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رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان:

 مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند
۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت 

برای اشتغالزایی پرداخت می شود

2

شهردار تهران در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

ایجاد 1500 هکتار فضای سبز در 
4پایتخت تا پایان سال

استفاده از خالقیت و نوآوری در 
آموزش برنامه های فرهنگی و 

اجتماعی برای نسل جوان
7

 مراسم تقدیر از بسیجیان به مناسبت 
هفته بسیج در رباط کریم

رییس جمهور: سواحل مکران، 

منطقه راهبردی کشور است

2

ایجاد شفافیت در معامالت خودروهای 

وارداتی با کمک بورس کاال

3

فرهادیان: اساسنامه  فدراسیون ها نباید 

در تعارض با قوانین کشور باشد

6

استان ها 5

مدیر روابط عمومی فرمانداری رباط کریم بعنوان 
روابط عمومی برتر استان تهران شناخته شد

مراســم تجلیــل از روابــط عمومــی هــای برتــر فرمانــداری های 
اســتان تهــران در نخســتین نشســت مشــترک روابط عمومــی 
هــا بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتانداری تهــران 

درفرمانــداری اسالمشــهر برگــزار شــد.... 8 2

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: ۶ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت در قالــب تبصــره ۱۸ برای اشــتغالزایی در اســتان 

هــا پرداخــت مــی شــود.

ــدت  ــدن و ش ــر ش ــی ت ــا طوالن ب
ــن وضعیــت خشکســالی در  گرفت
ایالــت کالیفرنیــا ، تصمیــم گیــری 
هــای نادرســت و اســتفاده بیــش 
از حــد از آب هــای زیرزمینــی بــه 
شــکل نامتناســبی به اکوسیســتم 
)زیســت بــوم( و جوامع روســتایی 

آمریــکا لطمــه زده اســت.
بــه گــزارش  ایرنــا، روزنامــه لــس 
آنجلــس تایمــز نوشــت: گروهــی 
از کارشناســان بــه تازگــی هشــدار 
دادنــد خشکســالی و تغییــرات 
آب و هوایــی کــه بشــر در آن 
نقــش دارد، بــه همــراه گونــه 
ــه  ــراث« ب ــم و »می ــای مهاج ه
جــا مانــده از مســائل محیــط 
ــم  ــم چش ــور دائ ــه ط ــتی ب زیس
انــداز کالیفرنیــا را تغییــر و برخــی 
ــتم آن را در  ــع و اکوسیس از جوام
ــرار  ــده ق ــرات فزاین ــرض خط مع

داده اســت.
ــی  ــتاد مهندس ــد« اس ــی لون »ج
در  زیســت  محیــط  و  عمــران 
گفــت:   ، کالیفرنیــا  دانشــگاه 
اگرچــه خشکســالی در کالیفرنیــا 
تاریــخ  ماقبــل  دوران  بــه 
مشــکالت  امــا  بازمی گــردد، 

امــروزی آب در ایــن ایالــت پیامــد 
چنــد دهــه تصمیــم گیری اســت.

بحــران  کــرد  تاکیــد  وی 
خشکســالی بــر کشــاورزی تاثیــر 

اســت. داشــته 
حــدود ۵.۵ میلیــون نفــر از حدود 
۴۰ میلیــون ســاکن کالیفرنیــا در 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــتاها زندگ روس
بیــش از نیمــی از زمین هــای ایــن 
ــد. در  ــکیل می دهن ــت را تش ایال
حالــی کــه مناطــق شــهری مانند 
لــس آنجلــس تحــت محدودیــت 
هــای اجبــاری خشکســالی بــرای 
کاهــش فشــار بــر مخــازن ایالتــی 
هســتند، بســیاری از ســاکنان 
ــه چــاه هــای  روســتایی متکــی ب
آب زیرزمینــی بدون آب هســتند.

ایــن  کارشناســان  گفتــه  بــه 
مســائل بــر جوامــع کــم درامــد و 
التیــن تبارهــا تاثیــر مــی گــذارد. 
افــرادی کــه بــه طــور خــاص بــه 
چــاه هــای خصوصــی متکــی 
هســتند بــه طــور قابــل توجهــی 
ــد  ــی گیرن ــرار م ــر ق ــت تأثی تح
زیــرا اغلــب نمــی داننــد کــه 
ــل شــرب اســت  ــا آب آنهــا قاب آی
یــا نــه، زیــرا هیــچ نهــاد دیگــری 

بــرای آزمایــش آب وجــود نــدارد.
آینــده  و  فعلــی  ســالمت 
اکوسیســتم هــای کالیفرنیــا نیــز 

اســت خطــر  در 
ــرات  ــه کارشناســان تغیی ــه گفت ب
ــده  ــور فزاین ــه ط ــی ب آب و هوای
ای بــه عنــوان یــک »ضریــب 
ــی  ــناخته م ــد« ش ــش تهدی افزای
ــی  ــی و ناامن ــی ثبات ــه ب ــود ک ش
را در سراســر جهــان تســریع و 
ــا  ــد. در کالیفرنی تشــدید مــی کن
ــطح  ــش س ــا کاه ــالی، ب خشکس
ــل  ــه دلی ــی ب ــای زیرزمین آب ه
ــش از  ــاژ بی ــر و پمپ ــاران کمت ب
ــا را در  ــده ه ــت آالین ــد، غلظ ح

آب افزایــش داده اســت.
»ملیســا رود« رئیــس شــرکت 
در  زیســتی  محیــط  مشــاوره 
ــف و  ــرات خفی ــت: اث ــکا گف آمری
ــی  ــالی م ــدت خشکس ــاه م کوت
ــد  ــش رش ــه کاه ــر ب ــد منج توان
گیــاه شــود، امــا زمانــی کــه 
ــر  ــی ت ــک طوالن ــای خش دوره ه
و ســخت تــر اســت و کاهــش 
ــت،  ــدیدتر اس ــی ش آب زیرزمین
میــر  و  مــرگ  اســت  ممکــن 
ــه  ــا و گون ــتگاه ه ــترده زیس گس

هــا رخ دهــد.
شــرایط خشکســالی و گرمــای 
ــرات آب و  ــی از تغیی ــدید ناش ش
هوایــی همچنیــن نســل ماهیــان 
آســتانه  در  را  شــینوک  آزاد 

انقــراض قــرار داده اســت.
خشکســالی  آتش ســوزی ها، 
نیــز  سوســک ها  هجــوم  و 
»ســیرا«  جنــوب  جنگل هــای 
عواقــب  می توانــد  نــوادا  در 
ــدار،  ــای خال ــرای جغده ــدی ب ب
ماهیگیــران اقیانــوس آرام و ســایر 
ــته  ــده داش ــای حفاظت ش گونه ه
ــرای زیســتگاه خــود  باشــد کــه ب
بالــغ  درختــان  ســایبان  بــه 

هســتند. وابســته 
بــا  آمریــکا  غذایــی  امنیــت 
ــد  ــا تهدی خشکســالی در کالیفرنی

ــود ــی ش م
ــرای  ــه ب ــی ک ــاس تحقیق ــر اس ب
وزارت غــذا و کشــاورزی کالیفرنیا 
ــالی  ــت، خشکس ــده اس ــه ش تهی
کالیفرنیــا،  در  شــدید  هــای 
بــه عنــوان ایالــت پیشــرو در 
ــت  ــکا، از دس ــاورزی در آمری کش
دادن درآمدهــا بــه میــزان دســت 
ــال  ــارد دالر در دو س ــم ۳ میلی ک

ــت. ــده اس ــر ش ــته منج گذش
ــه  ــان داده ک ــات نش ــن تحقیق ای
آب هــای ســطحی در دره مرکــزی 
ــد  ــا ۴۳ درص ــی ت ــور کل ــه ط ب
 ۲۰۲۲ و   ۲۰۲۱ ســال های  در 
کاهــش یافتــه اســت و کشــاورزان 
ــد  ــور می کن ــی را مجب کالیفرنیای
ــار از  ــون هکت ــش از ۱.۳ میلی بی
ــت  ــدون کاش ــود را ب ــی خ اراض

ــد. ــا کنن ره
تقریبــاً  محــل  مرکــزی،  دره 
ــی  ــواد غذای ــارم کل م ــک چه ی
ــت  ــکا اس ــده در آمری ــته ش کاش
کــه شــامل ۴۰ درصــد میــوه هــا 
ــه هــای روغنــی مــی شــود  و دان
کــه تاکنــون بیشــترین آســیب را 

ــت. ــده اس ــل ش متحم

خشکسالی؛ تهدیدی برای زیست بوم و کشاورزی آمریکا
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بسیج ستون فقرات دفاع از انقالب اسالمی است

 چینــی هــا در ابتــکاری قابــل توجــه، 
خورشــیدی  صفحــات  نصــب  بــا 
ــیعی از  ــق وس ــرق در مناط ــد ب تولی
بیابــان هــای ایــن کشــور، عــالوه بــر 
ــته  ــه، توانس ــل توج ــرق قاب ــد ب تولی
انــد در زیــر ســایه ایــن صفحــات 
کاهــش  باعــث  کــه  خورشــیدی 
ــود،  ــت آب می ش ــدر رف ــر و ه تبخی
صنعــت کشــاورزی را هــم رونــق داده 
ــم  ــیلی را ه ــوخت فس ــرف س و مص

ــد. ــش دهن کاه
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا از 
ــا  ــی ه ــوا، چین ــین ه ــزاری ش خبرگ
ــب  ــا نص ــه، ب ــل توج ــکاری قاب در ابت
صفحــات خورشــیدی تولیــد بــرق 
ــای  ــان ه ــیعی از بیاب ــق وس در مناط
ــرق  ــد ب ــر تولی ــن کشــور، عــالوه ب ای
ــر  ــد در زی ــته ان ــه، توانس ــل توج قاب
ســایه ایــن صفحــات خورشــیدی کــه 
باعــث کاهــش تبخیــر و هــدر رفــت 
آب مــی شــود، صنعــت کشــاورزی را 
هــم رونــق بدهنــد و مصــرف ســوخت 

ــد. ــش دهن ــم کاه ــیلی را ه فس
بیشــتر،  و  گذشــته  دهــه  طــی 
همزمــان بــا تســریع احیــای پوشــش 
گیاهــی طبیعــی و مهــار بیابــان زایی، 
ــره وری  ــداوم به ــور م ــه ط ــن ب چی
ــف  ــع مختل ــع از مناب ــتفاده جام اس
ماننــد زمیــن و انــرژی خورشــیدی را 
بهبــود بخشــیده و توســعه هماهنــگ 
ــای  ــک و احی ــرق فتوولتائی ــد ب تولی
محیــط زیســت را محقــق کــرده 

ــت. اس
نیــروگاه فتوولتائیــک )PV( یکپارچــه 
ــال  ــگ در ح ــبک بائوفن کشاورزی-س
ــی اســت کــه از منطقــه  توســعه مدل
ــو  ــاحت ۱۶۰۰۰۰ م ــا مس ــی ب بیابان
)حــدود ۱۰۶۶۷ هکتــار( و آفتــاب 
فــراوان اســتفاده می کنــد و بــه طــور 
همزمــان رشــد محصــوالت قابــل دوام 

می کنــد. را 
سیســتم دوگانــه کشــاورزی و انــرژی 
ــگ  ــار نین ــه خودمخت ــبز در منطق س
ــی چیــن  ــی، در شــمال غرب ــا هوی ژی
ــج مــی شــود و محیــط زیســت  تروی
ــول  ــی را متح ــردم محل ــی م و زندگ

مــی کنــد.

در نتیجــه، مناطــق وســیعی از بیابــان 
ــای  ــه زمین ه ــبز و ب ــی س ــه آرام ب
می شــوند،  تبدیــل  کشــت  قابــل 
ــه نفــع کشــاورزان محلــی  ایــن کار ب
اســت کــه در نیروگاه هــای هــای 
خورشــیدی مشــغول کار مــی شــوند 
و در عیــن حــال بــه فعالیت هــای 
کشــاورزی خــود ادامــه می دهنــد.

ایــن شــرکت  معــاون  ژیژیــو،  ون 
 ۱.۷ ســاالنه  مــا  ایســتگاه  گفــت: 
بــرق  ســاعت  کیلــووات  میلیــارد 
پــاک تولیــد مــی کنــد. ۵۵۷۰۰۰ 
تــن زغــال ســنگ صرفــه جویــی مــی 
ــن را  ــد و انتشــار دی اکســید کرب کن
نزدیــک بــه ۱.۷ میلیــون تــن کاهــش 

ــد. ــی ده م
توانایــی  وی،  پــی  هــای  پانــل 
جلوگیــری از رســیدن نــور خورشــید 
بــه زمیــن و کاهــش تبخیــر را دارنــد 
و در نتیجــه بــه بازســازی اکولوژیکــی 
کمــک مــی کننــد. بــه گفتــه ون، نرخ 
ــه از  ــن منطق ــی در ای ــش گیاه پوش
ــد  ــه ۸۵ درص ــد ب ــر از ۳۰ درص کمت

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ایــن پــروژه بــه تعــداد زیــادی کارگــر 
بــرای مراقبــت از بوتــه هــای گوجــه، 
ــردن  ــز ک ــا و تمی ــوه ه ــدن می چی

ــاز دارد. ــای PV نی ــل ه پان

ــروژه  ــن پ ــال، ای ــر س ــت: ه ون گف
کشــاورز   ۱۰۰۰۰۰ حــدود  بــرای 
ــد و  ــی کن ــم م ــت فراه ــغل موق ش
ــد  ــی کن ــک م ــوار کم ــر خان ــه ه ب
)حــدود ۵۷۰۰  یــوان  تــا ۴۰۰۰۰ 
ــد.  ــب کن ــد کس ــکا( در آم دالر آمری
ــس از تســلط  برخــی از کشــاورزان پ
بــر مهــارت هــای فنــی، مشــاغل 

ــد. ــی کنن ــدا م ــداری پی پای
در طــول دهــه گذشــته و بیشــتر، 
پوشــش  احیــای  تســریع  ضمــن 
بیابــان  مهــار  و  طبیعــی  گیاهــی 
ــداوم  ــور م ــه ط ــا ب ــگ ژی ــی، نین زای
ــع  ــع از مناب ــره وری اســتفاده جام به
انــرژی  و  زمیــن  ماننــد  مختلــف 
خورشــیدی را بهبــود بخشــیده اســت 
و توســعه هماهنــگ تولیــد بــرق 
ــی را  ــای اکولوژیک ــک و احی فتوولتائی

ــت. ــرده اس ــق ک محق
تولیــد ســاالنه ۱.۷ میلیــارد کیلــووات 
ســاعت بــرق ســبز نــه تنهــا مناطــق 
ــه  ــد بلک ــی کن ــن م ــراف را روش اط
بــرق تولیــدی بــه ســایر نقــاط کشــور 

نیــز منتقــل مــی شــود.
ــار  ــال فش ــای انتق ــه دکل ه مجموع
قــوی بخشــی از برنامــه انتقــال بــرق 
ــت و  ــن اس ــرق چی ــه ش ــرب ب از غ
ــی  ــش گیاه ــط پوش ــا توس ــرج ه ب

عمدتــاً   - شــوند  مــی  محافظــت 
ــن و  ــه ش ــا ک ــه ه ــن و درختچ چم
ماســه را تثبیــت مــی کنــد و آســیب 
هــای ناشــی از بیابــان را کاهــش مــی 

ــد. ده
کارکنــان  از  یکــی  لــو«،  »بــای 
ــا می گویــد:  شــبکه ایالتــی نینــگ ژی
زمیــن  همــه  اینجــا  گذشــته،  در 
شــن و ماســه کویــری بــود و مــا 
رانندگــی  آن  روی  نمی توانســتیم 
کنیــم. بایــد در نزدیکــی برج هــا قــدم 
ــت  ــرا گش ــاده در صح ــم و پی می زدی

می زدیــم.
ــن  ــا، ای ــش ه ــا چال ــه ب ــرای مقابل ب
ــی را  ــال ۲۰۱۲ کمپین شــرکت در س
ــنی در  ــای ش ــه ه ــت تپ ــرای تثبی ب
ــدازی  ــال راه ان ــوط انتق ــداد خط امت
کــرد و هــزاران نفــر از مــردم محلــی 
را بــرای کاشــت نهــال بــرای احیــای 
هــا  بــرج  زیــر  گیاهــی  پوشــش 

ــرد. ــتخدام ک اس
ایــن نیــروگاه بــزرگ فتوولتائیــک می 
توانــد ســاالنه ۳.۷ میلیــارد کیلــووات 
ســاعت برق بــرای شــرق چیــن تولید 
کنــد و در صــورت بهــره بــرداری 
ــار دی  ــده، انتش ــال آین ــل در س کام
اکســید کربــن را ۳.۱ میلیــون تــن در 

ســال کاهــش دهــد.

بهره برداری دوگانه چین از نور خورشید؛ رونق 
کشاورزی و تولید انرژی پاک

 محمدباقر قالیباف :
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مقتدایی : غرب به حقوق بشر 
نگاه ابزاری دارد

از  برخی  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
کشورهای غربی به مقوله حقوق بشر نگاه ابزاری دارند که قطعا به 
اهداف خود نمی رسند اما در ذهن ملت ایران ثبت خواهد شد که 

اروپا غیرقابل اعتماد است.
عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به قطعنامه 
غربی  کشورهای  داشت:  اظهار  ایران،  علیه  بشر  حقوق  شورای 
این  صدور  برای  زیادی  تالش  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  مانند 

قطعنامه کردند.
وی بیان کرد: مقامات کشورهای مذکور مدتی است که با اقدامات 
خود باعث شده اند روابط میان کشورشان با ایران تخریب شود که 
جمهوری اسالمی ایران نیز با فراخواندن سفرای آن ها، تذکرات 
ارائه  باشد،  روابط طرفین  نفع  به  می تواند  که  را  توصیه هایی  و 

کرده است.
و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  نایب 
شورای اسالمی تصریح کرد: واقعیت آن است که اکنون کنسرت 
کشورهای غربی در جهت اعمال فشار به جمهوری اسالمی ایران 

شکل گرفته است.
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
صدور  به  نسبت  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  موضع گیری  به 
قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران، گفت: امیرعبداللهیان در 
موضع گیری خود بر موضوعاتی نظیر صبر راهبردی کشورمان و 
اینکه جمهوری اسالمی ایران به دنبال همکاری های بین المللی 

است، تاکید کرده است.
مقتدایی ادامه داد: در عین حال کشورهای اروپایی از جمله این 
سه کشور غربی توجه داشته باشند که جمهوری اسالمی ایران 
به  دارد،  میز  متعددی که روی  به گزینه های  توجه  با  می تواند 
گونه ای رفتار کند که آن ها متضرر شوند اما ما همچنان در مرحله 

خویشتن داری هستیم.
وی اظهار داشت: برخی از کشورهای غربی به دنبال آن هستند 
که با استفاده ابزاری از مجامع بین المللی، شورای حقوق بشر و 
بخشی از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد از جمله 
را  ایران  بر  بین المللی  اتمی، فشارهای  انرژی  بین المللی  آژانس 

بیشتر کنند و آنان به موضوع حقوق بشر هم نگاه ابزاری دارند.
و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  نایب 
شورای اسالمی تاکید کرد: آنان باید توجه داشته باشند که ایران 
خود قربانی تروریسم است و بخش قابل توجهی از حقوق بشر از 
سوی کشورهای غربی نادیده گرفته شده و تحریم هایی که آنان 
اعمال کرده اند، قطعاً زنان، کودکان و مردم کشور ما را تحت تأثیر 
خود قرار داده است و با این شرایط، آنان نمی توانند دم از حمایت 

از مردم ایران بزنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر چه ما 
مقاومت را سرلوحه کار خود قرار دادیم، اما واقعیت آن است که 
کشورهای غربی با نادیده گرفتن حقوق بشر، از ابزارهای اقتصادی 
و غیراقتصادی برای فشار به ایران استفاده می کنند که این روند 
خاطره  در  اما  رساند  نخواهد  مقاصدشان  و  منافع  به  را  آن ها 
تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد که اروپا غیرقابل اعتماد است.

آمریکا می داند ایران ثبات 
منطقه را حفظ کرده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: آمریکا 
می داند ایران به عنوان مقتدرترین قدرت منطقه لنگر ثبات جنوب 
غرب آسیا را حفظ کرده و بدون جمهوری اسالمی هیچ ثباتی در 

منطقه وجود نخواهد داشت.
محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
درباره  مهر،  با خبرنگار  اسالمی در گفتگو  خارجی مجلس شورای 
موفقیت های اخیر حوزه دفاعی و هوافضای کشور گفت: حوزه دفاعی 
از حیث سخت افزار و نرم افزار دستاوردهای خیره کننده ای در سطح 
جهانی داشته است. این اقدامات افتخارآفرین منجر به تضمین امنیت 

کشور نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای حوزه دفاعی و هوافضای کشور 
امنیت داخلی و خارجی نظام را ضمانت می کند، بیان کرد: امروز 
کشورهای دنیا گمان می کنند کشوری که در دهه ۶۰ و در زمان 
جنگ تحمیلی سیم خاردار را برای آن تحریم کرده بودند و برای 
تهیه سیم خاردار به مشکل خورده بود، به سایر کشورها پهپاد صادر 

می کند.
عباس زاده مشکینی بیان کرد: فروش پهپاد را نفی یا اثبات نمی کنیم 
و درباره این موضوع حرفی نمی زنیم، اما این ادعای کشورهای غربی 
سیم  به  نیاز  از  ایران  اینکه  است.  جالب  اسالمی  جمهوری  درباره 
خاردار و عدم توانایی تأمین آ، به مرحله ای رسیده که می تواند پهپاد 

صادر کند بسیار قابل توجه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: 
حوزه هوافضا از مهم ترین حوزه های استراتژیک به شمار می رود و در 
زمینه دفاعی بسیار حائز اهمیت است. امروز ایران می تواند زیر زمین، 
روی زمین، روی سطح دریا، زیر دریا و باالتر از جو تحرکات ویژه ای 
داشته باشد و این برای جهان خیره کننده است. وی یادآور شد: البته 
در سایر حوزه ها نیز اقدامات خوبی صورت گرفته اما باید الگویی که 
در حوزه هوافضا و دستاوردهای دفاعی منجر به این موفقیت ها شده 
را در سایر بخش ها از جمله سیاست داخلی نیز اجرایی کنیم. این 
اقدامات باید از طریق اتکا به ظرفیت مردم، مشارکت، توان و رضایت 
آمریکا  کرد:  خاطرنشان  مشکینی  زاده  بگیرد.عباس  صورت  آنها 
می داند که ایران مقتدرترین قدرت منطقه است و لنگر ثبات جنوب 
جمهوری  بدون  که  می دانند  آنها  است.  کرده  حفظ  را  آسیا  غرب 
اسالمی هیچ ثباتی در منطقه وجود نخواهد داشت و امنیت باقی 
نخواهد ماند. قطعاً یکی از مؤلفه های کانون ثبات بودن، دستاوردهای 

کم نظیر جمهوری اسالمی در حوزه دفاعی است.

