 
خنثی می کند
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 رونالدو: می خواهم مسی را 
کیش و مات کنم

نبرد  در  است  امیدوار  گفت،  رونالدو  کریستیانو   
عنوان  کسب  با  فوتبال  عرصه  در  مسی  لیونل  با 
بزرگ ترین بازیکن تمام دوران او را کیش  و مات کند.

 ،90min به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه اینترنتی
پرتغال  ملی  تیم های  کاپیتان های  رونالدو،  و  مسی 
دوران  در طول  جهانی ۲0۲۲،  جام  در  آرژانتین  و 
حرفه ای فوتبال خود یکی از بزرگ ترین رقابت ها را 
رقم زده اند، اگرچه هیچ کدام هرگز تجربه کسب جام 

جهانی را نداشته اند.
فرصتی  آخرین  احتماالً   ۲0۲۲ قطر  جهانی  جام 
و  دارند،  جام  کسب  برای  یک  هر  که  بود  خواهد 
بسیاری معتقدند که اگر یکی از آن ها سرانجام جام 
جهانی را به دست بیاورد بحث کسب عنوان بهترین 

بازیکن تمام دوران حل خواهد شد.
مسی و رونالدو در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی 
با حضور در یک عکس تبلیغاتی برای برند   ۲0۲۲
"لویی ویتون" که در آن با هم شطرنج بازی می کنند 

خبرساز شدند.
این  گفت:  خبری  نشستی  در  دوشنبه  روز  رونالدو 
پنجمین جام جهانی من خواهد بود، من تمرکز دارم 
و بسیار مطمئن هستم که  بازی ها به خوبی پیش 
در  کردن  مات  و  کیش  دنبال  به  ما  رفت.  خواهند 
زندگی واقعی هستیم نه تنها در بازی شطرنج. من 
دوست دارم کسی باشم که لیونل مسی را کیش و 

مات می کند.
بیایید  برای مسی گفت:  ادامه رجزخوانی اش  در  او 
ببینیم چه می شود. چنین اتفاقی خوب خواهد بود. 
هر چند که این کیش و مات در بازی شطرنج اتفاق 

افتاده و اما در فوتبال اتفاقی فراتر خواهد بود.
رونالدو اخیرا در مصاحبه اش با "تاک تی وی" مسی 

را با لقب "جادویی" توصیف کرد.

۱۰ نکته از بازی ایران و انگلیس؛ 
کی روش خودش را سورپرایز کرد

خبر

گریلیش: مقابل ایران رویایم به 
حقیقت پیوست

6

 جک گریلیش پس از گلزنی مقابل تیم ملی ایران 
بازی خودم در جام  اولین  را در  اولین گلم  گفت: 
جهانی به ثمر رساندم و رویایم به حقیقت پیوست.

به گزارش ایرنا، جک گریلیش پس از پیروزی ۶ بر 
۲ انگلیس مقابل تیم ملی ایران اظهار داشت: اولین 
گلم را در اولین بازی خودم در جام جهانی به ثمر 

رساندم و رویایم به حقیقت پیوست.
بوکایو ساکا  امیدوارم.  تیم  این  به  اضافه کرد:  وی 
خیلی عالی بازی کرد و تاثیر زیادی در ثبت ۶ گل 
نمایش  هم  هم  بقیه  و  استرلینگ  رحیم  داشت. 

خوبی داشتند.
منچسترسیتی  باشگاه  و  انگلیس  ملی  تیم  وینگر 
افزود: حاال بعد از خوشحالی بابت این برد باید به 

بازی های بعدی فکر کنیم.

ساکا: می توانستیم گل های 
بیشتری به ایران بزنیم

 وینگر تیم ملی فوتبال انگلیس گفت: برابر ایران خوب 
بازی کردیم و می توانستیم گل های بیشتری به این تیم 
بزنیم.به گزارش ایرنا، بوکایو ساکا پس از برتری انگلیس 
برابر ایران و کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، اظهار 
داشت: همه بازی ها در جام جهانی دشوار است و دیدید 
که ایران توانست ۲ گل بزند اما ما هم تیم خوبی بودیم.

می توانستیم  اما  زدیم  زیادی  گل های  داد:  ادامه  وی 
گل های بیشتری هم بزنیم.

بسیار  کرد:  عنوان  انگلیس  فوتبال  ملی  تیم  وینگر 
کنارم  بازیکنان  و  ساوت گیت  گرت  که  خوشحالم 
بتوانم  که  وقت  هر  و  باشم  اینجا  توانستم  تا  هستند 
لباس تیم ملی را بپوشم بیشتر از توانم برای موفقیت 

آن تالش می کنم.

ایران گفت:  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
پاکستان با استفاده از امتیاز میزبانی خودش را 
فینالیست لیگ ملت های منطقه آسیای مرکزی 
می داند و امیدواریم تیم ایران دیگر فینالیست این 

رقابت ها باشد.
والیبال  مسابقات  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تا  سوم  از  آسیا  مرکزی  منطقه  ملت های  لیگ 
هشتم آذرماه با حضور پنج تیم پاکستان، ایران، 
بنگالدش، افغانستان و سری النکا به میزبانی شهر 

الهور پاکستان برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که خود را برای 
حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲0۲۳ آماده 

می کند.
محمد وکیلی پیش از اعزام به این مسابقات گفت: 
از ایران برای حضور در مسابقات منطقه مرکزی 

آسیا دعوت شده بود و دکتر داورزنی به برگزاری 
هم  مرکزی  آسیای  تا  کرد  مسابقات کمک  این 
به لحاظ فنی در والیبال مانند دیگر مناطق آسیا 
پیشرفت کند. ایشان قول داده بود که تیمی از 
ایران اعزام شود که به لحاظ سطح فنی باکیفیت 

باشد.
انتخاب شد چون  نوجوانان  ملی  تیم  افزود:  وی 
در تقویم باشگاه ها این مسابقات گنجانده نشده 
بود و البته ما در قالب تیم شمس با حضور در 
لیگ دسته یک تمرین داشتیم. از اوایل لیگ این 
پیشنهاد مطرح شد و با نگاه پدرانه فدراسیون بنا 
شد تیم نوجوانان به همراه چند بزرگسال عازم 
این مسابقات شود تا کمک خوبی برای تیم ایران 

باشند.
سیاست  این  براساس  داد:  ادامه  سرمربی  این 

فدراسیون تیم شمس به اضافه سه بازیکن پوریا 
حسین خانزاده، مهدی جلوه و امیر محمد گل زاده 
که به ترتیب در تیم های لبنیات هراز آمل، نیان 
الکترونیک خراسان و سایپا تهران بازی می کنند، 
عازم این مسابقات خواهند شد. جلوه سابقه حضور 
در تیم نوجوانان را دارد و در تیم بزرگساالن بازی 
کرده است به همین دلیل به عنوان کاپیتان تیم 
را همراهی می کند. خانزاده و گل زاده هم با این 
که از تیم جوانان به تیم ما ملحق شده اند، اما سن 

چندان متفاوتی با دیگر بازیکنان ندارند.
وی با ابراز امیدواری از این که مسابقات والیبال 
خوبی  به  آسیا  مرکزی  منطقه  ملت های  لیگ 
برگزار شود، تصریح کرد: امیدوارم حضور در این 
تا  باشد  نوجوانان  برای  خوبی  تجربه  مسابقات 
سال آینده در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 
مسابقات  این  در  باشند.  داشته  خوبی  عملکرد 
بازی  از خود  بزرگتر  تیم های  با  ایرانی  بازیکنان 
از  بیرون  که  است  خوبی  تجربه  و  می کنند 
می روند  بزرگسال  تیم های  مصاف  به  کشورمان 
بیشتر و  به نفس  اعتماد  تازه،  آموخته های  با  تا 
کاهش استرس در مسابقات آینده حضور داشته 

باشند.
وکیلی در خصوص هدف در نظر گرفته شده برای 
تیم اعزامی گفت: پاکستان خودش را آماده کرده 
که با استفاده از امتیاز میزبانی در فینال حضور 
راه  فینال  به  که  امیدواریم  هم  ما  باشد،  داشته 
بازی  تیم  این  مقابل  فینال  مسابقه  در  و  یابیم 
کنیم. فارغ از نتیجه دوست دارم بازیکنان عملکرد 
مسابقات  در  آینده  سال  تا  باشند  داشته  خوبی 

نوجوانان جهان جز تیم های برتر باشیم.

لیگ والیبال ملت های مرکزی آسیا؛

وکیلی: هدفمان فینال است/ امیدوارم تجربه خوبی 
برای نوجوانان باشد

 تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود 
این عملکرد  و  داشت  بسیار ضعیفی  عملکرد 

ضعیف منجر به شکست ۶ بر ۲ این تیم شد.
به گزارش ایرنا، نخستین بازی تیم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی ۲0۲۲ با نتیجه ای تلخ به 
پایان رسید تا امیدواری ها به این تیم به حداقل 
انگلیس  با  بازی  برسد. شاگردان کی روش در 
آنقدر بد بودند که حتی احتمال داشت تعداد 
گل های خورده آنها دورقمی شود و حاال باید 
دید در ۲ بازی آینده تیم ملی که مقابل ولز 

و آمریکا است چه نتایجی کسب خواهد شد.
بازی با انگلیس با نکات زیادی همراه بود که در 
ادامه به ۱0 مورد از این نکات اشاره شده است.