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج  اینکه 
انقالب اسالمی است، گفت: این لشکر 
مخلص خدا در هر برهه ای ثابت کرده 
است طوفان حوادث و دشمنی ها علیه 
انقالب اسالمی کوه مستحکم بسیج را 

ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
جلسه  ابتدای  در  قالیباف  محمدباقر   
و نطق  علنی  مجلس شورای اسالمی 
پیش از دستور خود گفت: در ابتدا به 
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال 
عشق  و  غیرت  اتحاد،  نمایش  با  که 
ایران  ملت  چشم  عزیز،  ایران  به  خود 
خداوند  و  تبریک  کردند،  روشن  را 
بازی ها  ادامه  در  آنها  برای  و  می گویم 
امیدوارم مردم  و  دارم  آرزوی موفقیت 
تالش  و  همت  و  خدا  لطف  با  ایران 
اولین  برای  فوتبال،  تیم ملی  بازیکنان 
جشن  را  بعدی  مرحله  به  صعود  بار 

بگیرند.
رییس مجلس شورای اسالمی با تبریک 
به  مستضعفان  بسیج  تشکیل  سالروز 
رضوان  خمینی  امام  حضرت  فرمان 
ستون  بسیج  افزود:  علیه،  تعالی  اهلل 
انقالب اسالمی است و  از  فقرات دفاع 
برهه ای  لشکر مخلص خدا در هر  این 
و  که طوفان حوادث  است  کرده  ثابت 
کوه  اسالمی،  انقالب  علیه  دشمنی ها 
مستحکم بسیج را ذره ای از جای خود 

تکان نمی دهد.
و  شهادت  فداکاری،  داد:  ادامه  وی 
که  بسیجیانی  از  جمعی  مجروحیت 
معرض  در  را  خود  مردم  حفظ  برای 
خطر قرار دادند، افتخار دیگری بود که 
در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید و 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی 
پیش  چالش های  در  را  سپاه  و  بسیج 

آمده فراموش نکردند.
بسیج  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس 
زمانی  مقطع  هر  در  است  کرده  اثبات 
مردم  برای  که  ویژه ای  شرایطی  هر  و 
پیش می آید، می تواند نقطه اتکا و امید 

مردم برای عبور از چالش ها باشد.

کرونا  در  که  زمانی  کرد:  اضافه  وی 
پزشکی  تجهیزات  فوری  نیازمند 
گذاری  فاصله  که  زمانی  یا  بودیم، 
با  را  محروم  مردم  معیشت  اجتماعی، 
هنگامی  یا  بود،  کرده  مواجه  مشکل 
استان های مرکزی  که سیل گسترده 
کرده  بحران  دچار  را  کشور  جنوبی  و 
بود یا زلزله هوطنان را در خوی، سی 
سخت، ورزقان و هرمزگان دچار مشکل 
ساخته بود، مردم بسیجی ها را در کنار 
در  را  آنها  و حضور  آثار  و  دیدند  خود 

حل مسائل را مشاهده کردند.
وجود  با  کرد:  تاکید  قالیباف 
که  متمادی  سالیان  ناکارآمدی های 
کرده  کند  را  کشور  پیشرفت  سرعت 
بسیج  کارآمد  و  موثر  حضور  است، 
آن  و  دارد  دلیل  یک  صرفاً  سپاه  و 
فرهنگی بسیجی است که امام رحمت 
اهلل علیه آن را در مردم ایران دمید و 

دفاع مقدس متبلور و بالنده شد.
بیان  با  اسالمی  رییس مجلس شورای 
اینکه نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی، 
تکیه بر مردم و باور به سنت های الهی 
است  اساس  همین  بر  گفت:  است، 
باور  دو  این  تا  کنم  می  تصریح  که 

اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در 
ریزی  برنامه  مبنای  سیاسی  فرهنگی، 
توانست  نخواهیم  نگیرد،  قرار  اقدام  و 
را حل کنیم.  این عرصه ها  چالش های 
رفت  برون  راه  تنها  می کنم  تایید  لذا 
کشور از مشکالت پیش رو به خصوص 
نظام  نوسازی  و  اقتصاد  حوزه  در 
تاکید  و  مردم  بازگشت  با  حکمرانی 
بر خدا باوری به عنوان دو رکن اصلی 
مورد  باید  که  است  بسیجی  فرهنگ 

توجه ما مسئوالن قرار گیرد.
قالیباف در ادامه با تبریک هفته مجلس 
می  نمایندگان  از  گفت:  نمایندگان  به 
انقالب  رهبر  که  آنچه  مطابق  خواهم 
مجلس  دستاوردها  خواستند،  ما  از 
موانع  و  گذاشته  میان  در  را  یازدهم 
شرح  ما  برای  را  خویش  روی  پیش 
دهند. همچنین از رسانه ها درخواست 
دارم عالوه بر زحمات همیشگی در این 
وظایف  در حدود  به طور خاص  هفته 
را  نمایندگان  ما  مجلس،  اختیارات  و 
نسبت به وظایف و وعده های داده شده 
مورد مطالعه قرار دهید و دستاوردها و 
نقاط ضعف مجلس را منصفانه منتشر 

کنید.

در  که  ندارم  تردید  کرد:  تاکید  وی 
صورت انعکاس کارشناسانه و منصفانه 
و  وظایف  در حدود  مجلس  ها،  رسانه 
خوبی  نمره  مردم  نظر  از  اختیاراتش، 
نقدهای  آنکه  ضمن  گرفت  خواهد 
دلسوزانه شما برای اصالح ادامه حرکت 
مجلس تبدیل به فرصتی گرانقدر می 
داد:  ادامه  مقننه  قوه  رئیس  شود. 
روز  رسیدن  فرا  پیشاپیش  همچنین 
حافظان  تمامی  به  را  دریایی  نیروی 
تبریک  سپاه  و  ارتش  در  دریا  غیور 
هفتم  اهلل  یوم  و خاطر  یاد  و  می گویم 
پیکان  ناوچه  افتخار  پر  و شهدای  آذر 
و تمامی شهدای نیروی دریایی ارتش 
گرامی  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

می دارم.
پایان  در  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
شهادت  سالروز  دومین  آستانه  در  و 
محسن  شهید  سرافراز،  دانشمند 
فخری زاده مهابادی یاد و خاطره ایشان 
پاک  ارواح  به  و  می دارم  گرامی  را 
اعتالء  راه  در  که  شهیدی  دانشمندان 
ایران مجاهدت کردند درود می فرستم. 
راه  دهنده  ادامه  بتوانیم  ما  امیدوارم 

آنان باشیم.

بسیج ستون فقرات دفاع از انقالب 
اسالمی است

خبر

رییس جمهور: سواحل مکران، 
منطقه راهبردی کشور است

رییس جمهور با اشاره به اهمیت سواحل  مکران  در بحث تجارت 
دریایی گفت: سواحل مکران می تواند به نقطه ای برسد که مرکز 
اقتصادی، تجاری، داد و ستد و رونق تولید نه فقط برای هرمزگان و 

سیستان و بلوچستان؛ بلکه برای کشور شود.
باشکوه  اجتماع  ابراهیم رئیسی در  ایرنا، آیت اهلل سید  به گزارش 
مردم بندر جاسک اظهار داشت: استعداد زیادی در سواحل مکران 
وجود دارد که می تواند این سواحل را به نقطه بسیار مهم و راهبردی 
اقتصادی و تجاری، گردشگری و تولید در کشور قرار دهد که نه فقط 
برای مردم روستاها و شهرهای منطقه بلکه برای بسیاری از مردم ما 

در نقاط کشور رونق ایجاد کند.
منطقه  این  آبادی  برای  هم  با  باید  اظهارداشت:  جمهور  رییس 
هیچ  که  نحوی  به  کنیم  تالش  کشورمان  استراتژیک  و  حساس 
روستایی نباشد که مشکل آب آشامیدنی داشته باشد و کسانی که 
از جمله  تولیدی  و  و کارهای خدماتی  تجارت و صیادی  به دنبال 
صنایع دستی هستند، بتوانند قانونمند زندگی خودشان را تامین و 

برای کشور هم مفید باشد.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: این مهم را از استاندار، فرماندار و نیروهای 
بویژه در بسیج و کارآفرینان و سرمایه گذارن می خواهم،  مسلح 
امروز در منطقه جاسک هم سرمایه و هم سود سرمایه تضمین دارد، 
این جا محل ارزشمندی به لحاظ سرمایه گذاری که هم اصل و سود 

تضمین شده است.
از  هوایی  بازدید  هرمزگان، ضمن  به  ورود  بدو  در  جمهور  رییس 
منطقه جاسک، مناطق مختلف حوزه راهبردی سواحل مُکران را 

مورد بررسی قرارد داد.
آیت اهلل رئیسی همچنین به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش در 
منطقه دوم دریایی والیت جاسک حضور یافت  و از توانمندی های 

این نیرو بازدید کرد.
 مکران  از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و 
جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس الکوه در 
غرب جاسک تا جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است.

از  برخی  همچنین  و  انقالب  معظم  رهبر  های  صحبت  در  بارها 
فرماندهان نظامی ارشد در سالهای اخیر به توسعه سواحل مکران 
که نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب است، مورد تاکید قرار گرفته 

است.

دولتمردان از بکارگیری افراد 
ناتوان در مناصب مختلف 

خودداری کنند
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس گفت: 
دولتمردان از بکارگیری افراد ناتوان در مناصب مختلف خودداری کنند 
و  سیستان  استان  به مسائل  دهم  می  تذکر  مسئوالن  به  همچنین 

بلوچستان رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حبیب اله دهمرده در نشست علنی 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود ضمن سالم و درود 
برای  امام شهیدان و آرزوی موفقیت و سالمتی  بزرگوار،  به شهدای 
مقام عظمای والیت امام خامنه ای و گرامی داشت هفته بسیج گفت: 
امامان انقالب فرمودند بسیج لشکر مخلص خداست و بسیج از الطاف 
خداوند است و از همه مهم تر امام علی )ع( برترین بسیجی عالم و 

تاریخ خلقت است.
وی افزود: از تیم ملی فوتبال کشورمان که دل ملت ایران را شاد کردند 
تقدیر و تشکر می کنم و همچنین از فرمایشات راهبردی و اساسی ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آقا در جمع بسیجیان تشکر ویژه داریم و 
از تعامل و همدلی روسای سه قوه هم کمال قدردانی را دارم. رشد پایه 
پولی که منشا همه مشکالت اعم از اشتغال، گرانی و ... است ضرورت 

دارد اقدامات اساسی در این رابطه انجام شود.
بسیار  کارهای  رغم  علی  کرد:  عنوان  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
خوب نظام مقدس جمهوری اسالمی در سیستان و بلوچستان که بر 
هیچ منصفی پوشیده نیست ولی به دلیل انباشتگی و عقب ماندگی 
تاریخی و گسترده و پهناور بودن استان ضرورت دارد در زمینه اشتغال، 
معیشت، ظرفیت مرز، طرح رزاق، انتقال آب و ... اقدام جدی می طلبد.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس بیان 
کرد: بند کمال خان توسط بدخواهان بشریت یعنی انگلستان، آمریکا 
و اسرائیل و آل سعود بسته شده است تا خشک شود و مردم والیی 
استان کوچ و مرز ما به قم و سمنان منتقل شود لذا ضرورت دارد از 
پیشنهادات  و   ... و  الستیک  کارخانه  آهن،  راه  منطقه  های  ظرفیت 
متعددی که به مسئوالن داده شد و قول انجام دادند اما عمل نمی 
کنند زسیدگی شود و اخطار می کنم اگر انجام نشد اسامی مسئوالن 

را در جلسات بعدی اعالم می کنم.
دهمرده اظهار کرد: در زمینه کامل نمودن سالن های ورزشی و پروژه 
های نیمه تمام به مسئوالن امر هشدار می دهم اقدام اساسی داشته 
باشند به دولت مردان تذکر می دهم از بکارگیری افراد ناتوان خودداری 
شود. به مسئوالن تذکر می دهم به مسائل استان سیستان و بلوچستان 

رسیدگی شود.
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 ۶ گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب 
تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی در استان 

ها پرداخت می شود.
موضوع  با  در جلسه ای  مخبر   محمد 
اشتغال، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه 
دستگاه های  همه  عملکرد  اجتماعی 
اجرایی و استان ها را برای تحقق وعده 
اشتغال دولت ارزیابی کند و در صورت 
برنامه  آنها  از  برنامه،  از  بودن  عقب 

جبرانی زمان بندی شده بخواهد.
مهارت  انطباق  عدم  به  اشاره  با  وی 
بازار  نیازهای  با  اشتغال  متقاضیان 
از سازمان فنی و حرفه ای کشور  کار، 
خواست ضمن احصاء نیازهای بازار کار، 
آموزش  برای  ریزی گسترده ای  برنامه 

ارائه  کشور  در  اشتغال  متقاضیان  به 
کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر 
لزوم تعیین رشته های تولیدی متناسب 
خاطرنشان  و  تاکید  کشور  نیازهای  با 
منطبق  تولیدی  رشته های  باید  کرد: 
تناسب  به  و  نیازهای کشور احصاء  بر 
و  مالی  منابع  شغلی،  رشته های  این 
به سمت مشاغل خرد،  اعتبارات الزم 

متوسط و خانگی هدایت شود.
 ۶ پرداخت  بر  تاکید  با  مخبر  دکتر 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب 
تبصره ۱۸ به استان ها طی یک هفته 
باید  آینده، تصریح کرد: وزارت کشور 
استانداران را مکلف کند تا از فرصت ها 
و ظرفیت های هر منطقه در قالب این 

تبصره برای اشتغالزایی استفاده کنند. 
بانک مرکزی نیز باید به صورت مستمر 
اشتغال  گزارش  عامل  بانک های  از 
ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیالت 

بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.
کار  تعاون،  وزرای  که  جلسه  این  در 
و  کشاورزی  جهاد  اجتماعی،  رفاه  و 
معاونین دستگاه های ذیربط نیز حضور 
از  گزارشی  تعاون  وزارت  داشتند، 
و  ارائه کرد  اشتغال  ملی  سامانه رصد 
از  ،۶۶ درصد  ماه  آبان  پایان  تا  گفت: 
تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال 
اشتغال  ملی  رصد  سامانه  در   ۱۴۰۱
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
ثبت شده است که این میزان مطابق 
پایان  تا  شده  بینی  پیش  زمانبندی 

سال بوده و همه موارد در سه مرحله 
پیامکی، تماس و به صورت حضوری تا 

پایان سال نظارت خواهند شد.
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
در این جلسه با تاکید بر افزایش آمار 
بیمه شدگان در دولت سیزدهم، گفت: 
به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران 
در کشور هستیم تا با اطالعات و آمار 
مناسبی  ریزی  برنامه  بتوانیم  دقیق تر 

برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم.
در ادامه این نشست سازمان برنامه و 
بودجه گزارشی از نقشه راه اشتغالزایی 
این سازمان و چالش های پیش رو ارائه 
کرد و اعضای حاضر در جلسه نظرات 
و دیدگاه های خود را در خصوص این 

گزارش ارائه کردند.

۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغالزایی پرداخت می شود



اقتصاد
اخبار

وزیرصمتاعالمکرد:

ایجادشفافیتدرمعامالتخودروهای

وارداتیباکمکبورسکاال

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دلیل عدم واردات خودرو 
در سال های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه ای و بدون 
به  و  بود  خواهیم  قیمت ها  افزایش  شاهد  شود  عرضه  برنامه 
همین دلیل با عرضه اتومبیل های وارداتی در بورس، به دنبال 

شفافیت در معامالت هستیم. 
به گزارش خبرنگار  ایرنا  از پایگاه خبری بورس کاال، »سید رضا 
فاطمی امین« در گفت و گویی با بیان اینکه در بحث واردات 
خودرو تدابیری اندیشیده شده که از رانت احتمالی جلوگیری 
شود، افزود: به واسطه عدم واردات خودرو در سال های گذشته، 
شود  عرضه  برنامه  بدون  و  غیرحرفه ای  شرایط  در  خودرو  اگر 

شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
رانت  این  رفتن  بین  از  برای  صمت  وزارت  بیان داشت:  وی 
خودروهای  آنکه  نخست  است،  اندیشیده  تدبیر  دو  احتمالی 
وارداتی در بورس کاال که قیمت ها به صورت شفاف کشف شده 
و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم، اینکه سود بازرگانی حالت 
متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، 
رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد 

تقاضای کاذب شود کامال از بین خواهد رفت.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی از دو اصل اساسی در رهایی 
از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها 
در بورس کاالست، ادامه داد: تجربه گذشته نشان می دهد همه 
از وضعیت مطلوب  کاالهایی که در بورس کاال عرضه شده اند 
تری برخوردارند که برای مثال می توان فوالد یا سیمان را در 

این حوزه نام برد.
وزیر صمت تصریح کرد: عرضه در بورس کاال چند ویژگی دارد، 
یکی از این ویژگی ها فضای کامال شفاف بورس و کشف نرخ ها 
اعالم  در  شفافیت  این  است.  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  براساس 
میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می کند که 
بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شرایط 

بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.
از  توان  می  کاال  بورس  در  همچنین  خاطرنشان کرد:  وی 
ابزارهایی استفاده کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال در 
ابزارهای  از  با استفاده  یا فوالد مشاهده کردیم که  حوزه مس 

بورس در کوتاه ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.
به گفته فاطمی امین، بورس کاال هم به لحاظ شفافیت برای 
خریداران و فروشندگان، هم از نظر تولید داده برای حاکمیت 
و هم به دلیل ابزارهایی که در آن وجود دارد، برای بازار موثر 

است.

برنامهبانکملیبرایعرضهاولیه

سهامتوسعهنیشکروصنایعجانبی
قائم مقام مدیرعامل بانک ملی با اشاره به برنامه عرضه اولیه سهام 
و  شرکت ها  واگذاری  بر  جانبی  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت 

خروج از بنگاه داری تاکید کرد.
مدیران  با  خوزستان  استان  به  سفر  در  نجارزاده  ابوالفضل   
شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی استان دیدار و از مراحل تولید 
بانک ملی واگذاری  بازدید کرد. سیاست اصلی  این شرکت ها  در 

شرکت ها و خروج از بنگاه داری است.
محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک نیز 
در این نشست با اشاره به این واگذاری سهام، تاکید کرد: حمایت 
بانک ملی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و زیر مجموعه 
کم نشد. امید است با عرضه سهام این شرکت و مشارکت مردم، 

شکوفایی بیشتر رقم زده شود.
ملی  گروه  شرکت  مدیران  با  دیدار  سفر  این  برنامه های  دیگر  از 
صنعتی فوالد ایران و بازدید از مراحل تولید فوالد این شرکت بود 
که قائم مقام مدیرعامل بانک در این دیدارها به تشریح راهکارهای 
تامین مالی شرکت پرداخت و آموزش کارگران و انتقال دانش فنی 

را رمز توسعه پایداری شرکت عنوان کرد.

دکتررحیمطاهریبهعنوانقائممقام

مدیرعاملبانکشهرمنصوبشد
طی حکمی از سوی دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر، “دکتر 
رحیم طاهری” به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب 

شد.
سابقه  با  مدیران  از  طاهری  رحیم  دکتر  تهران،  افق  گزارش  به 
که  باشد؛  می  بانکداری  مدیریت  تحصیالت  دارای  و  بانکی  نظام 
سوابقی همچون عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک شهر، 
عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک دی، عضویت در هیات 
عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت، مدیر امور شعب بانک ملت، 
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت، مدیرامور شعب 
مناطق تهران بانک ملت و مدیرامور شعب استان البرز بانک ملت 

را در کارنامه خود دارد.

ارتقای  از  ایران  گمرک  کل   رئیس 
گیرندگان  رضایتمندی خدمت  سطح 
تعداد  افزایش  با  همزمان  گمرک  در 
خبر   )AEO( مجاز  اقتصادی  فعاالن 

داد.
و  اقتصادی  امور  وزارت  از  نقل   به 
دارایی، »علیرضا مقدسی« با اشاره به 
عضویت ۶۲۴ فعال اقتصادی در طرح 

گمرک  مجاز  اقتصادی  فعاالن  جدید 
افزود: در ماه های اخیر به دلیل اجرای 
تسهیل  برای  گمرک  جدید  برنامه 
اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  تجارت، 
یافته  چشمگیری  افزایش  خوشنام 

است.
در  که  ایران  گمرک  کل  رئیس 
منطقه  مسووالن  با  مشترک  نشست 

گفت،  می  سخن  پیام  اقتصادی  ویژه 
مشاهدات  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در 
خوبی  نظم  دهد  می  نشان  میدانی 
در منطقه حاکم است، گفت: فعالیت 
قابل  منطقه  در  تولیدی  شرکت های 

توجه بود و بسیار ارزشمند است.
میان  هایی  چالش  همواره  افزود:  وی 
وظایف حاکمیتی گمرک با مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی وجود دارد، اما گمرک 
باید بتواند وظایف و رسالت های خود 
را در منطقه انجام بدهد که همه این 
انجام  تولید  از  با هدف حمایت  کارها 

می شود.
باید  گمرکات  البته  ادامه داد:  مقدسی 
قانون و کسب درآمد،  اعمال  در کنار 

تسهیل تجارت هم داشته باشند.
خاطرنشان کرد:  گمرک  کل  رئیس 
گمرک پیشانی تجارت است و هم باید 
ورود و خروج کاالها را کنترل کند و 
باید  می تواند  که  جایی  تا  اینکه  هم 
کند  استفاده  قانونی  های  ظرفیت  از 
فعاالن  به  ممکن  شکل  بهترین  به  تا 
تولیدکنندگان  به ویژه  و  اقتصادی 
تسهیالت ارائه بدهد که تسهیالت ۱۸ 
گانه برای حمایت از فعاالن اقتصادی 

مجاز در همین راستا است.
می  نشان  ها  ارزیابی  کرد:  تاکید  وی 
دهد که شرکت ها از تسهیالت جدید 
گمرک در قالب فعاالن اقتصادی مجاز 
از همه  باید  رضایت دارند و گمرکات 
از  حمایت  برای  قانونی  های  ظرفیت 
تولید نهایت استفاده را انجام دهند و 
آمادگی داریم که تولیدکننده هر جایی 
شخصا  داشت  مشکل  گمرک  در  که 

رسیدگی کنیم.

ارتقایرضایتمندیخدمتگیرندگانگمرک

باافزایشتعدادفعاالناقتصادیمجاز

گزارش

حمایتتمامقدبانکصادراتایراناز
صنعتخودروسازی

مدیرعامل بانک صادرات ایران اعالم کرد برای حمایت از تولید و 
اشتغال در صنعت خودروسازی، از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد 

شد.
ایمانی  سیدضیاء  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
که در دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد ایران خودرو سخن می 
گفت، با بیان این که بانک صادرات ایران به عنوان حامی بزرگ 
اظهار  ماند،  خواهد  باقی  خودروسازی  صنعت  در  داخلی،  تولید 
کرد: خودروسازی صنعت برتر کشور است و بانک صادرات ایران 
تمامی  از  صنعت  این  در  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  منظور  به 

ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد.
اعتباری،  معاون  نیک اختر  ایرج  همراه  به  که  دیدار  این  در  وی 
اقبالی راد  مهدی  شعب،  معاون  مرتضوی اسکویی  سیدکاظم 
بانکداری جامع و عزیز اسکندری مدیر شعب  سرپرست معاونت 
غرب تهران انجام شد، برای حمایت از طرح های توسعه ای و افزایش 
ظرفیت تولید در ایران خودرو با استفاده از خدمات نوین و ابزارهای 
لزوم  بر  و  آمادگی  اعالم  ایران  صادرات  بانک  نوین  مالی  تامین 

افزایش همکاری های دوجانبه توافق کرد.
مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در این دیدار با قدردانی 
از حمایت و همکاری بانک صادرات ایران، خواستار توسعه همکاری 

بانک با ایران خودرو و شرکت های تابعه به ویژه ساپکو شد.
وی با مطلوب ارزیابی کردن همکاری این شرکت با بانک صادرات 
ایران، از تالش همکارانش برای توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها 

خبر داد.

عملیاتارزیدرتکمیلخدماتبانک

توسعهتعاونبهجامعههدفاست

در  را  ارزی  عملیات  تعاون  توسعه  بانک  الملل  بین  امور  مدیر 
تکمیل خدمات بانک برشمرد. 

فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون طی 
جلسه ای در مدیریت شعب استان مازندران اظهار داشت: فعالیت 
ارزی از آغاز تاسیس بانک همواره در سبد خدمات بوده است و 

در بیشتر سالها عملکرد ارزی بانک رو به پیشرفت بوده است.
انضباط  ایجاد  راستای  در  متنوعی  اقدامات  و  تدابیر  افزود:  وی 
اکنون در 12 واحد  ارزی صورت گرفته است و هم  فعالیت  در 

اجرایی، خدمات ارزی بانک قابل ارائه است.
اسنادی  اعتبار  و  ارزی  حوالجات  کرد: صدور  تصریح  طهمورثی 

ارزی از جمله خدمات قابل ارائه بانک به مشتریان است .
واحدهای  کرد:  تاکید  تعاون  توسعه  بانک  الملل  بین  امور  مدیر 
از  بسیاری  رفع  و  اولیه  مواد  تهیه  برای  تولیدی  و  تعاونی 
بانک،  ارزی  واحد  که  هستند  ارزی  وجوه  نیازمند  احتیاجات، 
صرافی و شعب منتخب می توانند خدمات موثری به مشتریان و 

متقاضیان ارائه دهند.
وی خاطر نشان کرد: در تالش هستیم تا با برگزاری جلسات و 
هم اندیشی و ارائه راهکارهای خدمات ارزی به مشتریان متقاضی 
مبادالت ارزی در استانهای مختلف، زمینه توسعه خدمات ارزی 

به مشتریان و تامین نیازهای ارزی آنان را فراهم نماییم.
در این جلسه رئوف احمدی مدیر شعب استان مازندران و عباس 
در خصوص خدمات  مباحثی  نیز  خارج  کل  اداره  رییس  ایارده 

ارزی بانک ارائه دادند.

پرداختبیشاز۲۹۶۰میلیاردریال

تسهیالتفرزندآوریبه۷۹۰۰نفردر

بانکآینده

بانک آینده به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیش 
از ۷۹۰۰ فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری تا پایان مهر امسال 

پرداخت کرد.
مخاطب 2۴- به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ این بانک 
بر اساس قانون افزایش جمعیت، در هفت ماهه امسال، ۷۹۰۰ 
 2۹۶۰ از  بیش  مبلغ  با  فرزندآوری  قرض الحسنه  وام  فقره 
متقاضی  نفر   ۴۹۰۰ هم چنین،  کرد.  پرداخت  ریال  میلیارد 

دریافت این وام در صف تقاضا هستند.
قرض الحسنه  وام  مصوب  قانون  اساس  بر  است:  گفتنی 
فرزندآوری به فرزند اول 2۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۴۰۰ 
میلیون ریال، فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال، فرزند چهارم ۸۰۰ 
میلیون ریال و فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت 

می شود.
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مشترک  برنامه  ارائه  پیشنهاد  از  نیرو  وزیر   
با  دولت  به  رودخانه ها«  الیروبی  و  »ساماندهی 
بحران  مدیریت  سازمان  و  نیرو  وزارت  همکاری 
ساماندهی  و  رودخانه ها  الیروبی  و  داد  خبر 
سازه های تقاطعی بر پهنه سیالب را دو عامل مهم 
پیشگیری از افزایش خسارات ناشی از وقوع سیل 

دانست.
»علی اکبر محرابیان«  در جلسه امور آب وزارت 
نیرو که با حضور محمدحسن نامی رییس سازمان 
پیشگیری  شد،  برگزار  کشور  بحران  مدیریت 
میزان  کاهش  رکن  اصلی ترین  و  مهمترین  را 

خسارات حوادث طبیعی برشمرد.
وی گفت: سازمان مدیریت بحران تاسیس شده تا 
بحران را مدیریت کند، اما بهترین روش مدیریت 

بحران، پیشگیری است.
وزیر نیرو افزود: سال گذشته در این زمینه چند 
نمونه موفق را شاهد بودیم که نتیجه بخش بود و با 

اثرهای مثبتی همراه شد.

استان های  در  پیشگیری  داد:  ادامه  محرابیان 
پیش بینی ها  انجام  و  هرمزگان  و  یزد  کرمان، 
طول  در  سیل  وقوع  از  پیش  الزم  های  اقدام  و 
از  ناشی  تا خسارات  ماه های گذشته موجب شد 
آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد، در غیر این 
صورت بی تردید خسارات جبران ناپذیری به کشور 

تحمیل می شد.
وی درباره اقدام های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: 
این  جمله  از  رودخانه ها  ساماندهی  و  الیروبی 
کیلومتر  هزار  اکنون حدود ۱۷۰  است.  ها  اقدام 
رودخانه در کشور وجود دارد، اما گلوگاه ها و نقاط 
شامل  را  کیلومتر  هزار   ۳ تا   ۲ بین  حادثه خیز 
در  کشور  امکانات  و  تجهیزات  چنانچه  می شود، 
به  طبیعی  حادثه  وقوع  از  پیش  و  ممکن  زمان 
هزینه ها  کاهش  بی تردید شاهد  گرفته شود  کار 
و چالش های پس  کردن مشکالت  برطرف  برای 
بیان  با  محرابیان  شد.  خواهیم  بحران  بروز  از 
اینکه می توان از امکانات موجود برای الیروبی و 

دیگر  گفت:  کرد،  استفاده  رودخانه ها  ساماندهی 
الزم نیست ساالنه حدود سه هزار کیلومتر گلوگاه 
رودخانه ای الیروبی شود، بلکه با ساماندهی ۷۰۰ 
کیلومتر به صورت ساالنه می توان انتظار داشت که 
پس از حدود سه سال به نقطه استاندارد و قابل 

قبولی برسیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: الزم است این مهم با 
رودخانه ها«  الیروبی  و  ساماندهی  »برنامه  عنوان 
 ۵۰ تا   ۴۰ می تواند  چراکه  شود؛  دولت  تقدیم 

درصد از خسارات سیل  را کاهش دهد.
پهنه  بر  تقاطعی  نیرو، ساماندهی سازه های  وزیر 
خسارات  کاهش  در  دیگری  مسئله  را  سیالب 
ناشی از وقوع سیل برشمرد و گفت: آمارها حاکی 
که  است  تقاطعی  و ۳۰۰دسازه  هزار  از وجود ۸ 
ساماندهی آن نیازمند برنامه ریزی ملی است، که 
اولویت بندی  از  و پس  موارد شناسایی  ابتدا  باید 

ساماندهی شوند.
به گفته وی، وزارت نیرو در مواجهه با سیالب در 
دانشی  از  گذشته  تجربه های  از  بهره مندی  کنار 
در  را  ها  اقدام  شده،  سال ها کسب  این  که طی 

دستورکار قرار می دهد.
پیش بینی های  نخست،  مرحله  افزود:  محرابیان 
مختلف  برنامه ریزی های  و  می گیرد  صورت  الزم 
برای پیشبرد اقدام های پیش از وقوع، حین و پس 

از سیل انجام می شود.
وی افزود: سیل سال ۱۳۹۸ خسارت مالی و جانی 
فراوانی را به کشور وارد کرد و موجب عقب ماندگی 

در پیشبرد طرح های توسعه ای و زیربنایی شد.
وزیر نیرو سازمان هواشناسی را به عنوان مرجع 
اخطارهای  صدور  و  پیش بینی ها  اعالم  اصلی 
قانونی  موقعیت  گفت:  و  کرد  اعالم  هواشناسی 
سازمان  برعهده  جوی  وضعیت  پیش بینی های 
اقدام  باره  این  در  است  الزم  و  است  هواشناسی 
در  تا  گیرد  صورت  علمی تری  و  تخصصی  های 
نهایت تحلیل دقیق، درست و کاربردی ارائه شود.

محرابیان طرح جامع کنترل سیالب، دستورالعمل 
این  از  مواردی  و  خشکسالی  مدیریت   ،۱۴ ماده 
دست را از جمله وظایف این وزارتخانه عنوان کرد 
و افزود: تالش می شود با بهره مندی از پتانسیل 
و ظرفیت سازمان مدیریت بحران کشور از ورود 
زمان  در  کشور  مختلف  بخش های  به  خسارات 

وقوع سیل پیشگیری کنیم.
نیز ضمن  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رییس 
آب  مدیریت  در  نیرو  وزارت  عملکرد  از  قدردانی 
در استان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، گفت: 
وزارت نیرو یک وزارتخانه استراتژیک و ارزشمند 
است و یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور به 
شمار می رود. محمد حسن نامی با اشاره به تغییر 
اقلیم جغرافیایی و جوی در جهان افزود: بر اساس 
تغییرات جوی و اقلیمی، جهان در ۶ سال آینده 
این  از  شد،  خواهد  روبرو  موادغذایی  کاهش  با 
نگاه جدی شود.وی  به مسئله آب  رو الزم است 
انتشار  شاهد  روزانه  طور  به  هم اکنون  داد:  ادامه 
میلیون ها تن گازهای گلخانه ای هستیم و هر چند 
گذشته  به  نسبت  زمین  سطح  درجه  یک  سال، 
گرم تر می شود.وی ادامه داد: از ۶۴ مورد بحران یا 
مخاطره طبیعی در جهان همه موارد در ایران رخ 
داده است، اما مهم ترین آن ها را سیالب، زلزله و 

آتش سوزی تشکیل می دهد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: عدم 
اجرای آمایش ملی یا آمایش سرزمین که در ایران 
۶۱ سال سابقه دارد و اقدامی هم درباره آن انجام 
بر  نیرو را سخت تر کرده است.  نشده کار وزارت 
اساس آمایش سرزمین برقراری نسبت منظم بین 
انسان، فعالیت و فضا اهمیت دارد، این در حالی 
است که هم اکنون نه تنها نزدیک به این نسبت 
داریم. زیادی  فاصله  آن  از  بلکه  نیستیم  منظم 

کشورها  از  بسیاری  هم اکنون  داشت:  ابراز  نامی 
طرح آمایش ملی را اجرایی کرده اند، چین آخرین 

کشوری بود که در این زمینه اقدام کرد.
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اجتماعی
خبر

مذاکره با چین و روسیه برای واردات 
واگن مترو

 ۳۰۰ گفت:  تهران  شهرداری  ترافیک  نقل  و  حمل  معاون 
دستگاه اتوبوس ۳ کابینه را تحویل می گیریم.

جالل بهرامی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در 
یکصد و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی 
گزارش نظارتی شش ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای 
معاونت حمل و نقل ترافیک و با اشاره به اتوبوس های تهران 
در  تأثیری  خیر  یا  شود  اورهال  دستگاه  اینکه ۵۰۰  گفت: 
حمل و نقل عمومی نخواهد داشت اصل موضوع این است که 
ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است و مطمئن نیستیم 
اداری  آخر ساعت  تا  بتواند  می شود  وارد خط  که  اتوبوسی 

سرپا می ماند.
وی ادامه داد: عقب ماندگی در حوزه اتوبوسرانی بسیار زیاد 
است و تعهدی با وزارت کشور داریم که بر اساس باید ۵۰۰ 
می شد  داده  تحویل  تهران  شهرداری  به  اتوبوس  دستگاه 
شهرداری تهران به تعهد خود عمل کرده اما شرکت سازنده 

به تعهد خود عمل نکرده است.
بهرامی با بیان اینکه وزارت کشور درحال آماده سازی زمینه 
تولید است گفت: مکاتباتی با تمام تولیدکنندگانی که ادعای 
اما طی ۴ ماه توان آنها صفر بوده  تولید داشته اند کرده ایم 

است.
اینکه  بیان  با  تهران  ترافیک شهرداری  نقل  و  معاون حمل 
اتوبوس واردات است گفت: در واردات  تأمین  نزدیک ترین 
نیز کم کارکرده ترین اتوبوس ها مدنظر قرار دارند و ما نیاز 
جمهور  رئیس  و  داریم  اتوبوس  دستگاه  هزار   ۲ واردات  به 
دستور این واردات را صادر کرده است اما وزارت صمت هنوز 

دستورالعملی را صادر نکرده است
وی گفت: اتوبوس های داخلی ۵ میلیارد تومان قیمت دارند 
و اگر تبدیل به ارز شوند می توان اتوبوس واردات کرد و ۳۰۰ 
دستگاه اتوبوس سه کابینه را تحویل می گیریم و هر دستگاه 

آن به اندازه سه اتوبوس است.
اتوبوس های برقی و  با ۵ شرکت برای  بهرامی تصریح کرد: 
اتوبوس های بخش خصوصی ۱۰  گازوئیلی مذاکره کرده ایم 
سال تعهد کار دارد اما عمر اتوبوس های بخش خصوصی بیش 

از ۱۵ سال است و اکنون آنها می توانند اسقاط شوند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مترو 
سخن   ۱۴۰۲ سال  در  سفرها  افزایش  تعداد  از  باید  گفت: 

بگوییم تکمیل خطوط الویت شهرداری تهران است.
بهرامی با بیان اینکه برای واردات واگن با روسیه و چین وارد 
مذاکره شده ایم، یادآور شد: برای تکمیل خط ۶ با جدیت 
نیز  پیمانکار  انتخاب  در  پیگیری می کنیم.  را  اقدامات الزم 

اولویت اول برای مان تکمیل خطوط است.

 رییس دانشگاه فنی وحرفه ای گفت: زنان ۴۵ 
تشکیل  را  دانشگاه  دانشجویان این  درصد 
می دهند و نرخ اشتغال دانش آموختگان زن 

در این دانشگاه ۴۰ درصد است.
توانمندسازی  نشست  در  خسرویان  عرفان 
میزبانی  به  که  پایدار  آینده ای  برای  زنان 
شد،  برگزار  ایران  یونسکو  ملی  کمیسیون 
پایدار  توسعه  پیشران  را  مهارت آموزی 
دانست و افزود: انقالب مهارت آموزی آینده 

کار را برای زنان متحول می کند.
وی در این نشست که با حضور معاون امور 
زنان و خانواده رییس جمهور، معاون توسعه 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  در  بانوان  ورزش 
توانمندسازی  و  حمایتی  دفتر  مدیرکل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرکل 
یادآور  شد،  برگزار  یونسکو  ملی  کمیسیون 
شد: گسترش نیافتن کارآموزی و مهارت های 
توسعه ای فنی و حرفه ای یکی از مهم ترین 
است  اقتصادی اجتماعی  توسعه  ضعف  علل 
متأسفانه  موضوع  این  اهمیت  به رغم  و 
حکمرانی،  حیث  از  را  امر  این  نتوانسته ایم 
فرهنگی، قانون گذاری و مقرراتی به سامان 

برسانیم.
درصد   ۷۰ پیشرفته  کشورهای  در      
را  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  دانشجویان 
ما  کشور  در  درصد  این  و  می کنند  دنبال 

کمتر از ۲۵ درصد است.
بر  تأکید  با  فنی وحرفه ای  دانشگاه  رییس 
ارتقای مهارت ها اذعان کرد: کشورهایی که 
با  دارند،  باالیی  شغلی  و  اقتصادی  نابرابری 
مهارت آموزی می توانند کیفیت مشاغل زنان 
زنان  مشارکت  بدون  زیرا  دهند،  افزایش  را 
که نیمی از جمعیت و استعدادهای جهان را 
تشکیل می دهند؛ دستیابی به توسعه واقعی 

میسر نخواهد بود.
خسرویان ضمن طرح این پرسش که چگونه 
زنان را به مهارت های الزم برای مشارکت در 
اظهار  آینده مجهز کنیم؟،  و  اکنون  اقتصاد 
بهتر  چشم انداز  ایجاد  برای  تالش  داشت: 
برای نمایندگی زنان در نقش های نوظهور و 
مشاغل آینده، افزایش مهارت های مدیریتی 

افزایش  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  زنان، 
این  در  مهارت آموزی  در  زنان  مشارکت 

زمینه مفید است.
داد:  ادامه  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رییس 
جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  دانشگاه  این 
و  ماهر  توانمند،  نیروی کار  تربیت  خود در 
توسعه نگر در این مسیر پیشگام بوده است. 
۴۵ درصد از دانشجویان در این دانشگاه را 
در  زنان  همچنین  می دهند.  تشکیل  زنان 
و  فنی  دانشگاهی  رشته های  از  درصد   ۴۹

حرفه ای فعال هستند.
دختر  دانشجویان  جمعیتی  آمار  رشد      
در دانشگاه فنی و حرفه ای از ۳۰ درصد در 
 ۱۴۰۱ سال  در  درصد   ۴۳ به   ۱۳۹۳ سال 
زنان  ویژه  آموزشی  مرکز  است. ۵۳  رسیده 
اشتغال  نرخ  و  دارد  وجود  دانشگاه  این  در 
 ۴۰ دانشگاه  این  در  زن  آموختگان  دانش 

درصد است.
بودن  شبکه ای  ماهیت  یادآوری  با  وی 
نقش  و  کشور  در  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 

آن در ارتقای مهارتی بانوان، بر فعالیت های 
مختلف بانوان در مراکز استان ها از آموزش 
و  عمران  رشته های  تا  مشاوره  و  کودکان 
حضورهای  و  انرژی   و  اطالعات  فناوری 

بین المللی آن ها تأکید کرد.
همچنین  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  رییس 
سطوح  و  مهارت  ارتقای  به  توجه  لزوم 
کشورها  سایر  با  مقایسه  در  را  مهارتی 
برشمرد و خواستار اصالح بودجه این بخش 

شد.
برای  فنی وحرفه ای  دانشگاه  آمادگی 
و  همسایه  کشورهای  زنان  توانمندسازی 

منطقه
خسرویان در پایان تصریح کرد: دانشگاه فنی 
توسعه  راستای  در  است  آماده  حرفه ای  و 
توانمندسازی  به  نسبت  منطقه ای  پایدار 
اسالم  جهان  و  همسایه  کشورهای  زنان 
کارآفرینی،  مهارت های  توسعه  کند.  اقدام 
مشاغل  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
مشارکت  افزایش  به  الزام  نوظهور،  و  آینده 

زنان در مهارت آموزی و توانمندسازی زنان 
دیجیتال،  عصر  نیازمندی های  با  متناسب 
فنی  آموزش های  در  زنان  مشارکت  توسعه 
که  است  رویکردهایی  از  سبز  حرفه ای  و 
توانمندسازی  موجب  آن ها  پیاده سازی 
فرصت های  عادالنه  افزایش  و  اقتصادی 
و  شد  خواهد  کار  بازار  در  زنان  شغلی 

آینده ای پایدار را به ارمغان خواهد آورد.
تقویت نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت 
نظام  اصالح  و  تقویت  ایرانی-اسالمی، 
زنان  با  مرتبط  قضایی  رویه های  و  حقوقی 
و خانواده، توانمندسازی اقتصادی و افزایش 
عادالنه فرصت های شغلی زنان در بازار کار، 
توانمندسازی  بر  اجتماعی  حمایت  تأثیر 
زنان، توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، 
آموزش،  حوزه  در  زنان  توانمندسازی 
توانمندسازی زنان در امور حقوقی و قضایی 
ورزش،  حوزه  در  زنان  توانمندسازی  و 
محوری ترین  جمله  از  بهداشت  و  سالمت 

موضوعات این نشست بود.