انگلیس  با  بازی  برای  ملی  تیم  ترکیب   .۱
عجیب بود. کی روش بازیکنانی را برای حضور 
اهالی  بود که  انتخاب کرده  اصلی  ترکیب  در 
برای  هم  نیمکت نشینی  شانس  حتی  فوتبال 
آنها متصور نبودند. سرمربی پرتغالی تیم ملی 
در نهایت چوب این انتخاب هایش را خورد و 
در همان نیمه اول تیمش ۳ گل دریافت کرد.

مصدومیت  کی روش،  دیگر  بدشانسی   .۲
بیرانوند بود که باعث شد این دروازه بان جای 
چند  هر  بدهد.  حسینی  حسین  به  را  خود 
انگلیس آنقدر خوب بود که حتی اگر بیرانوند 
هم تا پایان بازی در زمین حضور داشت نتیجه 
بازی تغییر چندانی نمی کرد. شاید مصدومیت، 
توفیق اجباری برای این دروازه بان بوده است تا 

این تعداد گل را دریافت نکند.
۳. کامال مشخص بود گرت ساوت گیت پیش از 
جام جهانی تفکرات تاکتیکی کی روش را زیر 
ایران  و رو کرده و کامال می دانست تیم ملی 
مقابل تیم های بزرگ دنیا چگونه بازی می کند. 
این مربی برای باز کردن دفاع چند الیه تیم 
ایران از بازیکنانش خواسته بود که در جریان 
بازی مدام توپ را در مناطق مختلف زمین به 
ایران  بازیکنان  بودن  ُکند  دربیاورند.  گردش 

برای انگلیسی ها یک موهبت بود.
بازیکن ضعیف حضور  آنقدر  ایران  تیم  ۴. در 
داشت که نمی توان ضعیف ترین آنها را انتخاب 
روزبه چشمی، علی  اما میالد محمدی،  کرد؛ 
کریمی، مجید حسینی، علیرضا جهانبخش و 
انگار  که  بودند  بد  قدری  به  حسین حسینی 

مدت ها فوتبال بازی نکرده بودند.
که  است  این  کی روش  ایرادات  از  یکی   .۵
هیچ پلنی برای زمانی که تیمش گل دریافت 
می کند ندارد. این موضوع در بازی با انگلیس 
هم رخ داد و پس از دریافت گل اول، شرایط 

تیم ملی بدتر هم شد.
یک  توانستند  مدت ها  از  پس  انگلیسی ها   .۶
بازی چشم نواز از خود به نمایش بگذارند. شاید 

همین پیروزی ۶ بر ۲ مقابل ایران مقدمه ای 
برای قهرمانی این تیم در جام جهانی باشد.

۷. تنها نکته مثبت مسابقه ایران با انگلیس،۲ 
گل مهدی طارمی بود. پیش از این و در همه 
ادوار جام جهانی، هیچ بازیکن ایران نتوانسته 
بود ۲ گل به ثمر برساند. هر چند رکورد گل 
رقابت های جام جهانی  در  ایران  تیم  خوردن 
هم شکست. پیش از بازی با انگلیس تیم ایران 
دریافت  گل   ۶ جهانی  جام های  در  هیچگاه 

نکرده بود.
در  کی روش  مشکالت  مهمترین  از  یکی   .۸
برای  باکیفیت  بازیکن  نداشتن  جهانی،  جام 
حضور در ترکیب اصلی است. در حال حاضر 
تازگی  به  یا  که  دارد  اختیار  در  بازیکنانی  او 

از مصدومیت رهایی پیدا کرده اند یا اینکه در 
بازیکنان  عملکرد  می برند.  سر  به  افت  دوران 
ایران در بازی با انگلیس مصداق همین موضوع 

است.
9. کی روش ۶ تعویض انجام داد تا شرایط تیم 
ملی در بازی با انگلیس بهتر شود. در بین این 
قلی زاده  علی  تا حدودی  تعویضی،  بازیکن   ۶
سایر  به  نسبت  قبول تری  قابل  بازی  توانست 

بازیکنان تعویضی انجام دهد.
۱0.با عملکرد فاجعه بار مرتضی پورعلی گنجی 
انگلیس،  مقابل  بازی  در  حسینی  مجید  و 
ترکیب  در  حضور  توقع  دیگر  هم  خودشان 
اصلی تیم ملی در ۲ بازی باقیمانده مقابل ولز 

و آمریکا ندارند.

 سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس 
گفت: برد مقابل ایران برای شروع 
این ها  از  بهتر  باید  اما  بود،  عالی 

باشیم.
به گزارش دوشنبه شب ایرنا، گرت 
سه شیرها  سرمربی  گیت،  ساوت 
از پیروزی  در نشست خبری پس 
پرگل ۶ بر ۲ مقابل ایران در هفته 
رقابت های  گروهی  مرحله  اول 
داشت:  اظهار   ۲0۲۲ جهانی  جام 
با  را  بازی  اینکه  از  خوشحالم 
اما  رساندیم  پایان  به  پیروزی 
ناراحت هستم که دو گل دریافت 

کردیم.
بازیکنانم  و  من  تیم  افزود:  وی 
آماده هستند، برد مقابل ایران برای 
شروع عالی است، اما ما باید بهتر از 
این ها باشیم. ما تمرکز خود را در 
از دست دادیم  بازی  برخی دقایق 
و این از دست رفتن تمرکز باعث 
پایین تری  سرعت  با  که  می شود 
بازی کنیم و به اندازه کافی نتوانیم 

به هدف خود برسیم.
کرد:  اضافه  انگلیس  سرمربی 
برای  تهدید  یک  ما  مهاجمان 
در  بازی  و  بودند  ایران  مدافعان 
به  بود. ۲۴ دقیقه  انگلیس  کنترل 
وقت بازی اضافه شد که این زمان 

زیادی است.
وی گفت: حرکت ویلسون را روی 
او  داشتم.  دوست  خیلی  آخر  گل 
می توانست خودخواه باشد اما این 
کار را نکرد و در خدمت تیم بود تا 
همه او را تشویق کنند. باید بیش تر 
اما در عین حال  باشم  هیجان زده 
نگه  درست  مسیر  در  را  تیم  باید 

دارم و بهتر شویم.

ساوت گیت در خصوص اینکه در 
نشست خبری خود اعالم کرده به 
خاطر مبارزه با نژاد پرستی قبل از 
برخی  اما  زدیم  زانو  ایران  با  بازی 
رسانه ها آن را اشتباه نشان داده اند، 
چون  هست  یکی   موضوع  گفت: 
ما اعتقاد داریم می توانیم تغییرات 
مردم جواب  زندگی  در کیفیت  را 
دهیم. ما در مورد ایران اطالع کافی 

باید  باشد  چیزی  اگر  اما  نداریم 
ایران صحبت  بازیکنان و سرمربی 
کنند. اما قطعا ما اگر مردم چیزی 
بخواهند، حمایت می کنیم و چیزی 

بیش از این نمی توانم بگویم.
دوم  گروه  در  ایران  ملی  تیم 
رقابت های جام جهانی ۲0۲۲ قطر، 
عالوه بر انگلیس با تیم های ولز و 

آمریکا هم گروه است.

ساوتگیت:  پیروزی مقابل ایران برای شروع عالی بود

 فرمانده دانشگاه افسری و مسوول 
دوره  ششمین  و  بیست  اجرایی 
جهان  نظامیان  تکواندو  مسابقات 
با  پیکارها  این  گفت:  )سیزم( 
کشورهای  از  تیم   ۱0 حضور 
بخش   ۲ در  جهان  مختلف 
سالن  در  پومسه  و  کیوروگی 
۱۲هزار نفری تهران برگزار خواهد 
کامل  آمادگی  با  و کشورمان  شد 

آماده میزبانی است.
نشست  در  غالمی  نعمان  سردار   

و  بیست  مناسبت  به  که  خبری 
قهرمانی  مسابقات  دوره  ششمین 
جهان)سیزم(  نظامیان  تکواندو 
ورزش  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
در نیروهای مسلح دارای جایگاه و 
اهمیت ویژه است و مطابق فرموده 
از  استفاده  رهبری  معظم  مقام 
در  افتخارآفرینی  برای  نظامیان 
تکواندو  همچون  ورزش هایی 
تاکید شده و اقدامات و برنامه های 

ارزشمندی صورت گرفته است.