زنان 45 درصد دانشجویان دانشگاه 
فنی وحرفه ای را تشکیل می دهند

شهردار تهران از ایجاد هزار و ۵۰۰ 
سال  پایان  تا  سبز  فضای  هکتار 

جاری خبر داد.
حاشیه  در  زاکانی  علیرضا   
غیرهمسطح  تقاطع  از  بهره برداری 
خیابان  با  باقری  شهید  بزرگراه 
فرجام و در جمع خبرنگاران گفت: 
بالغ  شد،  افتتاح  امروز  که  پروژه ای 
بر ۴۰ میلیارد هزینه داشته و در دو 
تنها ۴۰ درصد پیشرفت  سال قبل 
 ۶۰ به  حاضر  حال  در  اما  داشته 

درصد رسیده است.
شهردار تهران با بیان اینکه کارهای 
را  مقیاس  و کوچک  مقیاس  بزرگ 
از  اظهار کرد: یکی  شروع کرده ایم، 
این پروژه ها آزادراه شهید شوشتری 
را  رستگار  شهید  بزرگراه  که  است 
متصل  یاسینی  شهید  بزرگراه  به 
در شش  آن  نخست  فاز  و  می کند 
ماهه اول سال آینده افتتاح خواهد 

شد.
وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا 
 ۲۳ هوا  آلودگی  حوزه  در  گفت: 
هم  ما  و  هستند  مسئول  دستگاه 
احساس  خود  قدرالسهم  از  فراتر 

مسئولیت کرده ایم.
و  حمل  تقویت  کرد:  تاکید  زاکانی 
نقل عمومی در دستور کار ما است 
ایجاد  اصالح شود همچنین  باید  و 
فضای سبز و رفع آلودگی در دستور 

کار است.
کرد:  بیان  ادامه  در  تهران  شهردار 
در  سبز  فضای  هکتار  و ۵۰۰  هزار 
۱۵ اسفند افتتاح خواهیم کرد و در 
داخل شهر هم پارک های متعددی 

افتتاح می شود.
زاکانی در ادامه و در پاسخ به سوالی 
پیرامون موضوع واگذاری سهام چهار 
شامل  شهرداری  برندهای  از  مورد 
و  شهرآفتاب  همشهری،  شهروند، 
رفاه عنوان کرد: از گذشته واگذاری 
سهام برندهای مذکور مطرح بوده و 
این یکی از تکالیف شهرداری است 
که بخشی از این سهام واگذار شود.

بیان کرد: در راستای  ادامه  وی در 
قابلیت های  و  کارکردها  توسعه 
در  واگذاری  این  گذاری  خدمت 
دستور کار قرار گرفته است و شهر 
آفتاب به عنوان یک نقطه کلیدی به 
منظور انتقال نمایشگاه و باز کردن 

گره های ترافیک در اولویت است .
ارتقای  لزوم  بر  تاکید  با  زاکانی 
شهر آفتاب تصریح کرد: باید با این 
وسیع  نمایشگاه های  بتوانیم  ارتقا 
آفتاب  شهر  در  را  المللی  بین  و 
بیان  با  تهران  کنیم.شهردار  برگزار 
را  گذشته  سال  مشکالت  اینکه 
پشت سر گذاشتیم و اکنون مسیر 
ارتقای  با  گفت:  است،  شده  هموار 
بانک  مشارکت  طریق  از  سرمایه 
شهر توانستیم سطح مشارکت ها را 
افزایش و خدمات را باال ببریم.وی با 
بیان اینکه با وزارت صنعت و بانک 

شهر در حال مذاکره هستیم، اظهار 
کاهش  اتفاق  این  از  مقصود  کرد: 
بدهی نیست اما اساس این است که 
ظرفیت ها را به یک نهاد مالی قوی 
تبدیل کرده و توسعه دهیم.شهردار 
به  شهروند  واگذاری  افزود:  تهران 
بدهی  کمبود  هدف  با  عنوان  هیچ 
صورت نمی گیرد و قرار است نیمی 
توسعه  راستای  در  مبلغ  این  از 
شهروند در نقاط محلی که بتوان بار 
معیشتی را کاهش داد مورد استفاده 
با  همچنان  مدیریت  اما  گیرد  قرار 

شهرداری تهران است .

شهردار تهران در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

ایجاد 1500 هکتار فضای سبز در پایتخت تا پایان سال

رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون   
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
متولی  های  دستگاه  که  این  بیان 
اجرای قانون هوای پاک در مجموع 
اجرای  برای  همت   ۱۸۰ حدود 
پاک  هوای  با  مرتبط  های  برنامه 
برای  کرد:  تصریح  کردند،  برآورد 
این منظور در یک بخش به ۱۰۳ 
بخشی  در  و  تومان  میلیارد  هزار 
دیگر به سه میلیارد دالر اعتبار نیاز 

است.
اجرای  برای  افزود:  سالجقه  علی 
پاک دستگاه  هوای  قانون  بندهای 
شده  مشخص  آنها  وظایف  و  ها 
نشست  در  آن  اساس  بر  است، 
های مشترکی که با هدف بررسی 
اجرای  چگونگی  و  وظایف  این 
محیط  حفاظت  سازمان  با  آنها 
زیست برگزار می شود، تاکید شد 
وظایفشان  مطابق  ها  دستگاه  که 
 ۱۴۰۲ سال  در  که  کنند  برآورد 
هوای  قانون  بندهای  اجرای  برای 
پاک که به آنها تکلیف شده، به چه 
اظهار  دارند.وی  نیاز  اعتبار  میزان 
داشت: در هیات دولت از همکاران 
دو  تا  یک  حتما  کردم  درخواست 
حال  در  بودجه  کار  که  ای  هفته 
انجام است، مسائل مربوط به هوای 
پاک و اعتباراتی که تاکنون برآورد 
و احصاء شده را در دستور کار قرار 
دهند تا مشخص شود که در سال 
۱۴۰۲ به چه میزان پول نیاز است 

تا مصوب شود.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: بر 
برآورد  این اساس تمام دستگاه ها 
بندهای  اجرای  برای  که  کردند 
قانون هوای پاک که به آنها تکلیف 
شده در یک بخش به ۱۰۳ همت ) 
در بخشی  و   ) تومان  میلیارد  هزار 
دیگر به سه میلیارد دالر نیاز است 
از بودجه  امیدواریم دستگاه ها  که 

در  ارقام  این  و  کنند  دفاع  خود 
اعتبارات ۱۴۰۲ مصوب شود.

وی درباره افزایش کیفیت خودروی 
تولید داخل اظهار داشت: دولت به 
باید کیفیت  نتیجه رسیده که  این 
خودروهای داخلی افزایش یابد، در 
در  پاک  هوای  داشتن  برای  واقع 
آلودگی  کاهش  برای   ۱۴۰۱ سال 
هزار   ۵۰ مبلغ  به  حکم   ۶۲ هوا 
میلیارد تومان مصوب شد که قرار 
با  مرتبط  های  دستگاه  تمام  شد 
را  احکام  این  هوا  آلودگی  کاهش 
اجرا کنند، اکنون در راستای همان 
مصوب  و  دیده  اعتباری  اگر  بحث 
این  درصد   ۵۰ اگر  حتی  شود 
اعتبارات هم به تصویب برسد؛ گام 
بزرگی در بحث اجرای قانون هوای 

پاک برداشته می شود.
    سازمان حفاظت محیط زیست 
با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم 
در زمینه قانون هوای پاک در دولت 
مطرح کرد که ۲۸ حکم برای منابع 

به  مربوط  مورد  هشت  متحرک، 
منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به 
برنامه های عمومی بود که در این 
راستا تقسیم کار انجام شد و میزان 
اجرای  و زمان  این حکم ها  اعتبار 
آنها نیز مشخص شده است، توسعه 
از  و نوسازی حمل و نقل عمومی، 
رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
و موتورسیکلت ها، نصب فیلترهای 
های  اتوبوس  روی  بر  دوده  جاذب 
قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت 
نفت  از  زدایی  سولفور  استاندارد، 
نیروگاه های حرارتی  کوره، تجهیز 
آلودگی،  کاهش  های  سیستم  به 
ارتقاء پایش سازمان محیط زیست، 
معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه 
دیده  احکام  این  در  احتراقی  های 
شده در واقع این تکالیفی از جنس 
هزینه ای است که در قانون هوای 
پاک هم به آنها تاکید شده بود اما به 
علت نبود اعتبار روی زمین ماندند 
این  تصویب  با  است  نظر  در  که 

بندها  این  نیاز  مورد  اعتبار  احکام 
تامین شود.رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: در راستای 
این احکام اقدامات خوبی در زمینه 
موتورسیکلت  فرسوده،  خودروهای 
های کاربراتوری و سوخت در حال 
بحث  در  نفت  وزارت  است،  انجام 
بهینه سازی سوخت گام های خوبی 
برداشته است، در بحث سولفور کم 
انجام  در سوخت هم کارای خوبی 
شده که امیدواریم تمام این اقدامات 
دست به دست هم دهند تا اتفاقات 
خوبی برای هوای کشور رقم بخورد.

سالجقه در پاسخ به اینکه آیا این 
امکان وجود دارد که ردیف بودجه 
هوای  قانون  اجرای  برای  مستقلی 
سال  در  گفت:  شود؟  دیده  پاک 
برای  بودجه  ردیف  یک   ۱۴۰۱
این بحث دیده شده بود و حداقل 
اعتباری هم تامین شد که امیدواریم 
سال آینده این اعتبار پربارتر شود تا 

بتوانیم بهتر استفاده کنیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد:

برآورد اعتبار 180  هزار میلیارد تومانی برای 
اجرای قانون هوای پاک 

خبر

واگذار کردن اداره شهر بر دوش مردم 
امید آفرینی می کند

بر  اداره شهر  واگذار کردن  تهران گفت:  رئیس شورای شهر 
دوش مردم امید آفرینی می کند.

اسالمی  شوراهای  رؤسای  و  شهرداران  مشترک  نشست 
رسمی  دعوت  به  کشور  استان های  مراکز  و  کالن شهرها 
علیرضا زاکانی شهردار تهران و به میزبانی شهراصفهان برگزار 

شد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران در سخنانی 
با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقالب اسالمی و شهدای 
مدافع امنیت به هفته بسیج اشاره کرد و این روز را به همه 
روزها شاهد  این  در  اظهار داشت:  و  تبریک گفت  بسیجیان 
بودیم که بسیجیان برای حفظ امنیت کشور، جان و مال مردم 

از جان خود گذشتند و به شهادت رسیدند.
وی به برگزاری این نشست که برگرفته از حضور شهرداران 
اشاره  است  کالنشهرها  شهر  شوراهای  رؤسای  و  استان   ۳۱
کرد و گفت: این چهارمین نشستی است که بصورت مشترک 
بین شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی مراکز استان ها از 
 ۳ مفتخرم  بنده  که  برپا شده  تأسیس شوراها  تاریخ  ابتدای 
دوره در این جلسات حاضر بودم و امیدواریم که بهره برگزاری 

چنین جلساتی به شهر و مردم برسد.
نشستهای  افزود:  تهران  کالنشهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مشترک برخاسته از طرح موضوعات و مسائل مشترک بین 
است  بسیار ضروری  موضوع  واین  است  و شهرداران  شوراها 
عمیق  بررسی  زمینه  می تواند  نشست هایی  چنین  که  چرا 
مسائل و حالجی مشکالت را فراهم کرده به تبیین راه حل ها 
بیانات  به  ادامه  در  وی  شود.  منجر  چالش ها  گشایش  برای 
امام خمینی )ره( در خصوص شوراها که گفته بودند بهترین 
مردمی  همان  کنند  اداره  را  شهر  یک  می توانند  که  کسانی 
و  داشته  اشراف  منطقه  موضوعات  و  مسائل  به  که  هستند 
می شناسند اشاره کرد و گفت: شوراها از کجا بوجود آمدند؛ 
مردم  که  شهری  اداره  برای  مردم  نمایندگان  یعنی  شوراها 
با این نگرش  زندگی می کنند، بنابراین می بینیم که شوراها 
بوجود آمدند تا بتوانند یک شهر را اداره کنند، شهردار انتخاب 
کنند و مسائل شهری و منطقه ای خودشان را خودشان حل 
و فصل کنند.چمران ادامه داد: به عقیده من تأسیس شوراها 
بار  از  یک نعمت بزرگ برای کشور و مردم بود چرا که هم 
دولت کاسته شد و هم مردم به میدان آمدند و بخش عمده ای 
از تصمیمات در خصوص محله و شهر سکونت خود توسط 

شهروندان همان شهر گرفته و انجام شد.
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 رئیس مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
بیماری های  افزایش  پزشکی، 
تنفسی را با تغییرات آب و هوایی 
گفت:  و  دانست  مرتبط  اقلیم  و 
را  سرطان ها  جای  بیماری ها  این 
بیماری  عامل  دومین  عنوان  به 

می گیرد.
تغییرات  افزود:  جندقی  جعفر 
زمین،  شدن  گرم  موجب  اقلیمی 
باال  کربن،  اکسید  دی  افزایش 
وقوع  دریاها،  آب  سطح  آمدن 
هوایی،  و  آب  تغییرات  سیالب ها، 
گرد و غبار، کاهش آب، باران های 
سیل آسا و به هم ریختگی فصول 

شده است.

وی ادامه داد: میزان انرژی تا سال 
۲۰۳۰ به ۲.۶ وات بر متر مربع و 
در سال ۲۰۹۰ به ۸.۵ وات بر متر 
مربع می رسد. وقتی درجه حرارت 
سه  از  بیشتر  جهانی  مقیاس  در 
دیگر  زمین  کره  رود،  باال  درجه 

جای زندگی نخواهد بود.
و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
افزایش  بهداشت،  وزارت  کار 
بیماری هایی مانند وبا را محصول 
اظهار  و  دانست  وضعیت  این 
سمت  به  باید  سیاست ها  داشت: 
سطح  ارتقای  رود.  پیش  تغییر 
بیماری ها،  درباره  مردم  دانش 
از  بهره گیری  غذا،  و  آب  ایمنی 
نهاد،  مردم  سازمان های  توان 

بالینی،  راهنماهای  به روزرسانی 
دانشگاه  در سطح  آگاهی  افزایش 
آگاهی  افزایش  و  جامعه  و  ها 
تبعات  مهار  به  سالمت  کارکنان 

تغییرات اقلیمی کمک می کند.
وزارت  سطح  در  افزود:  جندقی 
بهداشتف درمان و آموزش پزشکی، 
کمیته ملی در مورد تغییرات اقلیم 
فعالیت دارد و ۲ برنامه ملی نیز با 
همکاری سازمان بهداشت جهانی 
ملل  صنعتی  توسعه  سازمان  و 

متحد در حال اجراست.
وی از تهیه نقشه ارزیابی ملی این 
 ،۲۰۱۳ های  سال  در  تغییرات 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ خبر داد و گفت: 
باید به سمت کاهش مصرف انرژی 

پاک  انرژی  تولید  و  فسیلی  های 
برای  فناورانه  کشاورزی  توسعه  و 

کاهش مصرف آب پیش رویم.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت با بیان این که در 
 ۳۴۰ کشور  جغرافیای  از  بخشی 
افزود:  داریم،  سال  در  آفتابی  روز 
قادر  فرصت،  این  از  استفاده  با 
هستیم نیمی از انرژی کشور را از 

این راه تولید کنیم.
استان   ۶ در  شد:  یادآور  جندقی 
مورد  در  اقداماتی  انجام  با  کشور 
گرم، خشک  هواهای سرد،  و  آب 
و معتدل همچنین بالیا، جمعیت 
توانسته ایم  سالمت  و  محیط  و 

اطالعات الزم را به دست آوریم.

افزایش بیماری های تنفسی نتیجه تغییر اقلیم است سالمت

شهری
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اخبار

مدیر روابط عمومی فرمانداری 
رباط کریم بعنوان روابط عمومی 

برتر استان تهران شناخته شد

مراسم تجلیل از روابط عمومی های برتر فرمانداری های 
استان تهران در نخستین نشست مشترک روابط عمومی 
ها با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران 

درفرمانداری اسالمشهر برگزار شد.
سیدعباس جوهری درآیین تجلیل از روابط عمومی های 
نمونه استان تهران که  در محل فرمانداری اسالمشهر 
نمونه  عمومی  روابط  های  ویژگی  بیان  به  شد  برگزار 
پرداخت وگفت :وقت شناسی، تخصص، عشق و عالقه 
به کار، وظیفه شناسی، انگیزه و پیگیری امور محوله  از 

مهمترین ویژگی های کارمند نمونه است.
وی افزود : تولید محتوا برای جامعه هدف  واطالع رسانی 
خدمات دولت  ضروری است و در این زمینه از ظرفیت 

رسانه ها باید بخوبي استفاده کرد.
گفتی است در این مراسم براساس شاخصه ها و ارزیابی 
های انجام شده و کسب رتبه برتر استانی در حوزه اطالع 
اقدامات  با رسانه ها و  ارتباط  ، وکیفیت اخبار   رسانی 
موثر در حوزه روابط عمومی، عزیزاله نظری مسئول روابط 
عمومی فرمانداری رباط کریم به همراه ۴ روابط عمومی 
دیگربه عنوان روابط عمومی نمونه استان تهران معرفی 

واز وی تجلیل شد.

تکمیل ساختمان های اداری، 
آموزشی و مساجد قصرشیرین 

نیازمند ۸۸۷ میلیارد ریال اعتبار

مساجد  و  آموزشی  اداری،  ساختمان  تکمیل ۱۵ 
شهرستان مرزی قصرشیرین که در زلزله آبان سال 
۹۶ دچار خسارت شد و با گذشت پنج سال از وقوع 
این حادثه تلخ و مرگبار هنوز نیمه کاره رها شده، 
 ۸۸۷ نیازمند  امروز  بهره برداری  و  بازسازی  برای 

میلیارد ریال اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، زمین لرزه ۷.۳ ریشتری 
مرگبار شامگاه ۲۱ آبان سال ۹۶ که مناطق غرب 
کرمانشاه را ویران کرد در قصرشیرین نیز خرابی ها 

و ویرانی های بسیاری برجای گذاشت.
و  ازگله  بخش  کیلومتری   ۱۱ در  که  زلزله  این 
غرب  در  ذهاب  سرپل  شهرستان  کیلومتری   ۳۲
هزار  یک  و  شهرستان   ۱۰ به  داد  رخ  کرمانشاه 
که  کرد  وارد  خسارت  کرمانشاه  روستای  و ۹۳۰ 
براساس آمارهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی ۱۲۳ 
هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در جریان 

این حادثه آسیب کلی و جزیی دید.
قصرشیرین عالوه بر زلزله مرگبار سال ۹۶ باز هم 
قهر  اسیر   ۹۷ سال  آذر  چهارم  در  دیگر  بار  یک 
زمین شد و با قدرت ۶.۴ ریشتر لرزید که نتیجه 
اش خرابی ساختمان ها و آسیب دیدن زیرساخت 
های این منطقه از جمله ادارات و مراکز آموزشی 

و مساجد بود.
واحدهای  به  تسهیالت  اعطای  وجود  گذشت  با 
قد  شدن  سرپا  برای  اهتمام  و  تالش  و  مسکونی 
خمیده این شهرستان مرزی از زیر بار آوار زلزله 

اما هنوز هم آثار زلزله در این شهرستان پیداست.
بخش بزرگی از ساختمان های مسکونی تعمیر و 
مقاوم سازی و نوسازی شد اما حکایت واحدهای 
از  پس  هنوز  که  مساجدی  و  کاره  نیمه  اداری 
گذشت چندین سال همان طور رها شده و مراکز 
برآوردهای  طبق  و  جداست  فرهنگی  و  آموزشی 
انجام شده اکنون نیازمند ۸۸۷ میلیارد ریال اعتبار 
است تا بار دیگر بتوانند به چرخه خدمت به مردم 

بازگردند.
با  اداری  واحدهای  ساخت  روند  شدن  تعطیل 

پیشرفت فیزیکی ۱۵ تا ۹۵ درصد
سرپرست فرمانداری قصرشیرین در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا در این ارتباط توضیح داد: واحدهای 
اداری و اماکن آموزشی و فرهنگی و مساجد این 
شهرستان که به دلیل نبود اعتبار با گذشت چندین 
سال از وقوع زلزله سال های ۹۶ و ۹۷ راکد مانده 
و روند ساخت آن ها تعطیل شده است پیشرفت 

فیزیکی ۱۵ تا ۹۵ درصدی دارند.
واحدهای  تمام  برای  افزود:  حیدری«  »محمد 
آسیب دیده که شامل ۱۵ واحد اداری، آموزشی، 
مساجد و فرهنگی و خدماتی هستند، ۵۲۸ هزار و 
۲۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب شده که به دلیل 
شده  متوقف  ها  آن  ساخت  روند  اعتبار  نداشتن 

است.
ساختمان های اداری

این  فرمانداری  را  ساختمانها  این  از  یکی  وی 
شهرستان مرزی نام برد که با ۲ هزار و ۵۰۰ متر 
با ۱۰۰ هزار میلیون ریال اعتبار مصوب و  زیربنا 
تخصیص یافته پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارد 
به  نیاز  و  است  متوقف شده  این طرح  اکنون  که 

۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل دارد.