ورزش،  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
انتقال  برای  ظرفیتی  و  فرصت 
پیام های انقالب است، خاطرنشان 
دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  کرد: 
سیزم  نظامی  ورزش های  شورای 
شکل گرفته و رقابت های نیروهای 
نظامی جهان در رشته های مختلف 
در قالب این شورا دنبال شده است. 
ایران هم همواره در این مسابقات 
از  بیش  در  و  داشته  فعال  حضور 
رویداد شرکت کرده که در   ۴00

است. بوده  میزبان  رویداد   ۴0
فرمانده دانشگاه افسری با اشاره به 
اینکه ایران دارای سابقه و پیشینه 
و جایگاه مهمی در این مسابقات 
سپاه  امسال  کرد:  تصریح  است، 
پاسداران میزبان بیست و ششمین 
قهرمانی  تکواندو  مسابقات  دوره 
با حضور  جهان )سیزم( است که 
ورزشکاران مرد و زن از ۱0 کشور 
و  کیوروگی  بخش  دو  در  جهان 

پومسه برگزار خواهد شد. 

سردار غالمی: با آمادگی کامل میزبان مسابقات تکواندو نظامیان جهان هستیم

سال پنجم - شماره    156

 وینگر تیم ملی کشورمان گفت: دیگر 
و  نمی کنیم  فکر  انگلیس  با  بازی  به 

تمرکزمان روی بازی با ولز است.
به گزارش ایرنا؛ علیرضا جهانبخش پس 
از شکست ۶ بر ۲ تیم کشورمان مقابل 
کردیم  سعی  داشت:  اظهار  انگلیس 
خود  دفاعی   شاکله  نخست  نیمه  در 
دقیقه  در ۲0  و  کنیم  را خوب حفظ 

اول هم خوب بودیم، اما حریف از عمق 
دفاع مان استفاده کرد. بعد از گلزنی هم 
بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند. 
وقتی با تیمی با کیفیت انگلیس بازی 
می کنید، فراهم کردن چنین شرایطی 
کارتان  تا  می شود  باعث  آن ها  برای 

سخت شود.
دوم  نیمه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

خیلی بهتر بودیم، گفت: در نیمه دوم 
به  نسبت  و  کردیم  بازی  جلو  به  رو 
نبود.  کافی  اما  بودیم،  بهتر  اول  نیمه 
نیمه اول می توانست بهتر باشد. اولین 
بازی های تورنمنت همیشه مهم است.

هافبک تیم ملی کشورمان تصریح کرد: 
جام  نخستین   ما  بازیکنان  از  برخی 
جهانی شان بود، نیمه دوم متفاوت تر از 

اول  نیمه  متاسفانه  اما  بود،  اول  نیمه 
خوب پیش نرفت.

جهانبخش در مورد دو بازی آینده تیم 
ملی خاطر نشان کرد: قطعا به صعود 
امیدوار هستیم. از امشب تمرکزمان بر 
بازی مقابل  بود.  روی تیم ولز خواهد 
از  خروج  از  بعد  و  شد  تمام  انگلیس 

ورزشگاه دیگر به آن فکر نمی کنیم. 

جهانبخش: تمرکزمان روی تیم ولز است/ دیگر به انگلیس فکر نمی کنیم
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هنری
گزارش

وزیر فرهنگ: پشت میزنشینی 
مدیران انقالبی در شرایط حساس 

رسانه ای پذیرفتنی نیست

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه شبکه های تروریستی با هزینه های 
تاکید  هستند،  ایرانی  جامعه  دلخوشی های  تمامی  با  مبارزه  دنبال  به  نجومی 
کرد: در این شرایط حساس جنگ رسانه ای، راحت طلبی و پشت میزنشینی 
از سوی مدیران انقالبی و جهادی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. محمد 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیران  سراسری  همایش  سومین  در  اسماعیلی  مهدی 
به  اشاره  با  برگزار شد،  زیبا«  استان ها که در مجتمع فرهنگی »باغ  اسالمی 
فراز و فرودهای مدیریت در حوزه فرهنگ گفت: مدیر جهادی و انقالبی نه تنها 
پیشبرد اهداف را صرفا به مسائل بودجه ای گره نمی زند بلکه در مواجهه با 
محدودیت ها از خالقیت خود نهایت بهره را برای تبدیل تهدیدات به فرصت 
خواهد برد تا مسیر تحقق اهداف متعالی حوزه فرهنگ انقالب اسالمی هموار 

باشد.
وزیر فرهنگ ادامه داد: از سویی شبکه های تروریستی این روزها با هزینه های 
نجومی به دنبال مبارزه با تمامی دلخوشی های جامعه ایرانی هستند تا به هدف 
شوم خود در ایجاد فضای ناامیدی ملت ایران دست پیدا کنند که همواره با 
شد،  خواهد  برآب  نقش  دشمن  های  دسیسه  این  مردم  هوشیاری  و  بصیرت 
البته در این شرایط حساس جنگ رسانه ای، راحت طلبی و پشت میز نشینی 
قابل پذیرش نیست.وی در  به هیچ عنوان  انقالبی و جهادی  از سوی مدیران 
ادامه به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره جدید مبنی بر تعالی 
اقتصاد فرهنگ و هنر گفت: یکی از مهمترین سرفصل های برنامه تحولی دولت 
مردمی در حوزه فرهنگ، مربوط به اقتصاد فرهنگ بوده است و از همان ابتدا 
در حوزه اقتصاد فرهنگ، تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

پیش بینی شده است و وزارت فرهنگ با قدرت امور مربوطه را پیش می برد.
اسماعیلی به اهمیت برپایی منظم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری اشاره 
کرد و گفت: تقویت نشاط اجتماعی یکی از مهمترین راه های مقابله با فتنه 
انگیزی دشمنان در دوقطبی سازی جامعه به شمار می رود که در ایجاد این 
اقشار مختلف  با حضور  و هنری  فرهنگی  رویدادهای  برپایی  اجتماعی،  نشاط 

جامعه نقش پررنگی ایفا خواهد کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ضمن اشاره به دستاوردهای سفرهای استانی 
عادالنه  نگاهی  با  برابر  فرصت های  ایجاد  دنبال  به  مردمی  دولت  گفت:  خود 
اساس  همین  بر  و  است  کشور  مختلف  نقاط  در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  برای 
فرهنگ در دوره جدید  وزارت  و مهم  اصلی  اهداف  از  فرهنگی  تحقق عدالت 

به شمار می رود.

حجت االسالم نواب: بسیجی اهل 
اخالص و ایثارگری است

 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سخن امام امت مبنی بر 
»بسیج لشکر مخلص خداست« گفت: بسیجی اهل اخالص، قناعت و ایثارگری 

است و اگر از شاخصه های بسیجی بودن فاصله بگیرد دیگر بسیجی نیست.
با حضور  اطالع رسانی حج، مراسم گرامیداشت هفته بسیج  پایگاه  از  نقل  به 
حجت االسالم و المسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست 
حجاج ایرانی، سیدصادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت، جمعی از معاونان 
و مدیران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری و کارکنان حوزه حج 

و زیارت در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.
در این مراسم، حجت االسالم و المسلمین نواب در سخنانی با تبریک فرارسیدن 
انقالب درباره  امام امت)ره( و رهبر معظم  بیانات  از  هفته بسیج، به فرازهایی 
ویژگی ها  این  از  کدام  هر  گفت:  و  کرد  اشاره  بسیجیان  و  بسیج  شاخصه های 
نکات بسیار دقیقی است که با نگاه کارشناسانه بیان شده و دنیایی از معنا در 

پشت آن نهفته است.
وی افزود: تمام وجود امام امت در بسیج ذوب بود و آن وجود بزرگوار می گفت 
افتخار من این است که خود یک بسیجی هستم و در رفتار، عملکرد، سبک 
زندگی و سلوک رهبر معظم انقالب هم عشق به بسیج و بسیجی بودن نهفته 

است.
مبنی  امت  امام  سخن  به  ادامه  در  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
اخالص  مفهوم  تببین  و ضمن  کرد  اشاره  لشکر مخلص خداست«  »بسیج  بر 
بودن  بسیجی  شاخصه های  از  اگر  و  است  اخالص  اهل  بسیجی  اظهارداشت: 
فاصله بگیرد دیگر بسیجی نیست. جبرئیل در پاسخ به نبی مکرم اسالم )ص( 
که از اخالص سوال کردند، گفت که اولین شرط اخالص این است که انسان 
عزت نفس داشته باشد؛ »الُمْخلُِص الّذی ال یَسأُل الّناَس َشیئا- مخلِص کسی 

است که از مردم هیچ نخواهد«.
به قناعت و  ادامه  اینکه جبرئیل در  بیان  با  نواب  المسلمین  حجت االسالم و 
ایثارگری اشاره می کند، افزود: بسیجی اهل قناعت است و دست نیاز جز در 

مقابل خدا دراز نکرده و در راه خدا ایثار و جان خود را فدا می کند.
وی بیان کرد: در سخن دیگری پیامبر اکرم )ص( می فرماید که انسان مخلص 
کسی  چنین  به  نیز  خداوند  و  است  باریتعالی  تسلیم  یعنی  دارد،  سلیم  قلب 

کمک می کند.
حجت االسالم و المسلمین نواب با اشاره به سخن امام علی)ع( در خطبه ۵۶ 
َعلَیَنا  أَنَْزَل  َو  الَْکْبَت،  بَِعُدوِّنَا  أَنَْزَل  ِصْدَقَنا   ُ اللَّ َرأَی  ا  »َفلَمَّ بر  مبنی  البالغه  نهج 
بر  را  ذلّت  و  دید، خواری  را  ما  اخالص  و  راستی  که خدا،  آنگاه  النَّْصَر- پس 
دشمنان ما نازل و پیروزی را بما عنایت فرمود« اظهارداشت: بسیجیان امروز 
بدون هیچ چشمداشتی برای دفاع از امنیت و حفظ جان، ناموس و اموال مردم 

در صحنه حضور دارند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: تمام اعضا و جوارح بسیجی تسلیم 
دستور خداست، او اهل خیر است و خیرش به جامعه می رسد همچنان که در 
حوادث سیل و زلزله، کرونا و کمک های مومنانه و امروز در مقابله با اغتشاشات 

در صحنه حاضر است.
امیر مومنان  از  این مراسم رئیس سازمان حج و زیارت در سخنانی  ادامه  در 
حضرت علی )ع( به عنوان نخستین بسیجی جهان اسالم یاد کرد و با اشاره به 
حضور بسیج در عرصه های مختلف اجتماعی، دانشگاهی، فرهنگی، نظامی و ... 
گفت: در هر عرصه ای که انقالب اسالمی نیاز داشته بسیج و بسیجی حاضر بوده 
و نقش خود را ایفا کرده است. حسینی افزود: نام بسیج در انقالب اسالمی با 
نام امام امت پیوند خورده و با گمنامی، کار با اخالص و داوطلبانه و فداکاری 
عجین شده است.همچنین در این مراسم کلیپی از حضور بسیجیان در اتفاقات 
و حوادث اخیر پخش شد و حاضران یاد فداکاری ها و مجاهدت های بسیجیان 

در عرصه های مختلف را گرامی داشتند.

 معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تنوع و تکثر را یکی از زمینه های پایداری ایران 
اعالم کرد و ادامه داد: مشکالتی که اهالی نشر 
و مطبوعات پیروان ادیان توحیدی با آن مواجه 
هستند، با گفت وگو و بررسی حل می شود. همه 
با مشکالتی مواجه است و این  جامعه فرهنگی 

مشکالت اختصاص به این جمع ندارد.
به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، نشست اهالی نشر 
معاونت  با  توحیدی  ادیان  پیروان  مطبوعات  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 
چهارشنبه دوم آذر در سالن کنفرانس کتابخانه 
نشست  این  در  شد.  برگزار  شهر  پارک  عمومی 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاون  احمدوند  یاسر 
ظریفیان یگانه  محمدحسین  اسالمی،  ارشاد  و 
کتابخوانی،  و  کتاب  توسعه  دفتر  مدیرکل 
تشکل ها  مجامع،  مدیرکل  جانعلی پور  اسماعیل 
و فعالیت های فرهنگی معاونت امور فرهنگی، آرا 
کشور  شمال  و  تهران  ارامنه  نماینده  شاوردیان 
سرکیسیان  گارون  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
محمدعلی  ارمنیان،  جامعه  ناشران  رئیس 
برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  مدیرکل  مرادیان 
مطبوعات  و  نشر  اهالی  از  جمعی  و  فرهنگی 

پیروان ادیان توحیدی حضور داشتند.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه جامعه ایرانی جامعه متکثری است و 
این تکثر گاهی در دین، زبان، محیط زیست و ... 
مشاهده می شود، گفت: این تکثر برای این کشور 
زمینه های  از  یکی  نظرم  به  است.  نعمت  یک 
پایداری ایران تنوع و تکثر است. آموختیم کنار 
هم خوب زندگی کنیم، از یکدیگر حمایت و با 
هم رشد کنیم، ضرورت های این مساله در قانون 

دیده شده است.
یاسر احمدوند با تاکید بر اینکه یکی از پایه های 
هم  کنار  افزود:  است،  موضوع  از  فهم  فرهنگ، 
به  را  این ها  باید  و  هستیم  قدرت  پر  و  ماندگار 
نسل های بعد منتقل کنیم. مسائل درباره کاغذ، 
حمایت و ... باید با گفت وگو و بررسی، حل  شود. 
همه جامعه فرهنگی با مشکالتی مواجه است و 

این مشکالت اختصاص به این جمع ندارد.
کتاب  ممیزی  و  ارزیابی  موضوع  در  او  گفته  به 
برای  قانونی  ضوابط  بر  اضافه  محدودیتی  هیچ 
مورد  در  ندارد.  وجود  توحیدی  ادیان  پیروان 
اداره  ادیان  از  کدام  هر  به  مختص  کتاب های 
کتاب با حداکثر همراهی باید همکاری می کند.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کتاب  ارزیابی  حوزه  در  دیدگاه  تنوع  درباره 
بر  باید  انسانی  نیروی  که  جایی  داد:  توضیح 
اساس اصولی نظر بدهد، ممکن است دو قاضی 

هم نظرهای مختلف داشته باشند. برای ارزیابی 
شده است  گرفته  نظر  در  مشخص  قانون  کتاب 
انجام  را  اقدامات  این  دیده  آموزش  افراد  و 
می دهند. مخصوصا متونی که ویژگی های دینی 
پیدا کند توسط افراد متخصص بررسی می شود.

احمدوند با تاکید بر اینکه اصرار غیرخردمندانه 
از  استفاده  افزود:  ندارد،  وجود  کلمات  روی 
تاریخی  متن  در  اگر  اسرائیل  مانند  کلمه ای 
است.  بالمانع  شود،  استفاده  قول  نقل  یا 
و  شود  منتشر  آشوری  زبان  به  می تواند  کتاب 
درخواست اعطای مجوز نشر برای آشوری ها هم 

انجام می شود.
قیمت کاغذ بازار آزاد برای کار فرهنگی باال است

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادیان  ناشران  به  دولتی  کاغذ  ارائه  در خصوص 
توحیدی توضیح داد: وضع کاغذ نیاز به توضیح 
قیمت  اما  دارد  وجود  آزاد  بازار  در  کاغذ  دارد، 
باال است. قیمت جهانی،  فرهنگی  برای کار  آن 
حمل، بیمه و تولید کاغذ افزایش داشته است و 
همچنین افزایش قیمت دالر داشتیم. در نتیجه 
باال  فرهنگی  کار  برای  آزاد  بازار  کاغذ  قیمت 
است. در سال های گذشته امکانی برای واردات 
ارز  امسال  داشت،  وجود  ترجیحی  ارز  با  کاغذ 
با  مطبوعات  کاغذ  البته  شد.  حذف  ترجیحی 
کاغذ  امیدواریم  و  شده است  وارد  دولتی  یارانه 

بخش فرهنگی هم به ما اختصاص پیدا کند.
بازار  نمی توان کاغذ در  اینکه  اعالم  با  احمدوند 
دلیل  همین  به  داد:  ادامه  کرد،  ارزان  را  آزاد 
کارخانه  داخلی تالش می کنیم.  کاغذ  تولید  در 
وارد  روسیه  از  را  )چوب  مازندران  کاغذ  تولید 

وزارت  اختیار  می کند( ماهی هزار تن کاغذ در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار می دهد، این کاغذ 
ارزان تر  بازار آزاد ۴۰ درصد  نسبت به کاغذ در 
خارجی  کاغذ  خوبی  به  کیفیتش  البته  است، 
نیست. امیدواریم کارخانه کاغذ پارِس خوزستان 
و زاگرِس شیراز هم به چرخه تولید بپیوندند تا 

بتوانیم نیازهای ناشران را تامین کنیم.
داخل  در  کاغذ  تولید  زمانی  احمدوند  گفته  به 
ایجاد شده است که  اما شرایطی  نبود،  به صرفه 
کارخانه ها می توانند تولید داخلی داشته باشند. 
کاغذ  که  توحیدی  ادیان  ناشران  از  کدام  هر 
سامانه  در  را  خود  درخواست  نکردند،  دریافت 
جانعلی پور  اسماعیل  به  نامه ای  و  کنند  ثبت 

بدهند.
این جلسات یکی از بهترین روش ها برای انتقال 

تجربیات است
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با اشاره 
به تالش این دفتر برای اعطای خدمات شایسته 
به مردم، گفت: پیروان ادیان توحیدی شهروندان 
ایرانی هستند و از حقوق یکسان برخوردارند و 
هر جایی نقص و نکته ای باشد نباید به حساب 
این  دارد.  وجود  کمبودی  که  گذاشت  این 
انتقال  برای  روش ها  بهترین  از  یکی  جلسات 
مدیران  ما  برای  جلسات  این  است،  تجربیات 

نباید فرمایشی و سوری باشد.
را  کتاب  ارزیابی  ظریفیان یگانه  محمدحسین 
گوناگون  کشورهای  در  که  کرد  اعالم  اقدامی 
افزود:  و  می شود  انجام  مختلف  روش های  با 
منتشر  اخالق  خالف  محتوای  کتاب  در  اگر 
شود، موضوع تنوع بین دین ها نیست حتی بین 