 استاندار کرمانشاه در پیامی با تبریک هفته 
بسیج این نهاد انقالبی را یک تفکر و فرهنگ 
واال و خدمت بی تظاهر توصیف کرد و گفت: 
بسیج نور چشم ملت است و مردم قدرشناس 
فرزندان  این  پشتیبان  همواره  والیتمدار  و 

رشید خود بوده و خواهند بود.
»بهمن  پیام  متن  در  ایرنا؛  گزارش  به 
از  که  همانگونه  است:  آمده  امیری مقدم« 
تاریخچه پیدایش و نام آن پیداست، »بسیج« 
متن  و  بطن  از  برخاسته  و  انقالبی  نیرویی 
جامعه و به تعبیری در زمره  مردمی ترین و 

مخلص ترین نهادهای ایران اسالمی است.
وی افزود: »بسیج« یک سازمان یا نهاد خاص 

نیست بلکه یک تفکر و فرهنگ واالست که 
همواره با ایثار و اخالص، بصیرت، آگاهی و 
خدمت خالصانه همراه بوده است. این نیروی 
خدوم و همواره در صحنه، الگوی وفاداری به 
مردم، بازوی انقالب اسالمی و تندیس اقتدار 

ملی و موجب مباهات کشور است.
آورده  پیام خود  ادامه  در  استاندار کرمانشاه 
دوران  در  که  نستوه  مجاهدان  همان  است: 
دفاع مقدس با لباسهایی به رنگ خاک وطن، 
نماد ایثارگری و جانفشانی آحاد مردم بودند 
و دوشادوش ارتش دالور و سپاه جان برکف 
به دفاع تمام عیار و قهرمانانه از کیان میهن 
نهادند  بعثی همت  برابر دشمن  در  اسالمی 

بی بدیل،  شجاعتی  و  کم نظیر  رشادتی  با  و 
این  مقاومت  تاریخ  بر  پرافتخار  فصلهایی 

سرزمین افزودند.
امیری مقدم اضافه کرد: بسیج در طول بیش 
مقدس  نظام  طیبه  حیات  از  دهه  چهار  از 
جمهوری اسالمی، همواره در تمامی بحران ها 
اعم از زلزله، سیل، تحریم های ظالمانه، شیوع 
دیگر  و  دشمنان  تحمیلی  های  فتنه  کرونا، 
ایران اسالمی  یاور مردم عزیز  و  یار  مسائل، 
بوده و امروز نیز به سهم خود با همان ایمان 
درونی و انگیزه  الهی در میدان جنگ جهانی 
و ترکیبی روانی، فرهنگی و رسانه ای دشمن 
علیه ملت ایران، به خنثی سازی دسیسه های 

بدخواهان ملت و نظام کمر همت بسته اند که 
بی گمان همین همدلی همیشگی و همراهی 
و  ماندگاری  محبوبیت،  راز  ملت  با  مستمر 

پویایی بسیج در همه  این سالهاست.
استاندار کرمانشاه افزود: در این برهه خطیر 
که ایران عزیز اسالمی آماج ناجوانمردانه ترین 
دشمنان  عنادهای  عریان ترین  و  توطئه ها 
است،  گرفته  قرار  داخل  و  خارج  در  کشور 
به یقین بسیج به عنوان یک نیروی مردمی 
تواند در همدلی ملی،  همچون همیشه می 
عبور  برای  تالش  و  همه جانبه  افزایی  هم 
مقتدرانه از تنگناهای موجود، نقشی موثر و 
همین  خاطر  به  دقیقا  و  نماید  ایفا  محوری 
مانورهای  بیشترین  که  است  بسیج  ویژگی 
رسانه ای و عملیات های روانی دشمن بر روی 
ضربه زدن به بسیج متمرکز شده اند، لیکن به 
فضل الهی و بصیرت مردمی، بسیج نور چشم 
والیتمدار  و  قدرشناس  مردم  و  است  ملت 
همواره پشتیبان این فرزندان رشید خود بوده 

و خواهند بود.
مبارک  هفته   اینجانب،  گفت:  مقدم  امیری 
دغدغه  که  آزادمردانی  تمامی  به  را  بسیج 
و  ایثارگری  تظاهر،  بی  خدمت  و  مجاهدت 
جانفشانی در مسیر آرمان های برزگ ملت 
ایران اسالمی را دارند بویژه بسیجیان شریف 
و مخلص استان تبریک و تهنیت می گویم 
معظم  خانواده  و  عزیزان  این  عموم  برای  و 
بسیج، صحت و سالمتی و دوام توفیقات الهی 
ایران  عزیز  مردم  به  صادقانه  خدمت  در  را 

اسالمی از خداوند سبحان مسالت دارم.

 استاندار کرمانشاه: بسیج یک تفکر و 
فرهنگ واال و خدمت بی تظاهر است

اخبار

۲۷۰ هکتار از مزارع گیالنغرب به 
کشت کلزا اختصاص یافت

اینکه ۲۷۰  با اعالم   رییس جهاد کشاورزی گیالنغرب 
هکتار از مزارع این شهرستان در سال جاری به کشت 
امسال  کشت  زیر  سطح  گفت:  یافت،  اختصاص  کلزا 

نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.
»جبار ولی پور« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کلزا 
گیاهی کم آب بر و جزو گیاهان با نیاز آبی کم است از این 
رو کشت آن در شرایط خشکسالی به کشاورزان توصیه 

می شود.
وی اظهار داشت: در مجموع با برنامه ریزی صورت گرفته 
بذر و کود مورد نیاز کشاورزان کلزا کار تامین و توزیع 

خواهد شد و کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.
بینی  پیش  گفت:  گیالنغرب  کشاورزی  جهاد  رییس 
می شود از مجموع ۲۷۰ هکتار از مزارع زیر کشت کلزا 

در این شهرستان ۵۰۰ تُن محصول کلزا برداشت شود.
تناوب  خاک،  حاصلخیزی  افزایش  داد:  ادامه  ولی پور 
محصول و نیاز کشور به تولید روغن موجب شده تا کشت 

کلزا در این شهرستان توسعه یابد.
روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده 
و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار 
است، دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ 

درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.
غرب  در  جمعیت  نفر  هزار   ۷۲ از  بیش  با  گیالنغرب 
کرمانشاه، ۴۱ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد 
که ۱۰ هزار هکتار آن آبی است و سالیانه ۹۰ هزار تُن 
انواع محصوالت زراعی و باغی در این شهرستان تولید و 

روانه بازار مصرف می شود.

راهداری کرمانشاه آماده 
خدمات رسانی به هموطنان در 

فصل زمستان است

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
گفت: قرارگاه زمستانی این اداره کل با همه امکانات و 
تجهیزات ناوگان ماشین آالت و راهداران، آماده خدمت 

رسانی به هموطنان در فصل زمستان است.
»فریبرز کرمی« روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
۴۶ تیم راهداری در ۳۵ راهدارخانه استان با تجهیزات 
و محل اسکان برای ارایه خدمات در فصل سرما آماده 

خدمت رسانی هستند.
وی گفت: بیش از ۴۰ هزار تن نمک و شن خریداری شده 
و در مناطق برفگیر نیز نمک انبار شده؛ همچنین تمام 
ماشین آالت راهداری و سیستم  زمستانی مانند تیغه های 
نیز  بر روی کامیون ها  و  به روز رسانی شده  برف روب 

نمک پاش های موقت و سیار نصب شده است.
کرمی بیان داشت: ۴۳۰ دستگاه ناوگان سبک و سنگین 
با ۶۰۰ نیرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم با عملیات 
های برف روبی درگیرند و ۴۵۰ نفر مستقیم و باقی افراد 
باش  آماده  حالت  در  پشتیبانی؛  بصورت  مستقیم  غیر 

هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
اینکه تمام دستگاه های نمک پاش و  بیان  با  همچنین 
های  شعبه  و  شده  نقص  رفع  و  سرویس  برف روب 
مکانیکی و سرویس کاری ماشین آالت نیز ساماندهی و 
بروز رسانی گردیده است، گفت: سه دستگاه نمک پاش 
پالگین داخل کمپرسی و پنج دستگاه تیغه برف روب 
جلو کامیونی خریداری و ۲ دستگاه لودر ولوو برف روب 

بازرسازی کامل شده است.
کرمی در ادامه اولویت خدمات رسانی راهداری در فصل 
زمستان را باز نگه داشتن راه های اصلی و بزرگراه ها اعالم 
کرد و افزود: پس از آن برف روبی و بازگشایی راه های 
روستایی است که البته با تمهیدات اندیشیده شده و با 
استفاده از ظرفیت موجود، راه های روستایی نیز همسو با 

راه های اصلی عملیات برف روبی انجام می شود.
کرمی در ادامه به رانندگان توصیه کرد؛ هنگام بارش ها 
از  مسافرت؛  به  رفتن  صورت  در  و  نکنند  مسافرت 
تجهیزات الزم مانند زنجیر چرخ، الستیک های آج دار 
خودرو  گرمایشی  سیستم های  از  اطالع  شکن،  یخ  و 
اطمینان پیدا کنند و حتما به دستورات و رهنمودهای 

پلیس راه دقت کنند.
وی همچنین از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از 
طریق تماس با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه ها 
آخرین  است،  پاسخگویی  آماده  بصورت ۲۴ ساعته  که 

اطالعات را وضعیت راه های کشور را دریافت کنند.
استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن 
در ۱۴ شهرستان در مجموع بیش از هشت هزار و ۱۰۰ 

کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.

5استان ها

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
به  کرمانشاه  استان  مبرم  نیاز  به  باتوجه 
زیرساخت های  توسعه  دنبال  به  اشتغالزایی، 

این استان به منظور ایجاد اشتغال هستیم.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی 
)ایمیدرو(،  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
»محمد  با  نشست  در  جعفری«  اله  »وجیه 
رشیدی« نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 
بین  تفاهم نامه  به  اشاره  به  اسالمی  شورای 
افزود:  کرمانشاه،  استانداری  و  ایمیدرو 
منجر  تنهایی  به  زیرساخت ها  ایجاد  اگرچه 
به اشتغال زایی باال نمی شود، اما تقویت این 
صنعتی  توسعه  به  کمک  منظور  به  بخش 
استان ضروری بوده و زمینه ایجاد اشتغال را 

فراهم خواهد کرد.
در  اعالم کرد:  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 

بسته  دو  کوچک  معادن  فعال سازی  حوزه 
سرمایه گذاری در قالب ۱۴ محدوده معدنی 
در شهرستان های کرمانشاه، سنقر، کرندغرب 
و اسالم آباد غرب برای برگزاری مزایده های 

عمومی در حال آماده سازی است.
جذب  راستای  در  ایمیدرو  ادامه داد:  وی 
سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه 
ایالم،  و  کرمانشاه  استان های  در  بیتومین 

آگهی فراخوان خواهد داد.
جعفری بیان داشت: همچنین در مرحله دوم 
پتانسیل یابی معدنی در استان کرمانشاه چهار 
محدوده امیدبخش در شهرستان های پاوه، 
سنقر، هرسین و صحنه، شناسایی شده است.

عدالت در توزیع زیرساخت ها و اشتغال
رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست با تشکر از 

اقدامات ایمیدرو برای پیگیری اجرای تفاهم 
عدالت  نیازمند  کرد:  تصریح  یادشده،  نامه 
اشتغال  و  امکانات  ها،  زیرساخت  توزیع  در 
هستیم. کرمانشاه با بیشترین آمار بیکاری در 
کشور نیاز به توسعه زیرساخت ها و رشد نرخ 

اشتغال دارد.
وی یادآور شد: این استان دارای ۳۷۰کیلومتر 
مربع مرز بوده و بیشترین صادرات غیرنفتی 
شهرستان  در  پرویزخان  مرز  از  کشور 
وجود  با  اما  می شود،  انجام  قصرشیرین 
ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، همچنان 
بوده  محروم  مناسب  زیرساختی  امکانات  از 
و بیشترین نرخ بیکاری کشور به این استان 

اختصاص دارد.
حمایت از ۱۰۸ معدن در استان کرمانشاه

بیمه  صندوق  مدیرعامل  دهقانی«،  »فرید 

در  نیز  معدنی  های  فعالیت  گذاری  سرمایه 
 ۱۳۹۹ سال  تا  خاطرنشان کرد:  نشست  این 
این صندوق ۱۰۸ معدن در استان کرمانشاه 
را مورد حمایت خود قرار داده است. از این 
میزان ۳۵ معدن برای افزایش و توسعه بهره 
اکتشافات  برای  نیز  معدن   ۷۳ و  برداری 
تسهیالت  صندوق  این  از  خود  تکمیلی 
دریافت کرده اند. وی ادامه داد: در سال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فقط سه معدن برای استفاده 
اند  کرده  مراجعه  صندوق  این  تسهیالت  از 
که در حوزه های شن و ماسه، قیرطبیعی و 
سنگ الشه فعالیت داشته اند.دهقانی یادآور 
شد: با توجه به افزایش سرمایه این صندوق 
برای  مناسبی  فرصت  گذشته،  سال  در 
استفاده معدن داران به منظور توسعه فعالیت 

های خود فراهم شده است.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: ایمیدرو به دنبال اشتغالزایی با 
توسعه زیرساخت ها در استان کرمانشاه

 سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: 
برای نخستین بار در کشور سامانه »گازرسانی« 
برای انتخاب مکانیزه پیمانکاران جهت گازکشی 
واحدهای صنعتی در این استان، راه اندازی و 

اجرایی شد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  حسینی«  »ناصر 
ایرنا اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه که با 
های  طرح  پیمانکاران  مکانیزه  انتخاب  عنوان 
خوداجرایی در شرکت گاز استان کرمانشاه راه 
اندازی شده است صاحبان صنایعی که نیاز به 
دارند  را  واحدهای صنعتی خود  به  گازرسانی 
می توانند وارد این سامانه شده و پیمانکار مورد 

نظر خود را انتخاب کنند.
وی افزود: پیش از این خود شرکت گاز برای 
کرد  انتخاب می  پیمانکار  متقاضیان صنعتی، 
ولی با راه اندازی این سامانه شخص متقاضی 
می تواند با مراجعه به آن و پس از بررسی و 
را  خود  نظر  مورد  پیمانکار  ها،  قیمت  دیدن 

انتخاب و در سامانه ثبت کند.
یادآور  کرمانشاه  استان  گاز  سرپرست شرکت 
شد: این طرح که برای نخستین بار در کشور 
در این استان اجرایی شده است به منظور طرح 
تکریم ارباب رجوع و در راستای شفاف سازی 
در انتخاب پیمانکاران و همچنین ایجاد فرصت 
شرایط،  واجد  پیمانکاران  جهت  کاری  برابر 

انجام می شود.
بیان  با  حسینی 
اجرای  روند  اینکه 
زمان  تا  نیز  کار 
رصد  قابل  اتمام 
این  در  کردن 
سامانه است اضافه 
به  توجه  با  کرد: 
عملیات  در  این که 
به  گازرسانی 
تولیدی  واحدهای 
عالوه  صنعتی  و 
که  برطرح هایی 
شرکت های  توسط 

نیز  مواردی  در  می شود،  اجرا  استان  گاز 
یا  هادی  طرح  از  خارج  متقاضی  درخواست 
اخذ  از  پس  لذا  است؛  صنعتی  شهرک های 
استعالم های الزم توسط متقاضی، عملیات به 

صورت خط اختصاصی اقدام می شود.
وی با بیان اینکه هم اینک ۳۰ پیمانکار بومی 
در  گازرسانی  عملیات  واگذاری  برای  استان 
این سامانه وجود دارد ادامه داد: این اقدام در 
راستای تسریع در انجام کار و کاهش مراجعه 
جلوگیری  و  استان  گاز  شرکت  به  متقاضیان 
سازی  شفاف  و  عدالت  ایجاد  و  نارضایتی  از 

دولت  اهداف  تحقق  پیمانکاران،  انتخاب  در 
برای  مساوی  فرصت  ایجاد  و  الکترونیک 
صالحیت  دارای  پیمانکاران  تمام  بهره مندی 
مناسب  می تواند  متقاضی  و  است  شده  انجام 
ترین قیمت از لحاظ کاال و اجرا را به انتخاب 

خود برگزیند.
حسینی، اجرای صحیح کار با نظارت مستقیم 
شرکت گاز، کاهش هزینه پروژه های گازرسانی 
به بخش صنایع، تسریع در اجرای کار و انتخاب 
پیمانکار بدون رانت، ایجاد فضای رقابتی سالم 
از  را  متقاضیان  رضایت  و  پیمانکاران  بین  در 

دیگر مزایای این سامانه عنوان کرد.

یادآور  کرمانشاه  استان  گاز  سرپرست شرکت 
صنعتی  واحد  و ۹۶۰  هزار   ۲ اینک  هم  شد: 
و تولیدی در این استان به شبکه طبیعی گاز 
متصل است و امسال نیز ۱۱۰ واحد صنعتی و 
تولیدی کوچک و بزرگ در استان از سوخت 
گاز طبیعی برخوردار شدند که تا پایان امسال 
گازرسانی  نیز  دیگر  اقتصادی  واحد   ۱۱۴ به 

انجام می شود.
مصرفی  گاز  بیشترین  اینک  هم  افزود:  وی 
به  است  صنعتی  واحدهای  به  متعلق  استان 
طوری که این رقم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کل 

مصرف را شامل می شود.

نخستین »سامانه گازرسانی« کشور در کرمانشاه راه اندازی شد

سال پنجم - شماره   157 یکشنبه 6 آذر 1401



ورزشی
خبر

عقب نشینی »کلینزمن« مقابل 
ایران: با کی روش تماس می گیرم!

اظهارات  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکن  و  سرمربی 
پس  را  کی روش  کارلوس  و  ایران  ملی  تیم  درباره  جنجالی اش 

گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات یورگن کلینزمن اسطوره فوتبال 
آلمان و سرمربی سابق تیم ملی آمریکا بعد از پیروزی ایران مقابل 
ولز در جام جهانی، به قدری جنجالی شد که واکنش کارلوس کی 

روش و فدراسیون ایران را به دنبال داشت.
کلینزمن گفته بود: »کارلوس واقعاً به خوبی با تیم ملی و فرهنگ 
ایران سازگار است، او در آمریکای جنوبی با کلمبیا شکست خورد 
و سپس نتوانست با مصر به جام جهانی صعود کند و درست قبل 
از جام جهانی با ایران به میدان آمد؛ جایی که قباًل مدت زیادی با 
این تیم کار کرده بود. این تصادفی نیست، این بخشی از فرهنگ 
آنهاست. آنها مدام روی گوش داوران خط و داور چهارم کار کردند 
و روی قضاوت آنها تأثیر گذاشتند. صحنه های زیادی وجود داشت 
که در تصاویر تلویزیونی ندیدیم. این فرهنگ آنهاست، آنها شما را 

از بازی خود خارج می کنند.«
را  کلینزمن  پاسخ  پیامی  انتشار  با  گذشته  هم شب  روش  کی 
به این شکل داد: »مهم نیست چقدر به تو بابت آنچه در زمین 
فوتبال انجام داده ای احترام می گذارم ولی آن صحبت ها درباره 
فرهنگ ایران، تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنانم، مایه شرمساری 
در فوتبال است. هیچکس نمی تواند اتحاد ما را خدشه دار کند 
چرا که این مسائل در سطح ما نیست، حتی اگر هم باشد دوست 
داریم تو را به عنوان مهمان به کمپ تیم های ملی دعوت کنیم؛ 
با بازیکنان ایران آشنا شوی و از آنها درباره ایران، مردم ایران، 
شاعران و هنرمندان، جبر )ریاضی( و تمام فرهنگ هزاران ساله 
ایران یاد بگیری و از بازیکنان ما بشنوی که چقدر آنها به فوتبال 

عشق می ورزند.«
کی روش سپس به کنایه کلینزمن را به کمپ ایران دعوت کرد 
تا از نزدیک تیم ملی کشورمان را ببیند اما به شرطی که سرمربی 
سابق آمریکا از عضویت در »گروه تحقیقات جام جهانی« استعفا 

بدهد.
بازتاب گسترده صحبت های کی روش و انتقاد فدراسیون ایران از 
کلینزمن، باعث شد تا سرمربی سابق آلمان از موضع قبلی خود 

عقب بنشیند و توضیحات جدیدی را بدهد.

فرهادیان: اساسنامه  فدراسیون ها نباید 
در تعارض با قوانین کشور باشد

خبر

ساوتگیت: قدرت تمام کنندگی مثل 
بازی با ایران را مقابل آمریکا نداشتیم
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 سرمربی تیم ملی انگلیس گفت: قدرت تمام کنندگی مثل 
بازی با ایران را مقابل آمریکا نداشتیم و همین موضوع باعث 

شد تا نتوانیم گلزنی کنیم.
از  پس  نشست خبری  در  ساوتگیت  گرث  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار تیمش مقابل آمریکا که با تساوی بدون گل همراه بود، 
اظهار داشت: ما فکر می کردیم تصمیم درست این است که 
ترکیب اصلی را همان نفراتی تشکیل می دهند که در بازی 
اول از ابتدا وارد میدان شده بود. درباره بازیکنانی که مایل به 
جناحین بازی می کردند در نیمه دوم تصمیم گرفتم تغییراتی 
ایجاد کنم و نظرم این بود که جک و مارکوس را به میدان 

بفرستم و فیل در اولویت بعدی من بود.
وی افزود: فکر می کردیم گریلیش در حفظ توپ به ما کمک 
آمریکا  دروازه  سمت  به  تیم  کل  می شود  باعث  و  می کند 
از پتانسیل مارکوس  با استفاده  متمایل شود و بعد بتوانیم 
این  اما  کنیم  تهدید  را  آنها  دروازه  بازی  اواخر  در  رشفورد 

اتفاق رخ نداد.
سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس خاطرنشان کرد: مثل بازی 
تورنمنت های  در  نداشتیم.  را  تمام کنندگی  قدرت  آن  اول 

فوتبالی مواجه شدن با این اتفاق ها طبیعی است.
ساوتگیت در مورد اینکه تیمش مقابل آمریکا نتوانست مثل 
بازی با ایران مقتدرانه عمل کند، خاطرنشان کرد: می دانستم 
بعد از آن درخشش و نتیجه عالی مقابل ایران در این بازی 
کارمان سخت خواهد بود. تکرار آن عملکرد همیشه دشوار 
از  بگویم  صراحت  به  اینجا  می خواهم  همین  برای  است. 
عملکردی که بازیکنانم در این بازی داشتند راضی  هستم. در 
یک سوم حمله می توانستیم بهتر باشیم ولی در مقابل حریفی 
که دائم به دنبال ضربه زدن به ما بود مقاومتی عالی نشان 

دادیم.
گروه  دومین  در  شب  جمعه  آمریکا  و  انگلیس  تیم های 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف هم رفتند که 
نخستین  در  یافت.  خاتمه  گل  بدون  تساوی  با  دیدار  این 
دیدار گروه هم تیم فوتبال ایران توانست با نتیجه ۲ بر صفر 
مقتدرانه ولز را شکست دهد تا امید اصلی صعود از گروه دوم 

بعد از انگلیس محسوب شود.

مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش 
و جوانان با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات فدراسیون 
ژیمناستیک  گفت: اساسنامه فدراسیون های ورزشی نباید 

در تعارض با قوانین کشور باشد.
در  فدراسیون ها  مشترک  امور  مدیرکل  فرهادیان،  آرش 
گفت وگو با ایرنا، از آغاز فرآیند ثبت نام از نامزدهای ریاست 
فدراسیون ژیمناستیک خبر داد و گفت: مطابق با اساسنامه و 
بر اساس مهلت قانونی ۱۲۰ روزه، به فدراسیون های ورزشی 
اعالم می شود تا انتخابات خود را برگزار کنند. این درحالی 
متفاوت  تا حدی  ژیمناستیک  فدراسیون  است که شرایط 
بود. آن هم به این دلیل که چند دوره با سرپرست اداره شده 
بود. اما هم مطالبه جامعه ژیمناستیک و هم خواسته وزارت 
ورزش این بود که بتوانیم در یک بازه زمانی کوتاه تر فرآیند 
ثبت نام از کاندیداهای ریاست این فدراسیون را برگزار کنیم.

وی افزود: طبق صحبت های انجام شده، جلسه هیئت رئیسه 
فدراسیون مطابق با مقررات برگزار و نامه مربوطه به اداره 
با  مکاتبه   شد. طی  ارسال  فدراسیون ها  مشترک  امور  کل 
فدراسیون ژیمناستیک و صحبت با سرپرست فدراسیون و 
نیز اعمال هماهنگی های الزم با دبیر، مقرر شد فردا، دوشنبه 
هفتم آذرماه فرآیند ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون 
آغاز شود تا در نهایت بتوانیم مطابق با قوانین، هرچه سریع تر 

انتخابات این فدراسیون را برگزار کنیم.
مالک، اساسنامه مصوب هیئت وزیران است

ریاست  انتخابات  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فرهادیان 
فدراسیون ژیمناستیک بر اساس اساسنامه فدراسیون برگزار 
خواهد شد یا اساسنامه مدنظر وزارت ورزش و جوانان، عنوان 
کرد: هر فدراسیون اساسنامه ای دارد. فدراسیون های ورزشی 
قانون  در  هستند.  غیردولتی  عمومی  نهادهای  زمره  در 
ورزشی  فدراسیون های  اساسنامه  که  شده  اشاره  صراحتا 
باید به تصویب هیئت وزیران برسد. بنابراین نمی شود که 
فدراسیون مدعی باشد اساسنامه ای دارد که مصوبه هیئت 
چنین  کشور،  قوانین  با  مطابق  چون  ندارد.  را  وزیران 
اساسنامه ای دچار ایراد و اشکال است. اساسنامه ای که در 
وزارت ورزش و جوانان است و مصوبه هیئت وزیران را دارد 
است  اساسنامه ای  رسیده،  هم  نگهبان  شورای  تایید  به  و 
فوتبال،  فدراسیون  به جز  ورزشی  فدراسیون های  اکثر  که 
از آن استفاده می کنند و به تصویب مجمع هم رسیده. اگر 
فدراسیونی اساسنامه دیگری دارد، طبق مدعا باید آن را ارائه 
تا قابلیت اجرا داشته  کند، مصوبه هئیت وزیران را بگیرد 

باشد. در غیر این صورت فدراسیون موظف است بر اساس 
اساسنامه ای که مصوبه هیئت وزیران را دارد، فعالیت کند.

اساسنامه  نباید در تعارض با قوانین کشور باشد
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا و در هیچ بخشی، چه ورزش 
و چه بخش های دیگر، اساسنامه ها نباید در تعارض با قانون 
قرار نیست هر  این محل اشکال است.  باشند؛  یک کشور 
فدراسیونی مدعی شود اساسنامه جداگانه دارد و مطابق با 
قوانین خودش عمل خواهد کرد. دوستان به این نکات دقت 
کنند تا انشاا... بتوانیم بر اساس قوانین و مقررات، انتخابات 

فدراسیون ها را برگزار کنیم.
واکنش فرهادیان به قرار گرفتن پدل در زیرمجموعه تنیس

فرهادیان در تشریح دالیل تصمیم وزارت ورزش برای قرار 

گرفتن رشته پدل در زیر مجموعه فدراسیون تنیس گفت: 
وزارت ورزش بر اساس اولویت ها و شاخص ها، اتفاقاتی را رقم 
می زند که در مجموع می تواند به نفع ورزش کشور باشد. در 
حوزه افزایش فدراسیون های ورزشی اقدامات خوبی درحال 
رخ دادن است. در یکی دو هفته گذشته در جلسه روسای 
فدراسیون های ورزشی، دو فدراسیون جدید معرفی شدند 
و امروز ابالغ سرپرست های فدراسیون بادبانی و فدراسیون 

ورزش های ساحلی و دریایی ابالغ شد.
تفکیک رشته ها از فدراسیون ها مختص پدل نیست

مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها افزود: تفکیک رشته ها از 
فدراسیون ها و این که یک رشته به فدراسیونی ملحق شود 
که به لحاظ ماهیت به آن فدراسیون نزدیک تر است، اقدامی 

است که در دستور کار وزارت ورزش قرار دارد. این فعالیت 
مختص به رشته پدل نیست و در سایر رشته ها هم صورت 
حوزه های  در  که  درایتی  با  ورزش  وزارت  گرفت.  خواهد 
و  فدراسیون ها  بر  نظارت  کل  اداره  در  به خصوص  مختلف 
معاونت قهرمانی دارد، در حال انجام این کار است که از نظر 

من به لحاظ کارشناسی، اتفاق خوبی است.
فرهادیان در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون اسکواش 
همچنان ماهیت وجودی خود را حفظ خواهد کرد، تاکید 
این  و  شد  خواهد  حفظ  فدراسیون  ماهیت  بله.  کرد: 
تصمیمات به هیچ عنوان در تعارض با فدراسیون ها نخواهد 
بود و هیچ آسیبی به فدراسیون هایی که رشته اصلی خود را 

دنبال می کنند، نخواهد زد.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/03هیات  مورخ     140160301022001526
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات مالکانه متقاضی حمید احسانی مهر فرزند علی به شماره 
شناسنامه 3300 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 649/11 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 477 فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 160 اصلی 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی فاطمه 
فرح سولقانی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
به  تا  نماید  اخذ  رسید  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/03هیات  مورخ     140160301022001559
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به   رسیدگی 

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی امین علی اسکندری فرزند بیرامعلی 
به  نسبت  کبوترآهنگ  از  صادره   986 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3101/76 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک -  فرعی مفروز از قطعه 25 
تفکیکی از 147 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
از مالکیت رسمی محمدتقی دین پناه محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاصی  یا  در صورتیکه شخص 
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 نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه 
انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  گردد.  دادگاه  قطعی  حکم 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
از  مانع  خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/03هیات  مورخ     140160301022001557
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی علی اصغر توکلی اژیه فرزند قاسمعلی 
به شماره شناسنامه 7271 صادره از تهران نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3176 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک -  فرعی مفروز از قطعه 25 تفکیکی از 147 
اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی 

محمدتقی دین پناه محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به 
دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/03هیات  مورخ     140160301022001555
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب  بر  کریم  رباط 
انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ناصرمحمودیان فرزند یعقوبعلی 
به شماره شناسنامه 646 صادره از هشترود نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3043/37 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک -  فرعی مفروز از قطعه 25 تفکیکی 
از 147 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی محمدتقی دین پناه محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 24 /8 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 09 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی ایلخانی طبق درخواست وارده به شماره 18053 مورخ 
07 / 09 / 1400 با تسلیم استشهادیه مصدق دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 615 تهران با اعالم اینکه سند مالکیت ششدانگ 
مساحت  به  سوم  طبقه  شمال  در  واقع  آپارتمان  دستگاه   یک 
قطعه  مربع  دسیمتر  یک  و  مترو هشتاد  پنج  / 85 هشتادو   81
پنجم تفکیکی به شماره پالک 9741 فرعی از 161 اصلی مفروز 
رباط  ثبتی  از اصلی مرقوم واقع در حوزه  از پالک 7327 فرعی 
کریم ذیل ثبت 178884 صفحه 392 دفتر جلد 858 بنام علی 
رضا مقیمی ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد 
 1393  /11  /  23 تاریخ   9305 شماره  قطعی  سند  برابر  ثبت 
دفترخانه 1031 تهران پرند به علی ایلخانی منتقل گردیده است 
مالک  و  است  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  مالک  اعالم  طبق  که 
اخیر الذکر طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند 
ماده  اجرای  در  مراتب  لذا  است  نموده  را  مذکور  پالک  مالکیت 
120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
به ملک  معامله نسبت  انجام  یا اشخاص مدعی  چنانچه شخص  تا 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن 
و  مراجعه  اداره  این  به  معامله  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند 
رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات 
اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضایی قابل 

رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

 پیشکسوت فوتبال فارس با بیان اینکه تعویض طالیی کی روش 
ایران مقابل تیم ملی ولز جواب داد،  سرمربی تیم ملی فوتبال 
در  ایران  بازیکنان  سوی  از  خوبی  بازی  رفته  هم  روی  گفت: 
دومین مسابقه خود در جام جهانی قطر شاهد بودیم و همین که 

دل مردم شاد شد بهترین پاداش بود.
اصغر اکبری با تبریک این پیروزی به ملت ایران در مصاحبه با 
خبرنگار ایرنا اعالم کرد: تیم ایران با روش چهار، چهار، ۲ و تیم 

ولز هم با روش سه ، چهار، سه به میدان آمدند هر چند تیم ها 
تغییراتی هم در حین بازی نسبت به روش خود انجام دادند.

وی اضافه کرد: برنامه ایران در نیمه نخست بر اساس دفاع و ضد 
حمله بود اما تیم ولز با پاس های کوتاه سعی کردند از عمق دفاع 
و سمت چپ ایران به گل برسند و تا حدودی باز بودن خط دفاع 
و میانی ایران یکی ۲ فرصت نصیب ولزی ها کرد که یکبار سید 
حسین حسینی با جایگیری خوب مانع ورود توپ به دروازه شد.

ایران نیمه دوم متحول شد
کاپیتان اسبق تیم برق شیراز با اظهار اینکه تیم ملی ایران در 
نیمه دوم متحول شد و برنامه اش تغییر کرد، گفت:  اما زمانی که 
فشار را در یک سوم میانی تیم حریف ایجاد کردیم، آنگاه  صاحب 
عمودی  تیرهای  هم  بار   ۲ و  شدیم  گلزنی  خوب  فرصت  چند 
دروازه حریف را لرزاندیم و نشان دادیم که می توانیم تیم برنده 

میدان در پایان بازی باشیم.

تیم  سرمربی  روش  کی  تفکرات  که  آنجا  داد:  از  ادامه  اکبری 
تدافعی است و دفاع و ضد حمله را در دستور کارقراردارد، مانند 
دهیم  را شکست  ولز  ملی  تیم  توانستیم  نمی  انگلیس  با  بازی 
با  و  بردیم  به زمین حریف  را  بازی  نیمه دوم زمانی که  اما در 
استفاده از خالقیت های علی قلی زاده، سردار آزمون و مهدی 
طارمی حداکثر استفاده را بردیم و حریف را در زمین خودش 

تحت فشار قرار دادیم.

تعویض های ایران جواب داد
وی با اظهاراینکه تعویض های کادر فنی در نیمه دوم جواب داد، 
افزود:  هرچند عزت الهی و نورالهی تا زمانی که در زمین بودند 
دوندگی زیادی داشتند و در کار دفاعی و حمله خوب بودند اما 
با ورود روزبه چشمی، مهدی ترابی ، علیرضا جهانبخش و علی 
کریمی تیم ایران متحول شد و برای همین باید گفت تعویض 

های کادرفنی جواب داد و ایران برنده از بازی خارج شد.

پیشکسوت فوتبال: تعویض طالیی کی روش مقابل تیم ولز جواب داد
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هنری
گزارش

اهالی تئاتر دچار حواشی نمی شوند/ 
جشنواره ها برای آرشیو آثار نیست

با  تئاتر  اهالی  یادآور شد  تهران  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
آثار خود در جشنواره تئاتر استان تهران نشان دادند فهیم تر آن هستند 

که دچار حواشی شوند.
محمد خراسانی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران که یکی 
از مخاطبان آثار جشنواره تئاتر استان تهران بود در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: در شرایطی که دشمنان در تالش هستند تا فضای جامعه را ملتهب 
نشان دهند، فعاالن تئاتر استان تهران با تولید آثار خوب، فرهنگ دوستی 
اهالی تئاتر را ثابت می کنند.وی اظهار کرد: اهالی تئاتر با آثار خود نشان 
داده اند که فهیم تر آن هستند که دچار حواشی شوند.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان تهران افزود: هنرمندان شهرستان های استان تهران 
برای جشنواره تئاتر استان تهران کارهایی با عزت و افتخار تولید کرده اند 
و همین امر باعث شد تا در بخش مسابقه ۱۸ اثر به جشنواره راه یابد.وی 
تهران  استان  نمایشی  هنرهای  انجمن  در  دوستان  با همت  کرد:  تصریح 
شاهد بخش ویژه ایثار و سردار قاسم سلیمانی بودیم تا در دوره پساکرونا 
نمایشی  آثار  کرونا،  از  بعد  هنری  رویداد  اولین  در  مخاطب  حضور  با  و 
بسیار خوبی روی صحنه رود. در شرایطی که زیر سایه سنگین پایتخت، 
ظرفیت های بچه های تئاتری خوب استان تهران دیده نمی شود بیست و 
هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران شرایطی را فراهم کرده تا توانایی و 
استعدادهای فعاالن تئاتری شهرستان های استان به چشم بیاید.خراسانی 
زاده درباره ۲ نمایشی که به تماشا نشسته بود گفت: »ناگفته های هشت 
سال زنانگی« اثر بسیار خوبی بود. این اثر نشان داد می توان یک تئاتر به 
دور از کلیشه و شعارهای خسته کننده با همکاری بانوان بازیگر که بسیار 
کرد.وی  اجرا  و  تولید  مخاطب  برای  جذاب  محتوایی  با  هستند،  توانمند 
افزود: این اثر نمایشی توانست مخاطب خود را در برخی صحنه ها بخنداند، 
در برخی لحظات بگریاند، در برخی صحنه ها تماشاگر را در بهت فرو برد 
و در فضایی کاماًل زنانه و در تاریخی پرافتخار از کشورمان به سختی های 
و  فرهنگ  کند.مدیرکل  اشاره  مقدس  دفاع  ساله  هشت  دوره  در  زنان 
»ناگفته های  نمایش  به ظرفیت های  اشاره  با  تهران  استان  اسالمی  ارشاد 
هشت سال زنانگی« برای اجرای عمومی در استان های متعدد به تشریح 
ویژگی های نمایش »یک و بیست« پرداخت و در ادامه بیان کرد: این اثر 
با نگاهی متفاوت ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی را مطرح می کند. 
توجه به جزئیات و گره خوردن ماجرای زندگی یک مادر و فرزندانش با 
حاج قاسم به خوبی به تصویر کشیده شده بود.وی درباره تاثیر تولیدات 
تئاتر هنری زنده است، در لحظه خلق می شود و  ایثار گفت: هنر  بخش 
لحظه حس  هر  در  و چون  است  متفاوت  دیگرش  اجرای  با  اجرایش  هر 
بازیگران و تماشاگران به هم گره می خورد موجود زنده هنری به واسطه آن 
خلق می شود که شیوه تاثیرگذاری اش بسیار متفاوت از سایر هنرها است.

با ایجاد  خراسانی زاده افزود: در شرایطی که دشمن ملت تالش می کند 
و  احساس  پر  فضای  در  حضور  کند،  غبارآلود  را  فضا  کاذب  هیجان های 
مواجه شدن با واقعیت تاریخی که جزو افتخارات این ملت به شمار می رود، 
به یادآوری ویژگی هایی کمک می کند که دشمن تالش در کمرنگ کردن 
و فراموش شدن آن دارد.وی ادامه داد: اینکه جشنواره تئاتر استان تهران 
در بیست و هفتمین دوره خود با صالبت نگران حواشی نشد و به بهترین 
شکل کار خود را انجام داد، نشان دهنده این است که وقتی کسب وارد این 
عرصه می شود به قدری این محتوا کارآمد و تاثیرگذار است که مجالی برای 
نمی آید.مدیرکل  وجود  به  کاذب  هیجانات  به  زدن  دامن  و  حاشیه سازی 
نگران  به هنرمندان گفت:  تهران خطاب  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
افراد در فضای  داده  نشان  تجربه  نباشید چراکه  اجراها  ایجاد حاشیه در 
فرهنگی به شکل آزادانه می توانند آثارشان را به اجرا در آورند. بر همین 
اساس درب های سالن های نمایشی بسته نخواهد شد و با اجرای آثار، مردم 

نیز همراه خواهند شد.

برای فیلم »شهر خاموش«؛
احمد بهرامی جایزه بهترین 

کارگردانی جشنواره تالین ۲۰۲۲ را 
برد

جشنواره تالین شب پیش با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برندگان 
برای »شهر  بهرامی  احمد  به  را  کارگردانی  بهترین  جایزه  و  رسید  راه  پایان  به 

خاموش« اهدا کرد.
به نقل از سایت جشنواره، بیست و ششمین دوره جشنواره شب های سیاه تالین 

) PÖFF(   برگزار شد.
در این مراسم جوایز به برندگان در ۵ بخش رقابتی جشنواره اهدا شد. در بخش 
رقابتی اصلی جشنواره فیلم کمدی سیاه »مامان راننده« ساخته هیلمار اودسون به 

عنوان فیلم برتر جشنواره جایزه ۲۰ هزار یورویی را دریافت کرد.
در بخش بهترین کارگردانی احمد بهرامی برای فیلم »شهر خاموش« به عنوان 
برنده جایزه ۵هزار یورویی انتخاب شد. هیات داوران چنین کار وی را ستودند: 
باستانی و جهانی  با تصویر کردن مکانی غم انگیز و ویران شده، درام  کارگردان 
خلق کرده که شبیه یک تراژدی شکسپیری است. عالوه بر این بازی بازیگران 
جذاب است. هیچ گاه نمی توان فضای استعاری را با تصویرسازی شاعرانه که گویی 
همه چیز در خواب می گذرد، فراموش کرد. این فیلم جشن سینما و هنر است.

جایزه بهترین فیلمنامه به شاهار روزن و دودو بوسی برای »اردک ها« اهدا شد که 
افسانه ای شهری برای دستیابی به چیزی نادر است و دنیای آشفته موجود در رژیم 

صهیونیستی را تصویر می کند.
قربان اسماعیلف جایزه بهترین بازیگر مرد را برای ایفای نقش یک پدر ستمگر در 
فیلم »سرد مثل مرمر« و آنتونیا زگرز برای ایفای نقش آنا در فیلم »تنبیه« جایزه 

بهترین بازیگر زن جشنواره را دریافت کردند.

شبان«  و  سلطان  »افسانه  کارگردان 
گفت: بهرام بیضایی یک ویژگی خوبی 
دارد اینکه او سوال های نه زمان حال 
بلکه آینده را هم می داند و در حرفه 
خود یعنی سینما و تئاتر یک فیلسوف 

است.
ایران  سینمای  موزه  ایرنا،  گزارش  به 
برنامه های  سلسله  انتشار  ادامه  در 
تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز 
پیشکسوت  بازیگر  فرهنگ  داریوش 
سینما ، تئاتر و تلویزیون بخش هایی از 
گفتگوی این هنرمند را منتشر کرده 

است که در زیر می خوانید.
فرهنگ درباره سلطان و شبان گفت: 
گاهی وقتی می گوییم شاید همه چیز 
تصور می شود  آغاز شد  از یک جرقه 
سلطان  درباره  اما  باشد  اغراق  شاید 
و شبان واقعا همه چیز از یک جرقه 
بود. یادم می آید در حوزه تئاتر از نظر 
کاری و مالی آشفته بازاری بوجودآمده 
بود و یک بن بست مطلق جلوی روی 
ما بود به همین دلیل به فکرمان رسید 
که در تلویزیون فعالیت داشته باشیم 
و بهترین روش برای ما این بود که به 
به  و  برگردیم  پیاده  تئاتر  گروه  شعار 
شعار آن توجه داشته باشیم که باید 
کار تازه ای انجام بدهیم و کاری باشد 
که هیچ فردی آنرا تا بحال انجام نداده 

باشد.
وی با اشاره به همکاری خود با مهدی 
هاشمی، ادامه داد: یادم می آید فاصله 
خانه من و مهدی هاشمی کم بود و 
به  که  می کردیم  صحبت  باهم  دائم 
بین  که  چیزی  برسیم.  داستانی  چه 
ما جالب است اینکه ما هنوز هم برای 
صحبت کردن وقت کم می آوریم. یادم 
می آید ساعت یک ربع به پنج صبح بود 
که مهدی هاشمی گفت یافتم یافتم 
)به روش نیوتن( و صدایش آنقدر بلند 
کتابی  یک  شنیدم.  آن را  من  که  بود 
بود  دستش  عباسی  آرای  عالم  بنام 
که در یک صفحه آن داستانی مربوط 
با یک  را  او  بود که  به یک پادشاهی 

در  چیزی  بودند.  کرده  جابجا  شبان 
حدود پنج خط بود و همین پنج خط 
داستان »سلطان و شبان« شد که من 
با  گرفتیم  تصمیم  هاشمی  مهدی  و 
هم به شمال برویم. یک خانه کوچک 
اجاره کردیم که دو اتاق داشت و نیت 
کردیم تا ننوشتیم به تهرام برنگردیم 
را در ۱۲  روز سریال  و در طول ۱۴ 

قسمت مشترکا نوشتیم.
و  روحیات  با  اینکه  بیان  فرهنگ 
بودیم،  آشنا  خیلی  یکدیگر  خلقیات 
بیان داشت: خانه ای که در آن اقامت 
داشتیم دو اتاق داشت مهدی در یک 
اتاق با تعداد زیادی کاغذ و قلم و من 
هم در اتاق دیگری با کاغذ و قلم بودم. 
به عنوان مثال، مهدی قرار بود قسمت 
سوم را بنویسد در پایان قسمت سوم 
ما  بانوی  تو  بانو  سلطان  بود  نوشته 
بی  من  و  وزیراعظم  بانوی  یا  هستی 
می  را  آن  ادامه  باشم  خوانده  آنکه 
نزدیک  بهم  چیز  همه  آنقدر  نوشتم. 
نفر  یک  را  متن  همه  انگار  که  بود 

نوشته است.
بهرام  با  خود  همکاری  درباره  وی 

بیضایی نیز گفت: بهرام بیضایی شیوه 
بازی گرفتن  و  فیلمسازی  در  خاصی 
از یک بازیگر داشت. در سینما زمانی 
که یک شخصت واقعی داریم به عنوان 
مثال، من یک روشنفکری هستم که 
گوینده فیلم های مستند هستم و وارد 
داستان می شوم زمانی که رئالیستیک 
دیگر  می کنیم  برخورد  مرد  این  با 
این  در  غیرواقعی  نمایش های  تبعات 
درمجموع  نمی افتد.  جا  شخصیت 
آئین  یک  و  مراسم  یک  به  بیضایی 
خاصی در بازیگری می اندیشید که در 
فیلم های تارا، باشو، مسافران هم بود و 
از نظر من این نکات سمبلیک مربوط 

به تئاتر است.
این بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ 
به سوال فریدون جیرانی مبنی بر اینکه 
کارگردانی  به  تسلط  وجود  با  چگونه 
دیگر  کارگردان  جلوی  در  توانستید 
خیلی  گفت:  کنید؟  آفرینی  نقش 
کار سختی است در فیلمی به عنوان 
درحالیکه  کنی  پیدا  حضور  بازیگر 
خودت هم دانش کارگردانی را داری. 
مخصوصا اینکه قرار باشد برای یک نفر 

دیگر بازی کنی زیرا تا سلیقه ها باهم 
می کشد  طول  کمی  شود  هماهنگ 
نمی تواند  بازگر  است  مسلم  آنچه 
فیلمی  را در  سلیقه شخصی خودش 
اعمال  باشد  هم  کارگردان  اگر  حتی 
کند و باید تابع محور اصلی فیلم باشد.