ارتباط  در  موضوع  نیست،  دینداری  و  بی دینی 
با شرافت است. در سال های اخیر درصد بسیار 
کتاب هایی  از  نمی رسد(  درصد  دو  )به  پایینی 
پیدا  انتشار  اجازه  کتاب می شود،  اداره  وارد  که 
اگر  می شوند.  مشروط  کمی  تعداد  و  نمی کنند 
مجوز  حتما  شود  مستند  کتاب ها  علمی  جنبه 

دریافت خواهندکرد.
از  استفاده  به  کتاب  اداره  حساسیت  درباره  او 
داد: حساسیتی  توضیح  واژگان در کتاب  برخی 
روی کلمه خاصی وجود ندارد. ممکن است روند 
بررسی کتاب تکمیل شده باشد و اگر در کتابی 
یک  به  بخشیدن  رسمیت  عنوان  به  اسرائیل  از 
دریافت  مجوز  کلمه  آن  شود،  استفاده  دولت 

نخواهدکرد.
نباید فرهنگ را مقابل دین قرار داد

نماینده جامعه زرتشتیان درباره ارزش و جایگاه 
نام  به  را  سرزمینی  هر  گفت:  ایرانی  فرهنگ 
فرهنگش می شناسند و پیروان ادیان مختلف در 
پیروان  تا  اند  نزدیکتر  هم  به  فرهنگ  یک  دل 
به  هرچقدر  مختلف.  فرهنگ های  در  دین  یک 
مقوله فرهنگ با خرد و مساوات ارزش بگذاریم 
موجب این می شود که مردم بتوانند در کنار هم 
مختلف  ادیان  پذیرای  سرزمین  این  گیرد،  قرار 
بوده  زرتشتیان  و  ارمنیان  یهودیان،  آشوریان 

است.
زیرا  دارم  گله  داد:  ادامه  پدرام سروش پور  موبد 
 ... و  سده  مهرگان،  مانند  بزرگی  جشن های 
در  فقط  ما  نمی دهیم.  ارج  باید،  که  آنطور  را 
یکسال توانستیم مهرگان را جشن بگیریم، باید 

ریشه های فرهنگی و نیاز جامعه را بشناسیم.

احمدوند: یکی از زمینه های پایداری ایران 
تنوع و تکثر است

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

فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301206000877 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   
مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
درواحدثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات مالکانه 
یوسف  فرزند  مرتاضی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض 
احداثی  بابنای  زمین  قطعه  یک   94 شناسنامه  بشماره 
 2214 پالک  مربع  متر   414/20 مساحت  به  درآن 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   139 از  فرعی 
پایین  حصارک  در  واقع  اصلی   139 از  فرعی   1652
خریداری از مالک رسمی آقای حسن جعفری نجف آبادی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  لذابه   . است  گردیده  محرز 
دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نماید.بدیهی 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/2

علی رحیمی پردنجانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه شهرداری رباط کریم تقاضای تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین )نهر متروکه( واقع در رباط 
کریم خیابان بخشداری بلوار ترکاشوند روبروی خیابان 
از  فرعی   10938 ثبتی  پالک  تحت   82 پالک  گلزار 
160اصلی حوزه ثبتی رباط کریم را نموده که اگهی های 
پالک  حدود  تحدید  لذا  شده  سپری  معارض  بال  نوبتی 
و  1401/09/29)بیست  شنبه  سه  روز  برای  مذکور 
نهم آذرماه یک هزار و چهارصد و یک( ساعت 11 صبح 
بعمل  و  و در محل عملیات تحدید حدود شروع  تعیین 
خواهد آمد لذا بدین وسیله از مالک یا مالکین مجاور و 
اصحاب حقوق دعوت بعمل می آید تا چنانچه حق و حقوقی 
از جهت حقوق ارتفاقی برای خود قایل هستند میتوانند 
مستندا برابر تبصره2 ماده واحده موضوع مواد16و20 
اسالمی  شورای   1373/03/25 مصوب  ثبت  قانون 
از  را  خود  واخواهی  دادخواست  معترضی  های  پرونده 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز 
دادخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
مراجع  به  یکماه  مدت  ظرف  تاریخ  همان  در  یا  و  محل 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره ارائه 
نمائید در غیر اینصورت و پس از سپری شدن یک ماه و 
عدم وصول اعتراض اداره ثبت برابر مقررات نسبت به 

صدور سند به نام متقاضی اقدام مینماید.
تاریخ انتشار:1401/09/02       

بابک احمدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم

 آگهی فقدان سند مالکیت
 )موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت(

به  درخواست  طبق  )وکیل(  نقی   علی  مرتضی  آقای 
شماره وارده 14517 و 14518 مورخ 1401/09/01 
اینکه پالک  به  نظر  از وراث  احدی  از طرف  وکالت  به 
ثبتی 353 فرعی از 160 اصلی )که عبارتست از سند 
مالکیت یک قطعه باغ  به مساحت 2612 متر مربع پالک 
با سریال چاپی 114770  353 فرعی از 160 اصلی 
دفتر   153 صفحه   41243 ثبت  ذیل  ب  سری 
و صادر شده است.  ثبت  اکبری  جلد180بنام صغری 
تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت پالک مذکور را 
نموده است در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه 
اصالحی ق.ثبت مصوب 8/11/1380 مراتب در یک 
تا چنانچه کسی مدعی حقی برای  نوبت آگهی میگردد 
خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود 
در صورت عدم وصول  بدیهی است  نماید  تسلیم  را 
ارائه اصل  یا عدم  و  قانونی  مقرر  مهلت  در  اعتراض 
سند مالکیت یا سند معامله ، المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد.

 بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم 

گزارش

سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای منصوب شد

رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  مدیرعامل  حکم  با  شریفی  فرزانه 
به عنوان سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

منصوب شد.
بازی های  ملی  بنیاد  مدیرعامل  هاشمی  حاجی  امین  محمد 
رایانه ای، طی حکمی فرزانه شریفی را به عنوان سرپرست معاونت 

پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای منصوب کرد.
پژوهشی  مختلف  حوزه های  در  مقاالت  ارائه  و  کتاب ها  تألیف 
ملی  بنیاد  پژوهش  معاونت  سرپرست  علمی  سوابق  جمله  از 
مدرک  دارای  همچنین  شریفی  فرزانه  است.  رایانه ای  بازی های 
دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد 

اسالمی است.
و  آموزش  مدیر  مسئولیت  گذشته  سال های  شریفی طی  فرزانه 
همچنین مدیریت انستیتو ملی بازی سازی در بنیاد ملی بازی های 

رایانه ای را نیز برعهده داشته است.

»پژوهشی جامع در تصوف فرقه ای« 
رونمایی می شود

محمداسماعیل  نوشته  فرقه ای«  تصوف  در  جامع  »پژوهشی  کتاب 
عبداللهی در خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی می شود.

جامع  »پژوهشی  کتاب  از  رونمایی  مراسم  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
آموزه های  انحرافات،  تاریخی، تحوالت،  فرقه ای؛ رصد هویت  در تصوف 
برگزار  عبداللهی  محمداسماعیل  تألیف  ها«  آن  نقد  و  صوفیه  سالسل 

می شود.
این کتاب که با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم )ع(، توسط شرکت چاپ 
در  مؤلف  تدریس  سال   ۱۰ حاصل  شده،  بازار  روانه  بین الملل  نشر  و 
دوره های مختلف نقد و بررسی تصّوف در حوزه علمیه قم و نشست های 
تخصصی جریان شناسی تصّوف و نقد آداب و اعتقادات صوفیه در مراکز 

علمی دانشگاهی در سراسر کشور است.
این کتاب، هفت بخش دارد؛ در بخش اّول »موقعیت سنجی تصّوف در 
در بخش دوم  و  تشّیع«  با  آن  رابطه  و  معاصر  فکری  میان جریان های 
»پیشینه، سرچشمه و تحوالت تصّوف« مورد بررسی قرار گرفته است. 
»رمزگشایی از سران تصّوف در منابع دینی«، عنوان بخش سوم کتاب 
به »نقد مکاتب و سالسل تصّوف« و در بخش  است. در بخش چهارم 
پرداخته  آموزه های تصّوف«  و  عقاید  نقد مهم ترین  و  به »تبیین  پنجم 
در  فّعال«  مواجهه  و  روش شناسی جذب  و  معاصر  »تصّوف  است.  شده 
بخش ششم و »منبع شناسی تصّوف و نیم نگاهی به عرفان اسالمی« در 

بخش هفتم مورد کنکاش قرار گرفته است.

کمال تبریزی فاز اول تاک شوی 

»طناز« را تمام کرد
اول  فاز  پایان  اعالم  با  »طناز«  تاک شوی  سازنده  عوامل 
موکول  آینده  به  را  دو  فاز  ساخت  پروژه،  این  تصویربرداری 

کردند.
به نقل از روابط عمومی این پروژه، تصویربرداری »طناز« بعد 
از گذشت بیش از دو ماه از زمان آغاز تولید، به دلیل آنچه 
اجتماعی  »شرایط  خانگی  نمایش  مجموعه  این  سازندگان 

موجود« عنوان کرده اند، به اتمام رسیده است.
»طناز« شامل دو فاز است که با این اعالم، فاز نخست آن پایان 
یافته و هنوز تصمیمی درخصوص زمان پخش هم رسانه ای 

نشده است. 
و  نویسنده  تبریزی  کمال  میزبانی  با  رئال،  تاک شوی  این 
کارگردان سینما و تلویزیون و در اولین تجربه او در کسوت 
مجری شکل گرفته و گفت وگوهایی را با جمعی از چهره های 

سینما و تلویزیون رقم می زند.
سازندگان اعالم کرده اند، این برنامه در فاز اول خود با نگاهی 
جدی و در عین حال سرگرم کننده به مقوله طنز، تصویربرداری 
شده است و امیدوارند با بهبود شرایط اجتماعی تولید را مجددا 

از سر گیرند.
بر اساس این گزارش ایسنا، پیشتر در مهر ماه هم اعالم شده 
بود که ساخت این برنامه به دلیل ناآرامی ها متوقف شده است 
تاکید  خبر،  این  تکذیب  با  مقطع  آن  در  عمومی  روابط  که 
کرده بود: »رئالیتی تاک شو »طناز« با اجرای کمال تبریزی 
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون همچنان 
در  مهمانان  و حضور  هماهنگی ها  با  تولید  و  حال ضبط  در 
حال انجام است. همچنین در هر قسمت از برنامه جمعی از 
مردم به صورت حضوری شاهد گفت گوی بین مجری و مهمان 

هستند.«

7 سال پنجم - شماره    156چهارشنبه 2  آذر 1401



چهار شنبه     2        آذر           1401 -   سال پنجم- شماره           156     -  8 صفحه   

طبق آمار، طی هفت ماهه سال جاری بالغ بر هشت 
گرفته  صورت  فوالدی  اقالم  صادرات  تن  میلیون 
همه  برای  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
کاهشی  اسفنجی  آهن  و  محصوالت  تخت،  مقاطع 
رقم خورده است؛ این در حالیست که دو ماه ابتدایی 

سال روند صادرات فوالدی ها افزایشی بود.
تولیدکنندگان  انجمن  توسط  که  آماری  اساس  بر 
قرار گرفت، طی هفت  ایسنا  اختیار  ایران در  فوالد 
مقاطع  تن  هزار   ۵۸۰ و  میلیون  یک  امسال  ماهه 
طویل فوالدی صادر شده که نسبت به یک میلیون 
سال  مشابه  مدت  در  شده  صادر  تن  هزار   ۴۸۶ و 
آن  از  پس  است.  شده  بیشتر  درصد  گذشته شش 
را  درصدی   ۱۸ افزایش  نیز  فوالد  شمش  صادرات 

ثبت کرده است.  
ماهه  در مجموع هفت  فوالدی  اقالم  صادرات سایر 
۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصوالت فوالدی و 
به مدت مشابه سال گذشته،  نسبت  اسفنجی  آهن 
افت صادرات چهار درصدی برای محصوالت فوالدی 
و افت ۴۶ درصدی برای مقاطع تخت و آهن اسفنجی 

ثبت شده است.
همانطور که اشاره شد، از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهر ماه، یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل 
فوالدی صادر شده که یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن 
به سال  نسبت  )با رشد هشت درصدی  میلگرد  آن 
گذشته(، ۹۱ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع 
)با افت ۱۳ درصدی( و ۷۴ هزار تن تیر آهن )با افت 
به  نسبت  در مجموع  یک درصدی( صادر شده که 
افزایش  این مقاطع در هفت ماهه ۱۴۰۰،  صادرات 

شش درصدی رخ داده است.
 ۱۸ رشد  با  میانی(  )فوالد  فوالد  شمش  صادرات 
چهار  به  تن  هزار   ۵۷ و  میلیون  چهار  از  درصدی 

میلیون و ۷۹۹ هزار تن رسیده است.
از مجموع کل شمش صادر شده، یک میلیون و ۳۳۵ 
هزار تن سهم اسلب است که صادرات آن در هفت 
ماهه امسال ۳۶ درصد کمتر از میزان صادر شده در 
مدت مشابه سال گذشته است. همچنین۸۶۰ هزار 
از  بیش  درصد  چهار  که  شده  صادر  بیلت وبلوم  تن 

میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱۴۰۰ است.
 صادرات محصوالت فوالدی چهار درصد نسبت به 
صادرات آن در هفت ماهه سال گذشته کاهش یافته 
و از یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن صادرات در نیمه 
در  تن  هزار  و ۴۲۳  میلیون  یک  به  نخست ۱۴۰۰ 
مجموع هفت ماهه ۱۴۰۱ رسیده که ۳۵۸ هزار تن 
الباقی متعلق به نیمه  آن در مهر ماه صادر شده و 
امسال،  ابتدایی  ماه  هفت  است.ظرف  سال  نخست 
آهن  تن  هزار   ۳۷۸ و  تخت  مقاطع  تن  هزار   ۲۰۱
تن  هزار   ۳۶۹ نسبت  به  که  شده  صادر  اسفنجی 
مجموع مقاطع تخت فوالدی و ۶۹۸ هزار تن آهن 
ادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، هر  اسفنجی 

یک کاهش ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.  
از میزان مقاطع تخت فوالدی صادر شده، با کاهش 
۵۱ درصدی ۱۴۱ هزار تن ورق گرم، با کاهش ۳۰ 
شده  صادر  پوشش دار  ورق  تن  هزار   ۴۷ درصدی 
است. ۱۳ هزار تن ورق سرد نیز در این مدت صادر 
شده که نسبت به میزان صادرات آن در مدت مشابه 

سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر است.

میزانصادراتفوالدیها
در۷ماههامسال

اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
بین  آژانس  مدیرکل  سفر  درباره 
ایران،  به  اتمی  انرژی  المللی 
گفت: سفرهای مقامات آژانس در 
برنامه ای که گفت وگو و  چارچوب 

توافق می شود، انجام می گیرد.
گفت وگوی  در  اسالمی  محمد 
اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ایرنا، 
اتمی  انرژی  آژانس  مدیرکل  سفر 
مقامات  سفرهای  گفت:  ایران  به 
که  برنامه ای  چارچوب  در  آژانس 
انجام  می شود،  توافق  و  گفت وگو 

می گیرد.
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
و  ایران  مذاکرات  کرد:  خاطرنشان 
به  تا  دارد  ادامه  همچنان  آژانس 
اجرا  قابل  و  مشخص  برنامه  یک 

برسد.
اسالمی با اشاره به آغاز غنی سازی 
۶۰ درصدی در سایت فردو گفت: 
فشار سیاسی و تحریم های گسترده 

اثری ندارد و اگر سه کشور اروپایی 
و آمریکا به دنبال اثبات ُحسن نیت 
هستند و قصد بازگشت به تعهدات 
راه حل  دارند،  را  نشده شان  انجام 
توافق  و  این است که همان سند 

مالک عمل باشد.
برنامه  در  عمل  مالک  افزود:  وی 
ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
مجلس  راهبردی  اقدام  قانون 
برای لغو تحریم هاست و ما مطابق 
قانون در امتداد گسترش ظرفیت، 
در  را  درصد   ۶۰ غنی سازی 
تأسیسات شهید علیمحمدی فردو 
اقداماتی  همچنین  و  کردیم  آغاز 
جدید  زنجیره های  ایجاد  جهت 
شهید  سایت  در  غنی سازی  برای 

احمدی روشن نطنز آغاز شد.
کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  معاون 
همه اقدامات، در چارچوب قوانین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
انجام  آژانس  بازرسان  حضور  با  و 

شده است.