جاهایی  در  من  برای  داد:  ادامه  وی 
به  جاهایی  در  زیرا  بود  سخت  کمی 
یادم  می کردم.  اعمال  خودم  سلیقه 
نظرها در  اختالف  از  یکی  در  می آید 
بیضایی یک جمله  بهرام  یک صحنه 
خوبی به من گفت که از آن تاریخ به 
بعد من سعی کردم آن را رعایت کنم. 
خواستی  وقت  »هر  گفت  من  به  او 
سلیقه های  بسازی  را  خودت  فیلم 
یک  اینجا  کن  پیاده  آنجا  را  خود 
فیلم دیگر است و باید در یک زمینه 
بیضایی  بهرام  کنی«.  حرکت  خاصی 
یک ویژگی خوبی دارد اینکه او سوال 
های نه زمان حال بلکه آینده را هم 
می داند و در حرفه خود یعنی سینما 
و تئاتر یک فیلسوف است و به همین 
دلیل من در فیلم او خیلی مبهم بازی 

نکردم.

داریوش فرهنگ: بهرام بیضایی در حرفه خود 
یک فیلسوف است

 استاندار کردستان گفت: خالقیت و نوآوری در 
آموزش و ترویج برنامه های فرهنگی و اجتماعی 

برای نسل جوان و نوجوان گنجانده شود.
شامگاه  کوشا  زارعی  اسماعیل  ایرنا،  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در  یکشنبه 
اقامه نماز در مدارس و ترویج  استان به موضوع 
این فریضه الهی در بین دانش آموزان اشاره کرد 
و اظهار داشت: برای طراحی در آموزش اینگونه 
برنامه های فرهنگی اجتماعی باید از ظرفیت های 
الزم بهره گرفته شود و به سمت ابتکار و خالقیت 

برویم.
برنامه ها و آموزش ها مربوط  از  افزود: بعضی  وی 
نسل  برای  را  خود  اثرگذاری  و  است  گذشته  به 

نیازمند  راستا  این  در  لذا  داده   دست  از  امروزی 
خالقیت و ایده پردازی نو در آموزش ها هستیم تا 

نسل نونهال و نوجوان ترغیب و تشویق شوند.
استاندار کردستان اضافه کرد: فضای امروز جامعه 
و نوع نگرش فرزندان ما برگرفته از فضای رسانه ای 
در  می رود  انتظار  متولیان  از  اساس  براین  است، 
در  پذیرش  تا  کنند  تجدیدنظر  برنامه ها  طراحی 

میان نسل امروزی شکل گیرد.
از  می توان  موضوعات  این  برای  کرد:  تاکید  وی 
افراد جامعه شناس و روان شناس که تخصص دارند 
بهره گرفت به نحوی که انجام کار فقط برای رفع 

تکلیف نباشد بلکه به نتیجه مطلوب برسد.
در  استان  باالی  جایگاه  ادامه  در  کوشا  زارعی 

خوشحالی  موجب  را  بی سوادی  مبادی  انسداد 
تشکیل  بحث  در  می رود  انتظار  گفت:  و  دانست 
نظارت  و  جدیت  دانش آموزان  درس  کالس های 
بیشتری صورت گیرد و کالس ها منظم تشکیل 
پذیرفته  زمینه  این  در  کاری  کم  که  چرا  شود 

نمی شود.
عمومی  فضای  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
جامعه به سمت آرامش رفته است و فتنه هایی که 
برای مردم روشن  ایجاد کردند  معاند  رسانه های 
شده بنابراین کار آموزش باید به خوبی پیش رود.

داشت:  اظهار  همچنین  کردستان  استاندار 
کم کاری در برگزاری جلسات شوراهای آموزش و 
پرورش در استان و شهرستان ها باید جبران شود و 

هیچگونه توجیهی در این زمینه قابل قبول نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این 
جلسه اظهار داشت: امسال بعد از دو سال و نیم که 
مجازی شد  آموزش  جایگزین  آموزش حضوری، 
مطلوب کالس ها  هرچه  برگزاری  ما  تالش  تمام 
یکی  پرورش  و  آموزش  اخیر  اتفاقات  در  اما  بود 
قرار  دشمن  تیررس  در  که  بود  دستگاههایی  از 

گرفت.
مشکالت  وجود  با  افزود:  جالل  ناظمی  هاشم 
بود  اخیر  اتفاقات  همین  از  ناشی  که  زیادی 
پیش  بخوبی  دانش آموزان  کالس های  برگزاری 
رفت و برای جلوگیری از آسیب به دانش آموزان 

اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت.

استفاده از خالقیت و نوآوری در آموزش برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی برای نسل جوان

گزارش

 تبریک به ایران؛ سالم به 
»ایران قوی«

محمدمهدی اسماعیلی -  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یادداشتی به مناسبت پیروزی تیم 
ملی ایران مقابل تیم ولز، نوشت: پیروزی ملی پوشان ایران بار دیگر 
ثابت کرد هر جا که استعداد و توانمندی کم نظیر فرزندان این آب 
و خاک با امید و تالشی بی دریغ همراه می شود، تحقق حماسه ها و 

افتخارات بزرگ دور از انتظار نیست.
به نقل  از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ، متن یادداشت محمد مهدی اسماعیلی به مناسبت پیروزی 
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در برابر تیم ولز به 
شرح زیر است: پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر ولز بار دیگر ثابت 
کرد هر جا که استعداد و توانمندی کم نظیر فرزندان این آب و خاک 
با امید و تالشی بی دریغ همراه می شود، تحقق حماسه ها و افتخارات 

بزرگ دور از انتظار نیست.
برابر  در  هیچ گاه  که  بود  ملتی  باورهای  تحقق  بزرگ،  پیروزی  این 
و سربلندی  موفقیت  برای  فرصتی  هر  از  و  نکرده  شکست سر خم 
کشور عزیزشان بهره می برند. این پیروزی نه تنها می تواند سرآغازی 
بلکه  باشد،  ورزش  و  فوتبال  عرصه  در  بزرگ تر  پیروزی های  برای 
توانمندی های  به  بیشتر  باورمندی  و  ایمان  برای  است  سرآغازی 
ایران قوی در گرو  این سرزمین. همان جوانانی که تحقق  فرزندان 
باور و ایمان آنها به این آرمان بزرگ و تالش و همت بی دریغ آنها 

برای رسیدن به آن است.
همان عاملی که رمز موفقیت در این مسابقه بزرگ بود، رمز موفقیت 
ملت ایران در تحقق »ایران قوی« هم خواهد بود. هر گاه که ملتی 
تمام  بر  و  بسازد  پیروزی  برای  پلی  از شکست ها  پشتکار  و  عزم  با 
در  سربلندی  و  پیروزی  تحقق  کند،  غلبه  ناامیدی  و  یأس  امواج 
همه عرصه های ملی برای او دور از دسترس نخواهد بود. همچنان 
سایر  در  موفقیت  و  برتری  بود،  ما  حق  مسابقه  این  در  برتری  که 
عرصه های زندگی نیز حق همه فرزندان این سرزمین است. رساندن 
و  است  ایرانیان  ما  همه  جهان حق  در  شایسته  جایگاهی  به  ایران 
و  بکوشیم  جان  پای  تا  باید  ما  همه  بزرگ  آرمان  این  تحقق  برای 
بزرگ  درس  این  نشویم.  ناامید  و  نهراسیم  کوچک  شکست های  از 
آنها  بود.  به همه جهانیان  و  ایرانیان  به همه  ما  فوتبالیست  جوانان 
به جهانیان نشان دادند که باید به افتخار ایران قوی بایستند و به 
این همه همت و امید و غیرت، آفرین بگویند. آنها نشان دادند آن 
این  بیشمار جوانان  توانمندی های  و  استعداد  اکسیری که می تواند 
کشور را به گوهر افتخار و سربلندی تبدیل کند، چیزی جز امید و 
باور به موفقیت و پیروزی نیست. برای یک ملت امیدوار، خواستن 

همان توانستن است.
جوانان ما بارها نشان داده اند که هرگاه به آنها اعتماد شده است، تا 
پای جان بر سر دفاع از آبرو و عزت میهن شان جنگیده اند. جوانان 
از  و  نمی دهند  ناامیدی  به  تن  با یک شکست  که  داده اند  نشان  ما 
تحقق آرمان ها و آرزوهای بزرگشان دست نمی کشند. آنها بارها ثابت 
کرده اند که جز به پیروزی نمی اندیشند و شادی هم میهنان شان را 
با هیچ دستاورد دیگری در این دنیا معاوضه نمی کنند. این شادی 
عرصه ای  هیچ  در  و  هیچ گاه  که  ملتی  حق  است،  ایران  ملت  حق 
تسلیم نشده و تن به شکست و سرافکندگی نداده است. چنین ملت 
پرافتخاری شایسته بهترین ها است و برای رسیدن به آنچه شایسته 
آن است باید با تمام توان برای ساختن »ایران قوی« مبارزه کرده و 

با ناامیدی ها و ناامیدکنندگان بستیزد.
این تازه آغاز کار ما است برای ساخت کشوری قدرتمند، آن گونه که 

شایسته ایران و ایرانیان باشد.
سپاس بیکران نثار بازیکنان غیرتمند و فهیم تیم ملی فوتبال ایران؛ 

تبریک به ایران، سالم به »ایران قوی.«

در فرهنگسرای ارسباران؛
نمایشگاه عکس »ایران من« 

افتتاح شد
همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال نمایشگاه عکسی با 
عنوان »ایران من« از روز اول تا بیست و پنجم آذر ماه سال جاری در 

فرهنگسرای ارسباران تهران میزبان شهروندان است.
مشارکت  با  ارسباران  سرای  فرهنگ  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران به مناسبت برگزاری جشنواره »ایران پیروز« و  آژانس عکس 
هم زمان با برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ نمایشگاه عکسی با 

عنوان »ایران من« را برگزار کرده است.
این نمایشگاه با هدف ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خالقیت 
هنری هنرمندان عکاس، معرفی ظرفیت های فرهنگی هنری ایران، 
بازنمایی  و  تجربه  انتقال  و  عکاس  هنرمندان  ارتباط  زمینه  ایجاد 
روی  پیش  ۲و۳   ،۱ شماره  هنر  نگارخانه های  در  ایران،  طبیعت 

مخاطبان قرار داده شده است.
در این رویداد مرتبط با هنر عکاسی که طی روزهای اول تا بیست و 
پنجم آذر ماه برگزار می شود، آثار هنرمندان عکاس با رویکرد آداب 
ایران اسالمی، ظرفیت های گردشگری  اقوام  و رسوم و فرهنگ های 
و جاذبه های میراث فرهنگی کشور و طبیعت زیبای ایران به نمایش 

گذاشته شده است.
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آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ     140160301022001902 شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/22هیات 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 نصرت اله سلیمانزاده فرزند 
فرج اله به شماره شناسنامه 1228صادره از قروه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 304/47 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی 
مفروز از قطعه - تفکیکی از 115 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی علی صمیمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 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 نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 06 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 21 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

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

مورخ     140160301022001900 شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/21هیات 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 مسعود پرکاله فرزند کریم 
به شماره شناسنامه 10528صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 170/48 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک -  فرعی مفروز از قطعه 
2 تفکیکی از 124 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی قدرت 
اله قانع محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 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 نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 06 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 21 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

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

مورخ     140160301022001893 شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
1401/08/21هیات 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 عباس گلستانی خانقاه فرزند 
شعبانعلی به شماره شناسنامه 6627 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 263/08 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی مفروز از 
قطعه 2 تفکیکی از 124 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی 
حسین تاجیک محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 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 نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 06 /9 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 21 / 9 / 1401

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم
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مراسم  بسیج  هفته  مناسبت  به 
امید  حضور  با  بسیجیان  از  تقدیر 
صادقي  سردار  فرماندار،  احمدی 
حجت االسالم  سپاه،  فرمانده  مشاور 
شهیری  سرهنگ  جمعه،  امام  ترابی 
فرمانده سپاه شهرستان، حجت االسالم 
و  نصیرشهر،  جمعه   امام   اولیانسب 
وبسجیان  شهرستان  مسئولین  سایر 
در سالن اجتماعات آموزش و پرورش 

برگزار شد.
امید احمدی در حاشیه گرد همایی   
بزرگ بسیجیان شهرستان رباط  کریم 
گفت: دشمنان امروزه از نسل نوجوان 
از  را  آنها  تا  می کند  استفاده  جوان  و 

خانواده ها جدا کند.

و  شناختی  جنگ  امروزه  افزود:  وی 
ترکیبی دشمن با ابزار رسانه در قالب 
افراد  و  است   اجتماعی  شبکه های 
دشمن  نمی شوند  جنگ  این  متوجه  
امنی  نا  وایجاد  تفرقه  دنبال  به  هم 
گذاری  سرمایه  وانها  است  کشور   در 
خودرا به سمت  نسل جوان  برده اند.  
در  بسیج   : گفت  ادامه  در  احمدی   
انقالب همواره  از  طول سال های پس 
صحنه های  در  و  درخشیده  خوس 
مختلف سیاسی، اجتماعی و سازندگی 
نمونه ای برجسته از اقدام جهادی بوده 
ماندگار  و بسیجیان صحنه هایی  است 
به  را  ایمان در میدان عمل  از تجسم 

تصویر کشیده اند.

مراسم تقدیر از بسیجیان به مناسبت 

هفته بسیج در رباط کریم

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از 
پیشنهادی  اعتبارات  و  بودجه  بررسی  اتمام 
تهران  شهر  گانه   ۲۲ مناطق   ۱۴۰۲ سال 

خبر داد.
امیر شهرابی در گفت وگو با خبرنگار مهر از 
پیشنهادی  اعتبارات  و  بودجه  بررسی  اتمام 
سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خبر 
بررسی  برای  مجزا  نشست های  و گفت:  داد 
بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ با 
حضور شهرداران و معاونین مناطق ۲۲ گانه 
به میزبانی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری 
تهران و با مشارکت نمایندگان معاونت های 
هماهنگی امور مناطق و فنی و عمرانی و دفتر 

پایش و ارزیابی عملکرد، برگزار شد.
با  مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران 
اساس  بر  بودجه  تدوین  امسال  اینکه  بیان 
الیحه برنامه چهارم شهرداری تهران صورت 
می گیرد، عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه 
بودجه  تنظیم  محورهای  از  مناطق  تمام 
تهران  شهرداری   ۱۴۰۲ سال  پیشنهادی 
غیرمستمر  دارایی  تملک  بخش  در  و  بوده 
مناطق  در  خدماتی  سرانه های  تأمین  نیز 
کم برخوردار و کاهش فاصله آن ها با مناطق 
برخوردار مدنظر قرار گرفته است. همچنین 
مستمر  سرمایه ای  دارایی  تملک  بخش  در 
به  هزینه ای  و  مستمر  محله ای  توسعه  و 
بازتوزیع عادالنه و لحاظ میزان کاربری های 

مناطق نیز توجه شده است.

رویکردهای  اولویت گذاری  به  اشاره  با  وی 
روند  در  شهر  شورای  و  تهران  شهردار 
 ۱۴۰۲ بودجه  پیشنهادهای  به  رسیدگی 
همچون  چون  رویکردهایی  گفت:  مناطق 
نقل عمومی،  و  بر مدار حمل  نوسازی شهر 
خانواده  برخوردار،  کم  مناطق  به  توجه 
همچنین  و  محوری  مسجد  محوری، 
اولویت های شورای ششم شهر تهران مدنظر 
قرار گرفته و اولویت بندی پروژه ها بر اساس 

آن صورت گرفته است.
به گفته شهرابی، اجرای طرح جدید اصالح 
ردیف های اعتباری هزینه ای و تملک دارایی 
از  برخی  ادغام  باعث  مالی،  و  سرمایه ای 
ردیف های بودجه ای تکراری و مشابه شد که 
این امر در جلسات بررسی بودجه پیشنهادی 
مناطق به تسهیل فرایند بودجه ریزی ۱۴۰۲ 

شهرداری تهران منجر شد.
تهران،  شهرداری  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
انجام  در  اجرایی  مدیران  اختیارات  افزایش 
و  اعتباری  عملیات و هزینه کرد ردیف های 
رفع برخی از محدودیت های موجود، کاهش 
تعداد موافقت نامه های شرح عملیات و امکان 
استناد،  قابل  محتوای  و  کیفیت  با  مبادله 
افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و 
افزایش انضباط و شفافیت مالی را از جمله 
بازنگری  و  ساماندهی  طرح  اجرای  مزایای 
 ۱۴۰۲ سال  بودجه  در  اعتباری  ردیف های 

شهرداری تهران برشمرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران : 

اتمام بررسی بودجه پیشنهادی  سال 
140۲ مناطق ۲۲ گانه

خبر

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر   
در نظام آموزش و پرورش حدود 
۵۰ درصد معلمان و بیش از یک 
بسیج  عضو  دانش آموزان  سوم 

هستند.
یوسف نوری روز شنبه در آیین 
مجمع  اجالس  هشتمین  افتتاح 
اظهار  دانش آموزی  بسیج  عالی 
کرد:بسیج از نظر لغوی از عنصر 
سامان بخشی  و  آگاهی  اراده، 
نظر  از  و  است  شده  تشکیل 
اندیشه ای،  روندی  مفهمومی 
منطقی، آزادانه و آگاهانه مبتنی 
بر فطرت انسانی است که حاصل 
و  تدبر محسوب می شود  و  عقل 
زعامت  تحت  نیز  نهادی  بُعد  از 

امامین انقالب قرار دارد.
این  بن مایه  و  بستر  افزود:  وی 
و  تفکر  اندیشه،  قطعا  نهاد 
اگر  و  است  بسیج  ناب  فرهنگ 
می خواهیم ویژگی های این تفکر 
دینی  و  عقالنی  بگوییم،  را  ناب 
و  بودن  فکری  و  انسانی  بودن، 
مردمی و عمومی بودن آن است 
هستند  گزاره هایی  هرکدام  که 

که باید به آن ها پرداخت.
اگر  اینکه  بیان  با  وی 
آرمان گرایی  و  واقعیت نگری 
انسان  نباشند  یکدیگر  کنار  در 

می شود،  ناامیدی  و  یاس  دچار 
گفت: اگر علم را باور کردیم باید 
ایمان را با آن عجین کنیم. بنابر 
نتیجه  انقالب،  رهبر  فرمایشات 
باشد  اسکتبارستیزی  باید  علم 
و انتظاری که از معلمان بسیجی 
نقشی  است که  این  دارد،  وجود 
را  به عنوان عضو پذیرفته اند  که 

ایفا کنند.
جنگ،  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
را  خود  مسئولیت  رزمنده ای 
مطمئن  دهد،  انجام  خوبی  به 
باشید عملیات با موفقیت محقق 

می شود و ثمره خوبی دارد.
جذب ۱۳۰۰ استاد برای دانشگاه 

فرهنگیان
نوری افزود: در آموزش و پرورش 
و  است  شده  شروع  کارهایی 
باید  اما  هرچند نقص هایی داریم 

به نتیجه برسد.
اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر 
معلم،  تربیت  در  نقص  داشت: 
بنابراین  است؛  ما  ضعف  اولین 
دانشگاه  در  نقایص  این  رفع 
این  از  و  شده  شروع  فرهنگیان 
به بعد بررسی صالحیت معلمان 
نخواهد  اتفاق  روز  چند  در  فقط 
خواهد  کامل  فرایندی  و  افتاد 
استاد  کمبود  همچنین  داشت، 

یک  جذب  با  فرهنگیان  دانشگاه 
علمی  هیات  نفر   ۳۰۰ و  هزار 

جبران خواهد شد.
درسی  برنامه  کرد:  تاکید  وی 
و  می کند  تغییر  معلم  تربیت 
از  پس  باید  دانشجومعلم  هر 
ساحت   ۶ در  تحصیل  از  فراغت 
باشد  مهارت   ۱۲ دارای  تربیتی 
و در نهایت آزمون خواهد داد تا 

صالحیت او احراز شود.
درسی،  کتب  او،  گفته  به 
سواد  با  فقط  را  دانش آموزان 
اما  می کند  آشنا  اسمی 
طرحواره ای ارائه شده است که به 
برنامه درسی مدرسه ای متناسب، 
و  عملکردی  مفهومی،  سواد 

چندجانبه منتج می شود.
سابقه  اینکه  بر  تاکید  با  نوری 
تحصیلی  فقط  دانش آموزان 
بُعد  در  داشت:  اظهار  نیست، 
و  هنری  اعتقادی،  و  اخالقی 
زیباشناختی و سیاسی و اقتصادی 
نیز دانش آموز دارای سابقه است. 
باید مسائل و مشکالتی که وجود 
دارد را استخراج کنیم؛ و در مورد 
دهیم.  انجام  اولویت بندی  آن ها 
در وزارت آموزش و پرورش آنچه 
که مطالبه رهبری عزیز و جامعه 
می گیرد؛  قرار  مقوله   ۲ در  است 
مقوله اول جذب نیروی انسانی و 
توانمندی نیروی موجود است که 
در حال انجام است و مقوله دوم 
یک اولویت راهبردی با محوریت 
کل برنامه درسی است. در برنامه 
دارد  وجود  طرحواره ای  درسی 
که در حال اجرا است و گزارش 
آن به طور مستمر به دفتر رهبر 
ارسال می شود که  انقالب  معظم 

و  چالش  برسد،  سرانجام  به  اگر 
خالهای موجود رفع خواهد شد.