سفرمقاماتآژانسانرژیاتمیبهایران
درچارچوبتوافقاتانجاممیشود خبر

مادر  شرکت  مدیرعامل 
برق  نیروگاه های  تخصصی 
حرارتی اظهار کرد: از ۱۳۲ 
کشور،  در  موجود  نیروگاه 
نیروگاه   ۱۴ دوم  سوخت 
مابقی  و  است  مازوت 
دوم  سوخت  از  نیروگاه ها 
گازوئیل استفاده می کنند و 
باید گفت که کمتر از ۱۰ 
کشور  نیروگاه های  درصد 
مازوت  از  استفاده  قابلیت 

را دارند.
ایسنا،  گزارش  به 
پیش آهنگ  عبدالرسول 
بیست ودومین  حاشیه  در 
نشستی  در  برق  نمایشگاه 
سوال  به  پاسخ  در  خبری 
میزان  خصوص  در  ایسنا 
نیروگاه ها  سوخت  مصرف 
روزانه  آمار  براساس  گفت: 
۷۷ میلیون متر مکعب گاز 
در نیروگاه ها مصرف شده، 
هفت میلیون لیتر گازوئیل 
مازوت  لیتر  میلیون   ۲۰ و 

گرفته  قرار  استفاده  مورد 
سال  از  تهران  در  و  است 
۸۸ تاکنون در هیچ کدام از 
نیروگاه ها از مازوت استفاده 

نشده است.
این  در  این که  بیان  با  وی 
بعث  نیروگاه   تنها  منطقه، 
مازوت  از  استفاده  قابلیت 
از سال  را دارد که آن هم 
گونه  هیچ  تاکنون   ۱۳۸۸
نکرده  استفاده  را  مازوتی 
زمانی  کرد:  تصریح  است 
که نیروگاه ها از گاز استفاده 
این که  ضمن  می کنند 
کمتر  آنها  آلودگی  مشکل 
و  تعمیر  هزینه  می شود 
کاهش  نیروگاه  نگهداری 
دلیل  همین  به  می یابد 
استفاده  برق  بخش  تمایل 

از گاز است.
مادر  شرکت  مدیرعامل 
با  حرارتی  برق  تخصصی 
اکنون  این که  بر  تاکید 
گذشته  سال  به  نسبت 

تحویل  که  گازی  مقدار 
بیشتر  می شود  نیروگاه  
سال  در  داد:  ادامه  است، 
حدود  و  گاز  درصد   ۹۰
۱۰ درصد سوخت مایع به 
نیروگاه ها به طور میانگین 
می شود.  داده  تحویل 
برق  شرکت  عامل  مدیر 
کشور  در  گفت:  حرارتی 
۱۳۲ نیروگاه و ۶۴۰ واحد 
 ۶۸ که  داریم  نیروگاهی 
و  خصوصی  مالک  درصد 
دولتی  مالک  درصد   ۳۲
دارند، در سال جاری ۱۰۷ 
دست  در  مگاوات  هزار 
این  از  که  است  تعمیرات 
 ۵۰۰ و  هزار   ۳۳ میزان 
واحد به تعمیرات رفته و تا 
تعمیرات  اردیبهشت  پایان 
آن تمام می شود و واحدها 
در تابستان در مدار خواهند 
ایسنا،  گزارش  بود.به 
با  پیشاهنگ  عبدالرسول 
گذشته  سال  اینکه  بیان 

صنعت  در  رکورد  چهار 
برق ثبت شده است، اظهار 
کرد: نیروگاه ها ۹۸ درصد 
تعمیرات ۹۴  با  را  آمادگی 
کردند  ثبت  مگاوات  هزار 
که در این راستا ۷۲ پارامتر 
با  وی  دارد.  وجود  پایشی 
بار  اولین  برای  اینکه  بیان 
توانستیم یک واحد را ظرف 
اندازی  راه  و  نصب  ماه   ۸
کنیم و این در حالی است 
که این زمان در گذشته ۳۶ 
است.مدیر  بوده  ماه  تا ۴۰ 
حرارتی  برق  عامل شرکت 
دیگر  رکورد  داد:  ادامه 
اضافه شدن ۴۴۰۰ مگاوات 
به ظرفیت تولید برق کشور 
بوده و عالوه بر آن ۱۰۳۵ 
جدید  واحدهای  مگاوات 
نتیجه  در  دادیم  ارتقا  را 
ظرفیت  به  مگاوات   ۵۵۰۰
تولید  با  که  شد  اضافه 
به  تجدیدپذیر  و  پراکنده 

۶۰۰۰ مگاوات رسید.

۱۰درصدنیروگاههایکشورقابلیتاستفادهاز
مازوتدارند

خبر
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سخنگویصنعتبرقعنوانکرد:

تالشبرعبوربدونخاموشیاززمستان
نوشتار

تالش  همه  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی   
ها به کار گرفته شده تا زمستان امسال هم 

بدون خاموشی سپری شود.
آخرین  در  مشهدی«  رجبی  »مصطفی 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  برگزاری  روز 
نشست  در  ایران  برق  صنعت  المللی  بین 
خوبی  همکاری  و  هماهنگی  افزود:  خبری 
بین وزارت نفت و نیرو برای تامین سوخت 
مورد نیاز نیروگاه ها وجود دارد تا مشکلی در 

تامین سوخت ایجاد نشود.
مالحظه  قابل  کاهش  امسال  ادامه داد:  وی 
با وجود  برق بخش خانگی  ای در مصارف 
مشترک  میلیون  یک  ساالنه  شدن  اضافه 
برق  شد  سبب  کاهش  این  و  افتاد  اتفاق 

اضافه به بخش صنایع اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفت: ناترازی مالی صنعت برق سبب شد به 
سمت روش های مدیریت مصرف جدیدتری 
برویم و از طرف دیگر به فکر توسعه باشیم.

گونه  هیچ  امسال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزایش تعرفه ای در بخش خانگی نداشته 
پارسال  بهمن ماه  تعرفه  افزایش  افزود:  ایم، 

بر اساس مصوبه دولت اتفاق افتاد.
براین  اضافه کرد:  برق  صنعت  سخنگوی 
که  خانگی  بخش  مسترکان  برای  اساس 
الگو است هیچ گونه  از  پایین تر  مصرف شان 

افزایش تعرفه ای اعمال نشد.
شامل  فقط  تعرفه  افزایش  گفت:  وی 
مشترکانی بود که مصرف باالی الگو داشتند 

و تعرفه آنان پلکانی افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
اظهار داشت: امسال برای مشترکان صنعت 
برق مشوق هایی در نظر گرفته شد و بر این 
اساس از ۵۶ میلیون قبض ۲۲ میلیون قبض 

مشمول دریافت پاداش شدند.
مشترک  میلیون  هشت  امسال  گفت:  وی 
برق رایگان دریافت کرده و بستانکار شدند 
با  نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک  و 
کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال یک هزار 
در صنعت  را  مگاوات صرفه جویی  و ۵۰۰ 
در  این  خاطرنشان کرد:  بودیم،  شاهد  برق 
مگاوات  یک هزار  سال  هر  که  است  حالی 
جویی  صرفه  و  شاهدیم  را  مصرف  افزایش 
انجام شده ناشی از همکاری مردم در همه 

بخش ها بوده است.
صادرات برق به ترکیه

صادرات  وضعیت  آخرین  درخصوص  وی 
برق به ترکیه، اظهار داشت: اکنون سنکرون 
انجام شده، ۶۰۰ مگاوات را به طور آزمایشی 
با آخرین فناوری روز  وارد تبادل کردیم و 
دنیا به صورت یک پست »بک تو بک« کار 

را پیش می بریم.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با این 
جلوکیری  فرکانسی  اختالالت  از  فناوری 
می شود، گفت: ۶۰۰ مگاوات در این مرحله 
را  تبادالت  بتوانیم  امیدواریم  و  اقدام شده 

گسترده تر کنیم.
وی درخصوص هدفگذاری صنعت برق برای 
صادرات برق به اروپا، گفت: یکی از اهداف 
ترکیه  طریق  از  که  اروپاست  ما  صادراتی 

می توانیم به آن راه پیدا کنیم.
افزایش ۲ برابری گاز تحویلی به نیروگاه ها

رجبی مشهدی در خصوص تأمین سوخت 
زمستان نیروگاه ها با تاکید بر اینکه اکنون 
تأمین گاز نیروگاه ها در اولویت وزارت نفت 
است، بیان داشت: برنامه ریزی این است که 
بابت  از  نیروگاه ها  به  خاموشی  هیچ گونه 

عدم سوخت تحمیل نشود.
سال  سرد  روزهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
مایع  سوخت  به  گاز  درصد  است  ممکن 
از  بیش  اکنون  گفت:  برسد،  درصد  به ۵۰ 
گاز  از طریق  نیروگاه ها  ۷۰ درصد سوخت 

تأمین می شود.
سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: اگر یک 
نسبت  گذشته  روز  چند  طول  در  مقایسه 
به سال قبل داشته باشیم، گاز تحویلی به 
نیروگاه ها ۲ برابر افزایش یافته و اکنون از 
سوخت جایگزین کمتری استفاده می کنیم 
و با تالش هایی که در وزارت نفت می شود، 

مشکلی برای تأمین برق نخواهیم داشت.
وزارت  خواسته  اضافه کرد:  مشهدی  رجبی 

نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف است و اگر این اتفاق بیافتد 

با مشکل کمتری مواجه می شویم.
به  تحویلی  گاز  برای  اینکه  بیان  با  وی 
نیروگاه یک برنامه مشخص می شود، افزود: 
تاکنون از آنچه مشخص شده گاز بیشتری 

به نیروگاه ها تحویل داده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه 
بین  معامالت  در  برق  پایین  نرخ  وجود  با 
است،  منطقی  اقدامی  چنین  آیا  المالکی 
گفت: در شرایط فعلی با کشور ترکیه مبادله 
برق وجود دارد، به طوری که ۳.۵ روز ما به 
 ۳.۵ و  می دهیم  انجام  صادرات  کشور  این 
روز دریافت کننده برق هستیم، ضمن آنکه 
تعرفه صادرات بنا به موقعیت هایی که وجود 
بر مبنای فوب خلیج  دارد متفاوت است و 

فارس قیمت گذاری انجام می شود.
سالیانه  اینکه  به  اشاره  با  مشهدی  رجبی 
خانگی  بخش  در  مشترک  میلیون  یک 
مصرف  کاهش  حال  این  با  می شود  اضافه 
برق داشته ایم، گفت: امسال همکاری هایی 
انرژی  همه  بتوانیم  تا  داریم  گاز  بخش  با 

زمستان را تأمین کنیم.
سال  در  تعرفه  اصالح  اینکه  بیان  با  وی 
مشترکاتی  اضافه کرد:  ایم،  نداشته  جاری 
که مصرف شان زیر الگو باشد یارانه دریافت 
برق  الگو  باالی  که  مشترکاتی  و  می کنند 
تعرفه  پلکانی  صورت  به  اند،  کرده  مصرف 
برق شان افزایش یافته و یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار مشترک مصرف خود را به زیر الگوی 

مصرف رسانده اند؛ به همین دلیل یک هزار 
و ۵۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق 

ایجاد شده است.
این مسوول افزود: فقط سه تا چهار درصد 
الگو برق مصرف می کنند،  مشترکان باالی 
میلیون مشترک مشمول  به هشت  نزدیک 
تخفیف ناشی از مدیریت مصرف داشته اند.

هزار   ۱۰ اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
انرژی  صنایع  توسط  برق  نیروگاه  مگاوات 
اظهار  است،  شده  ساخته  ریزی  برنامه  بر 
سهم  آینده  در  بر  انرژی  صنایع  داشت: 
خواهند  شبکه  مصرفی  برق  از  کمتری 
داشت و سال آینده بیش از یک هزار مگاوات 
برق تولیدی نیروگاه های ساخت صنایع وارد 

شبکه می شود.
درصد  سه  امسال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نیروگاه  سوخت  عنوان  به  مایع  گاز  ذخایر 
اظهار  دارد،  وجود  گذشته  سال  از  بیشتر 
داشت: با این حال صرفه جویی در مصرف 
زمستان  بتوانیم  تا  باشد  داشته  وجود  برق 
بگذاریم.  سر  پشت  خاموشی  بدون  را 
ایران  اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوی 
با کشورهای زیادی ارتباط مرزی دارد که با 
برخی از آنها برق واردات و از برخی صادرات 
می کند، گفت: اکنون برنامه بلندمدت برای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  برق  صادرات 
فارس داریم و همچنین در راستای پیمان 
و  آذربایجان  روسیه، جمهوری  با  که  برقی 
همکاری  توسعه  دنبال  به  داریم  ارمنستان 

با این کشور هستیم.

خبر

رییسانجمنانبوهسازناستانتهران:

یکسالزمانرادربخشمسکن
ازدستدادیم

نوشتار

استان  انبوه سازن  انجمن  رییس 
تهران گفت: در یک سال و سه 
دست  از  نوعی  با  گذشته  ماه 
نهضت  طرح  در  زمان  دادن 
به  شدیم؛  مواجه  مسکن  ملی 
برای  نیز  سازندگان  پیشنهادات 
پروژه  این  مالی  منابع  تامین 
با  نتوانستیم  ما  و  نشد  توجه 
مسئوالن دور یک میز بنشینیم 

و صحبت کنیم.
ایسنا  با  ایرج رهبر در گفت وگو 
وزارتخانه ای  هر  در  کرد:  اظهار 
کار  سر  وزیری  وقتی  طبیعتا 
می آید از بدو ورود باید برنامه ی 
و  مصوب  قوانین  طبق  اجرایی 
او  عهده ی  بر  دولت  که  تکلیفی 
این  انتظار  دهد.  ارایه  گذاشته 
کارشناسان  نظر  از  که  است 
متاسفانه  اما  کند.  استفاده  نیز 
در بیش از یک سال گذشته نه 
اجرای  برای  چندانی  برنامه ی 
تامین  و  تولید  جهش  طرح 
وجود  وزارتخانه  این  در  مسکن 
داشت و نه از نظرات کارشناسی 

استفاده شد.
و  چین  ساختمان  صنعت  به 

ترکیه اعتقاد داشتند
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی 
برنامه  تا  کشید  طول  مدت ها 
قانون  تصویب  از  بعد  بدهد. 
در  وتامین مسکن  تولید  جهش 
ساخت  هدف  با   ۱۴۰۰ مرداد 
مسکن،  میلیون  یک  سالیانه 
مدت ها طول کشید تا وزارت راه 
و شهرسازی تیم مدیریتی خود 
گذشت،  که  مدتی  بشناسد.  را 
میلیون  یک  سالیانه  گفتند 
بسازیم و در  را نمی توانیم  خانه 
واحد  میلیون  چهار  سال  چهار 
یک  حدود  از  بعد  می سازیم. 
سال اعالم کردند به مردم زمین 
خانه های  خودشان  تا  می دهیم 
در حالی که  بسازند.  یک طبقه 
ایده ی  این  برای  کافی  زمین 

جدید وجود ندارد.
رییس انجمن انبوه سازان استان 

راه  تهران خاطرنشان کرد: وزیر 
استفاده  به  خیلی  شهرسازی  و 
بخش  در  خارجی  نیروهای  از 
مسکن اعتقاد داشت و می گفت 
باید از فعاالن صنعت ساختمان 
در چین و ترکیه کمک بگیریم. 
در  اجرایی  توان  که  حالی  در 
فقط  و  دارد  وجود  داخل کشور 
و  حمایت  آنها  از  باید  دولت 

شرایط را تسهیل کند.
آشیل   پاشنه  مهم ترین  رهبر، 
را  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
نبود منابع مالی دانست و گفت: 
روی  نمی توان  که  بود  مشخص 
کرد.  حساب  متقاضیان  آورده 
منابع  عمال  هم  بانکی  سیستم 
اختصاص   طرح  این  به  چندانی 
شرایط  این  در  انبوه سازان  نداد. 
حاضرند  که  کردند  اعالم 
را  خود  فنی  توان  و  سرمایه 
ملی  نهضت  پروژه  اجرای  به 
به  اما  دهند  اختصاص  مسکن 
این که  نشد.  توجه  پیشنهادات 
مشاوره های  وزارتخانه  بدنه  در 
اشتباه به مسئوالن داده می شد 
یا مساله ی دیگری بود، ما اطالع 

نداریم.
قیمت  رشد  به  اشاره  با  وی 

نهاده های ساختمانی یادآور شد: 
که  گذشته  سال  دو  طی حدود 
طرح مسکن ملی شروع شده و 
بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق 
اجرا،  در  تعلل  دلیل  به  شد 
نهاده های ساختمانی دچار رشد 
کیلویی  از  میلگرد  شد.  قیمت 
۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان 
پاکتی  که  نیز  سیمان  و  رسید 
۱۷ هزار تومان بود به باالی ۵۰ 
هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ 

هزار تومان رسیده است.
رییس انجمن انبوه سازان استان 
تهران بیان کرد: قرار بود تعاملی 
تا  وزارت صمت صورت گیرد  با 
با یک  قیمت مصالح ساختمانی 
ثبات نسبی معقول همراه باشد. 
موضوع کارت مصالح ساختمانی 
مستقیم  خرید  یا  سازندگان  به 
که  شد  مطرح  کارخانجات  از 
به  اجرایی  شکل  هیچ کدام 
مصالح  عوض،  در  نگرفت.  خود 
بورس،  ماهیت  شد.  بورس  وارد 
سودآوری است و در این فرآیند 
افزایش  با  ساختمانی  مصالح 

قیمت مواجه می شود.
کارخانه های  رهبر،  گفته  به 
ساختمانی  نهاده های  تولید 

دریافت  قیمت  ارزان  انرژی 
باید  دلیل  همین  به  و  می کنند 
به  معقولی  قیمت  با  را  مصالح 
بخش ساخت و ساز بدهند. این 
آنها استفاده می کنند  انرژی که 
باید  و  است  مردم  همه  برای 
نیازمند  اقشار  مسکن  تامین  به 
این که  بیان  با  کنند.وی  کمک 
مسئولیت  هرکس  امیدواریم 
بر  را  شهرسازی  و  راه  وزارت 
موانع  رفع  به  می گیرد  عهده 
تولید مسکن اهتمام بورزد تاکید 
با  بار  یک  نتوانستیم  ما  کرد: 
مسئوالن دور یک میز بنشینیم 
و درباره مشکالت صحبت کنیم. 
از  را  زمان  سال  یک  از  بیش 
دست دادیم. امیدواریم با آمدن 
شهرسازی  و  راه  جدید  وزیر 

کارها روی غلتک بیفتد.
یکم  روز  گزارش،  بنابراین 
ابراهیم  سید   ۱۴۰۱ آذرماه 
با  رئیس جمهوری  ـ  رییسی 
وزیر  ـ  قاسمی  رستم  استعفای 
راه و شهرسازی، به دلیل آن چه 
اعالم  وزیر  بیماری  تشدید 
شهریار  و  کرد  موافقت  شده، 
سرپرست  عنوان  به  افندی زاده 

وزارتخانه منصوب شد.
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