نوری ادامه داد: از ابتدا مشکالت 
بنشینیم  باید  اما  داشته  وجود 
کمک  به  را  آن ها  تک  به  تک  و 
نباید  البته  کنیم.  حل  یکدیگر 
فراموش  را  راهبردی  مشکالت 
مبتنی  ساختارها  تغییر  کنیم، 
انجام  باید  جدید  زیست بوم  بر 
دیگری  فراوان  مشکالت  شود. 
به  بسیج  از  باید  که  دارد  وجود 
تشکیالت  اصیل ترین  عنوان 
بهره  خوبی  به  دانش آموزی 
بنای  باید کاری کنیم که  ببریم. 
این  اگر  و  ماند  جا  به  ماندگاری 
جایی  به  ندهیم  انجام  را  کار 

نخواهیم رسید.
است  ماه   ۲ کرد:  اضافه  وی 
دشمن  و  شده  باز  مدارس  که 
نگذارد  که  است  این  دنبال  به 
سه  بماند.  فعال  کشور  مدارس 
سال مدرسه ها در ایران بسته بود 
حضوری  آموزش  جهان،  در  اما 
استمرار داشت. متاسفانه دوستان 
بسته  را  مدارس  گذشته  در  ما 
گفتیم  که  حال  داشتند،  نگه  
مدرسه ها را باز کنید هجمه ها به 
سوی آموزش و پرورش روانه شد.

که  زمانی  در  داد:  ادامه  وی 
این  به  بود  غیرحضوری  آموزش 
نداشتیم،  محدودیتی  که  دلیل 
بوم  زیست  در  دانش آموزان 
بعد  و  می کردند  زندگی  دیگری 
تازه  مدارس  شدن  حضوری  از 
افتاده  اتفاقی  چه  شدیم  متوجه 
باعث  مدارس  بودن  باز  اما  است 
دیده شدن مشکالت و حل شدن 

آن ها می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

50 درصد معلمان و بیش از یک سوم دانش آموزان 
عضو بسیج هستند

خبر
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رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان: مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: مذاکره مشکل ما با آمریکا را 
از  دیگری  نمونه  برجام  قضیه  در  آمریکا  بدعهدی  و  نمی کند  حل 

بطالن حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره است.
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بزرگترین  و  مهمترین  از  را  بسیج  تشکیل  بسیجیان،  از  نفر  صدها 
ابتکارات امام خمینی خواندند و با ذکر گوشه هایی از برکات حضور 
بسیج در میدان های مختلف چهل سال اخیر تأکید کردند: بسیج در 
جایگاه و شأنی باالتر از یک سازمان نظامی، و در واقع یک فرهنگ 
و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم 

ملت، با گام های بلند به پیش ببرد.
در  بسیج  از جایگاه  تحلیل کالن  بیان  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
آمریکا  راهبردی  نقشه  شکست  و  اسالم  دنیای  سیاسی  جغرافیای 
در مقابل ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع 
ایران با آمریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران، جعل 
و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.

در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بسیجیاِن سراسر کشور 
به مناسبت روز بسیج دریافت می شد، رهبر انقالب اسالمی، تبدیل 
تهدیدها به فرصت را از َملَکات خدادادِی امام خمینی برشمردند و 
گفتند: امام در آذر ۵۸ چند هفته پس از تسخیر النه جاسوسی و بعد 
از تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه مثل رؤسای غالب کشورها از 
این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت وجود ۲۰ میلیون بسیجی 

در کشور، ملت را با یک بسیج عمومی وارد میدان کرد.
ایشان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام در آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ سال 
پس از تشکیل بسیج و استفاده ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر 
در مدح بسیج، افزودند: بسیج به گونه ای عمل کرد که امام خمینی 
در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشق می ورزد، بسیج را 
مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام می خوانَد و با وجود 
تاریخ را تکان داد، بسیجی بودن  از عظمتی که دنیا و  برخورداری 

را افتخار خود بر می شمرد و دست یکایک بسیجیان را می بوسد.
را همه  امام  ارادت  و  از عشق  بیانیه سرشار  انقالب، مخاطب  رهبر 
بسیجیاِن گذشته و حال و آینده دانستند و افزودند: امام در همین 
بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم می کند که نشان می دهد بسیج 
در نگاه امام فقط مربوط به میدان نظامی نیست بلکه بسیجی باید 
در همه میدان ها از جمله عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته 

باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور بسیج در دفاع مقدس را حضوری 
شکوه  پُر  آزمونی  در  موفقیت  و  درخشان  گره گشا،  کارآمد،  بسیار 
خواندند و افزودند: با وجود این، جایگاه بسیج باالتر از یک سازمان 
نظامی است و در حقیقت بسیج یک فرهنگ و گفتمان و تفکر است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ویژگی های فرهنگ بسیجی، به 
اشاره کردند و  به اجتماع و کشور«  »خدمت بی تظاهر و بی  توقف 
گفتند: بسیجی بدون داشتن حتی انتظار تشّکر، وارد میدان جهاد و 

خدمت می شود و خطرات آن را به جان می خرد.
ایشان در بیان مصادیقی از این خدمات، به تالش سخت و دشوار در 
هنگامه بالهای طبیعی از جمله سیل، به جان خریدن خطر ابتالء 
به کرونا و مرگ برای نجات جان بیماران و حضور خستگی نشناس 
با شیوه های ابتکاری در گسترش کمک های مؤمنانه، اشاره کردند و 
و  از فرهنگ بسیجی در محیط های علم  برخوردار  افزودند: جوانان 
دانش نیز، افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای هسته ای و مرحوم 

کاظمی آشتیانی بنیانگذار مؤسسه رویان از جمله آنان هستند.
رهبر انقالب حضور بی محابا، دالورانه و با همه توان در میدان های 
مقابله با دشمن را از دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسیجی خواندند 
و گفتند: فرهنگ بسیجی، فرهنگ مجاهدان گمنام است که بدون 
به  خدمت  برای  خود  وجود  همه  از  خطرپذیری،  با  و  چشم داشت 

برای رهایی بخشیدِن دیگران مظلوم واقع  کشور مایه می گذارند و 
می شوند، همچنانکه در قضایای اخیر، بسیجیان مظلومانه در عرصه 
بودند تا ملت در مقابِل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار 

مظلومیت نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از نا امیدی در هر شرایط« 
افزودند: برخالف  از ویژگی های مهم فرهنگ بسیجی دانستند و  را 
و  ندارد  وجود  بسیج  در  نسلی  انقطاع  روشنفکری،  سخنان  برخی 
اینکه امام و دفاع مقدس  با وجود  بسیجیان نوجوان و جواِن امروز 
را ندیده اند همچون دهه شصتی ها با همان روحیه در میدان کار و 

تالش و جهاد هستند.
ایشان ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج و تربیت رویش های نو به 
نو« و ظرفیت بسیج برای »توسعه و پیشرفت کشور« را دو واقعیت 
و  و شجاعت  بسیجی  روحیه  وجود  به  اشاره  با  و  برشمردند  ممتاز 
نهراسیدن از ورود به میدان در نسل های پیشین ملت ایران گفتند: 
یا حکومت های  بیگانگان  به دست  روحیه  این  در حکومت طاغوت 

فاسد سرکوب می شد.
رهبر انقالب افزودند: با توجه به معنای حقیقی بسیجی، اشخاصی 
کوچک  میرزا  پسیان،  تقی  محمد  خیابانی،  محمد  شیخ  همچون 
خان جنگلی، آقا نجفی و حاج آقا نوراهلل، آسیدعبدالحسین الری و 

رئیسعلی دلواری را هم می توان به نوعی بسیجی نامید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیروزی انقالب را باعث آزاد شدن روحیه 
روحیه  امید،  دادن  با  انقالب  گفتند:  و  دانستند  بسیجی  فرهنگ  و 
ضداستعماری و ضداستبدادی را در ملت آزاد کرد و در پرتو حضور 
امام خمینی که به ملت روح و جان می داد استعداد فرهنگ و تفکر 

بسیجی شکوفا شد.
را  مقدس  دفاع  در  بسیجی  شهیدان  حال  شرح  و  کتاب ها  ایشان 
بزرگاِن  آن  عظمت  افزودند:  و  خواندند  حیرت انگیز  مطالب  حاوی 
انسان را متحیر  میدان نبرد، در حالی که یک بسیجی ساده بودند، 

می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، امتداد بسیج در جهان اسالم را یکی دیگر 
از برکات بسیج دانستند و تأکید کردند: به لطف خداوند این یادگار 
امام، امروز در کشور و جهان اسالم فعال است و در آینده هم باقی 

خواهد ماند و ثمرات آن دیده خواهد شد.
ایشان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج که آن را بر اساس آیات 
قرآنی »شجره ای طیبه« خوانده بودند که ثمرات شیرین خود را در 
بودن  نوزایی و زنده  افزودند: نشان دادن  بروز می دهد،  هر دوره ای 
برجسته  بی  توقع،  و  کار جهادی  برکت  به  پیشرفت کشور  انقالب، 
شدن عنصر معنویت در هر فعالیتی که با روحیه بسیج شکل بگیرد 
بسیجی  روحیه  برکات  از جمله  عمل گرایی  کنار  در  آرمان گرایی  و 
است که این روحیه باید در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور 

شدن نشود.
در  بسیج  جایگاه  تحلیل  به  ادامه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بسیج  جایگاه  گفتند:  و  پرداختند  اسالم  دنیای  سیاسی  جغرافیای 

را باید فراتر از مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات اخیر دانست.
ایشان با بررسی چرایی رویکرد ویژه استعمار به منطقه غرب آسیا 
افزودند: استعمار غرب که در ابتدا اروپا مظهر آن بود و سپس آمریکا، 
توجه خاص و ویژه ای به منطقه ما داشته و دارد زیرا منطقه غرب آسیا 
مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی شرق 
و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در 
این منطقه پایه گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت 

منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه داشته باشد.
در  نقطه  حساس ترین  و  مهمترین  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
منطقه راهبردی غرب آسیا، ایران است، خاطرنشان کردند: بر همین 
اساس، در ابتدا انگلیسی ها و سپس امریکایی ها سرمایه گذاری ویژه 

کامل  سلطه  تا  کردند،  ایران  در  پروری  مزدور  برای  بخصوص  ای 
داشته باشند.

بر  امریکایی ها  فشار  و  سلطه  تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایران و حاکمان قبل از انقالب گفتند: این فشار به گونه ای بود که 
در خاطرات رجال سیاسی دوران پهلوی ذکر شده، حتی محمدرضا 
به  اما جرأت  بود  آمریکا گله مند  فزاینده  باج خواهی های  از  پهلوی 

زبان آوردن نداشت.
سلطه  کانونی  نقطه  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  به  اشاره  با  ایشان 
ناگهان  انقالب،  وقوع  گفتند:  آسیا  غرب  منطقه  در  غرب  استعمار 
ُچرت استعمارگران را پاره، و ضربه ای مهلک، گیج کننده و غافلگیرانه 

به سیاست های استعماری در جزیره اَمن آنها وارد کرد.
در  مستحکمی  سّد  اسالمی  انقالب  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
را  جدیدی  هویت  و  شد  منطقه  در  غرب  و  آمریکا  حضور  مقابل 
وابستگی  هویت  اسالمی،  انقالب  کردند:  خاطرنشان  آورد،  به وجود 
کشور را تبدیل به »هویت استقالل و استحکام و روحیه روی پای 
خود ایستادن و از موضع قدرت حرف زدن و باج ندادن«، کرد و این 

تفکر طبعاً در ایران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مباحث مربوط به صدور انقالب 
سال های  همان  در  من  گفتند:  اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در 
و  گل  بوی  همچون  انقالب  گفتم،  جمعه  نماز  در  انقالب  ابتدایی 
آن  و همه  پیچیده می شود  فضا  در  است که خودش  بهاری  هوای 
را استشمام می کنند و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد به همین 
علت انقالب اسالمی به طور طبیعی، مردم منطقه را دگرگون و آنها 
را بیدار کرد بنابراین غربی ها و به ویژه امریکایی ها باید به فکر عالج 
و  برده  بین  از  را  ایران  بر  آنها  سلطه  انقالب  نهال  زیرا  می افتادند 

منطقه را دچار تزلزل کرده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین مشکل غرب برای مقابله با نظام 
اسالمی در ابتدای پیروزی انقالب را حضور مردم و نیروهای انقالبی 
در صحنه دانستند که تبلور عینی آن شکست صدام و حامیان غربی 

او در هشت سال دفاع مقدس بود.
آمریکایی ها که حدود ۱۵  به طراحی  اشاره  با  انقالب اسالمی  رهبر 
شد،  افشا  کشور  این  برجسته  شخصیت های  وسیله  به  قبل  سال 
لبنان،  سوریه،  عراق،  کشور  شش  که  بود  این  آنها  طراحی  گفتند: 
لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت، امتداد و عمق 
راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور، در نهایت 

خود نظام جمهوری اسالمی ایران ساقط شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اما تفکر و امتداد انقالب 
اسالمی در سه کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار 
بزرگ و مهمی انجام شد که عبارت است از شکست آمریکا در این 

سه کشور.
ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب اهلل 
و اَمل در لبنان و همچنین ناکامی در عراق و سوریه با وجود چندین 
به کارگیری  با  فکری  کار  ساعت  هزاران  و  هزینه  دالر  میلیارد  هزار 
با نیروی  صدها متفکر تأکید کردند: این نقشه و توطئه در منطقه، 
این  پرچم  و  و مظهر  اسالمی خنثی شد  کارآمد جمهوری  و  عظیم 
بنابراین  بود،  سلیمانی«  قاسم  »حاج  نام  به  شخصی  عظیم،  نیروی 
برای  این حد  تا  قاسم«  نام »حاج  چرا  که  می شود  اکنون مشخص 
مردم ایران، محبوب و برای دشمنان، تا این حد ناراحت کننده است.

رهبر انقالب، بسیجیان را به فهم و تحلیل کالن از این کارزار وسیع، و 
پرهیز از محدود کردن دید خود به درگیری با چند عنصر ضدانقالب 
توصیه کردند و گفتند: با این تحلیل کالن است که می توان فهمید 
علت اصرار دشمن بر برجام های ۲ و ۳ چه بود که در داخل نیز عده ای 

البّد از روی غفلت حرف آنها را تکرار می کردند.
ایران حضور منطقه ای  ایشان در این زمینه افزودند: برجام ۲ یعنی 

خود را کاماًل رها کند و برجام 
متعهد شود که  ایران  یعنی   ۳
مهم  و  راهبردی  سالح  هیچ 
تولید  پهپاد  و  موشک  مانند 
نکند تا در مقابل تهاجم، دست 

خالی باشد.
خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
را  کشور  در  بسیج  حضور 
مقابل  در  کردن  سپر  سینه 
بزرگی  توطئه های  چنین 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند 
میدان  این  در  بسیجیان  شما 
نبرد، از حرم دفاع، و با داعِش 
دست ساِز آمریکا مبارزه کردید 
و  لبنان  رزم آوِر  دالوران  به  و 
توانستید  چه  هر  فلسطینی ها 

کمک کردید و باز هم کمک خواهیم کرد.
و  وسیع  میدان  چنین  بسیج  رزم  میدان  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
عمیقی است نه فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خیابانی، افزودند: البته 
این به معنای صرف نظر کردن بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست 
چرا که آن مسئله نیز باید عالج، و هر اغتشاشگر و تروریستی مجازات 
شود اما بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود به کارهای 
جزئی نشود و بداند که اغتشاشگر نیز سرانگشت همان دستی است 

که در آن نقشه بزرگ شکست خورده و اینجا به میدان آمده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بسیج فراموش نکند که مبارزه و 
درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این چند نفر، غافل یا جاهل 

یا بی اطالع و دارای تحلیل غلط، و یا مزدور هستند.
ایشان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و بی مایه برخی افراد گفتند: 
بعضی از این افراد در روزنامه ها و فضای مجازی می گویند برای تمام 
کردن اغتشاشات باید »مشکل تان را با آمریکا حل کنید« و »صدای 

ملت را بشنوید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سوال که »چگونه مشکل آمریکا 
با ایران حل می شود«، گفتند: این یک سوال جدی و واقعی است و 
قصد دعوا نداریم. آیا مشکل با نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن 

از آمریکا حل می شود؟
ایشان با یادآوری مذاکرات الجزایر با آمریکایی ها در سال ۱۳۵۹ بر 
سر آزادی گروگان ها، و تعهد آمریکا به آزاد کردن ثروت های ایران و 
پرهیز از مداخله در امور داخلی ما، گفتند: ما همه گروگان ها را آزاد 
کردیم اما آمریکا به تعهدات خود از جمله رفع تحریم ها و آزاد کردن 

ثروت های مسدود شده ملت عمل نکرد.
برداشتن  یعنی  برجام  قضیه  در  آمریکا  بدعهدی  انقالب،  رهبر 
تحریم ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت هسته ای را نمونه دیگری 
از بطالن حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره دانستند و افزودند: 
مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند، بله باج دادن به آمریکا 
مشکل را حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند 

و هر بار باج جدیدی خواهند خواست.
ایشان در این زمینه افزودند: اول می گویند غنی سازی ۲۰ درصد را 
تعطیل کنید، بعد غنی سازی ۵ درصد را، بعد کل صنعت هسته ای را، 
بعد تغییر قانون اساسی را مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت 

مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ممکن است یک نفر حتی 
جمهوری اسالمی را قبول نداشته باشد اما هیچ ایرانی با غیرتی حاضر 
آمریکا  با  مذاکره  بنابراین  گفتند:  بدهد،  را  باج هایی  چنین  نیست 
مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل 

اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی 
دیگر کاری با کشور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب کردند 

و این همه شهید دادند؟
ایشان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان مبنی بر »شنیدن صدای 
 ۱۳ در  امسال  ملت،  رعدآسای  صدای  کردند:  خاطرنشان  ملت« 
آن  را.  ملت  بشنوید صدای  را شنیدید؟ شما  آن  آیا  بلند شد؛  آبان 
سلیمانی  شهید  تشییع  در  میلیونی   ۱۰ از  بیش  و  عظیم  جمعیت 
صدای ملت بود. امروز تشییع شهدا در شهرهای مختلف و شعارهای 
مردم علیه تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت است. شما صدای ملت 

را نمی شنوید؟
به  توصیه  چند  بیان  به  سخنانشان  پایانی  بخش  در  انقالب  رهبر 
بسیجیان پرداختند: »بسیجی بمانید و روحیه و ایمان بسیجی را در 
خود حفظ کنید«، »قدر خود را بدانید البته خاصیت بسیجی تفاخر 
نکردن است اما قدر این توفیق خدادادی را بدانید«، »دشمن و نقاط 
ضعف و نقشه های آن را بشناسید و در مقابل دشمنی که با بزرگ 
و قوی جلوه دادن خود به دنبال غافلگیر کردن شما است، هوشیار 

باشید«، و »رشد معنوی خود را مراقبت و اندازه گیری کنید«.
شیوه  مهمترین  امروز  گفتند:  بسیجیان  به  پنجم  توصیه  در  ایشان 
بدخواهان، جعل و دروغ پردازی به وسیله تلویزیون هایشان یا فضای 
تبیین،  به وظیفه جهاد  با عمل  این شگرد  مجازی است، در مقابل 
»روشن بینی خود را افزایش دهید« و اجازه ندهید دشمنی که بیش 
از تسلط بر سرزمین ها به دنبال تسلط بر مغزها است، به این هدف 
دست یابد. رهبر انقالب در توصیه ششم با تأکید بر اینکه »آمادگی 
عملی خود را حفظ کنید و غافلگیر نشوید«، گفتند: حواس همگان 
بخصوص مسئوالن کشور باید در خصوص مسائل اطراف کشور هم 
جمع باشد چرا که برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم 
مناطق شرقی کشور مهم است و باید حواس ما به همه اینها باشد که 

دشمن چه کاری می خواهد انجام دهد؟
فرصت  از  مستکبران  استفاده  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جام جهانی و غفلت ناشی از تمرکز همه چشم ها به آن برای انجام 
و  مراقبت  مسابقات(،  این  قبلی  دوره های  )مانند  دیگر  کارهای 
هوشیاری در این مقطع را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اکنون 
که اسم جام جهانی را آوردیم بگوییم که دیروز بچه های تیم ملی 
ما چشم ملت را روشن کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن باشد که 

ملت را خوشحال کردند.
ایشان در توصیه هفتم، بسیجیان را به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و 
فاسد در بسیج سفارش کردند و توصیه آخر خود را به یک دستور 
شما  نگردید،  غمگین  و  نشوید  »سست  که  داند  اختصاص  قرآنی 

برترید اگر ایمان داشته باشید«.
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