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نماینده مجلس: مشاغل خرد و 
خانگی باید از حالت مجوز محوری 
خارج شوند

کشت فراسرزمینی اقدام جدی 
دولت سیزدهم برای تامین امنیت 
غذایی کشور 

کاویانپور: مربیان ایرانی چیزی 
از خارجی ها کم ندارند
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سیاست 2

روزنامه صبح ایران
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

تعلل دولت قبل در واردات واکسن دلیل 
موجهی نداشت باید پاسخگو باشند

پهپادها به کمک 
محیط بان ها می آیند

سالجقه مطرح کرد؛

 یک استاد دانشــگاه و تحلیلگر نروژی با اشاره به 
وضعیت اوکراین و تالش غرب برای تحریم بخش 
انرژی روسیه اعالم کرد، اقتصاد آلمان بعنوان قوه 
محرکــه و لوکوموتیو اتحادیه اروپــا به آخر خط 

رسیده است.
 اکنون کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و غرب که 
با اعمال فشــار واشنگتن دســت به تحریم های 
گســترده علیــه روســیه زده، حال خــود در 
این  بحــران گرفتار و اکنــون  با دنبالــه روی از 
سیاست های جنگی آمریکا، اقتصاد خود را رو به 

زوال می بینند.
 تارنمای خبری »راشــاتودی « با انتشار این خبر 
نوشــت: بنابر تحقیقات صورت گرفته از ســوی 
»گلــن دیســن« )Glenn Diesen( اســتاد 
دانشگاه نروژ، با تحریم روسیه در بخش انرژی از 
سوی غرب، اقتصاد آلمان رو به زوال نهاده و مدل 
اقتصادی آن در حال ویران شدن بوده و اکنون با 

احتمال یک فاجعه اقتصادی روبرو است.
راشــاتودی در ادامه نوشــت: آلمان بــه تازگی 
نخستین کســری تجاری ماهانه خود را طی سه 
دهه اخیر تجربه و به ثبت رساند، بطوریکه رئیس 
اتحادیه بازرگانی فدراســیون آلمان هشدار داد، 

صنایع کلیدی این کشور به علت کمبود و افزایش 
بهای انرژی بطورکل از هم فرو خواهند باشید، در 
نتیجه دوران طالیــی لوکوموتیو اقتصاد اتحادیه 

اروپا هم اکنون به پایان راه رسیده است.
این تحلیل اقتصادی در ادامه یادآور می شــود: 
برای ســه دهه صنایع آلمان با توجــه به واردات 
ارزان انرژی از ســوی روسیه رشــد چشمگیری 
یافت، ایــن درحالی بــود که بزرگترین کشــور 
اروپا )روسیه( مهم ترین مقصد واردات کاالهای 

آلمان به شمار می رفت.
در طول قرون گذشــته، موضوع کلیدی سیاست 
اروپا این بود که توان و قدرت تولید آلمان و منابع 
عظیم روســیه می تواند دو رکن و ســتون اصلی 

قدرت را در قاره اروپا به شمار می روند.
 طی دو قرن گذشــته،  همواره روابط بین مسکو 
و برلیــن دو قدرت مطــرح منطقــه ای  در اروپا 
برای آمریکا و انگلیس چالــش برانگیز بوده و به 
گفته یک جغرافی دان انگلیســی به نام »جیمز 
فرگریو« تقابل میان آلمان و روســیه در گذشته 
موجب شد تا بخش مرکز و شــرق اروپا به »نقطه 

شکست« بدل شود.
راشــاتودی نوشــت: اکنون جنــگ نیابتی بین 

ناتو و روســیه بر سر اوکراین نشــان داده که این 
روابط باردیگر دچار چالش اما این چالش در قرن 
بیست و یکم با چالش های در قرن نوزده و بیستم 

متفاوت است.
این تحلیل  می نویســد: در حالی که روسیه قادر 
به جایگزینی صادرات انرژی خود از غرب به سایر 
کشورها است اما غرب توانایی  جایگزینی واردات 
انرژی ندارد، مضاف بــر اینکه تحریم های اعمال 
شــده اروپایی ها و غرب موجب شــده تا آنها به 
ســایر منابع انرژی همچون نفت ایران و ونزوئال 
نیز دسترســی نداشــته باشند.راشــاتودی می 
نویسد: غرب با تجاوز نظامی به لیبی و همچنین 
ایجاد بی ثباتی در کشورهای آفریقایی همچون 
نیجریه، اکنون این کشورها قادر به فراهم آوردن 

احتیاج انرژی اروپایی های دراین زمینه را ندارد.
راشاتودی نوشت: حال غرب با مجموعه ای از یک 
فاجعه اقتصادی روبرو اســت که ناشی از بدهی 
های ناپایــدار، تورم سرســام آور، کاهش رقابت 
پذیری و اکنون نیز بحران انرژی در راس آن قرار 
دارد، اکنون این آلمان اســت که بیش از روسیه 
با تشدید تنش بین غرب و مســکو، دچار آسیب 

شده است.

تحلیلگر نروژی: 

آلمان با فاجعه اقتصادی 
احتمالی روبرو است
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امیرعبداللهیان: 

جام جهانی قطر به لحاظ دیپلماسی و 
افکار عمومی بسیار مهم است

 رئیس جمهوری آمریــکا در مقاله ای در 
روزنامه واشــنگتن پســت ضمن تاکید 
بر ادامه اعمال فشــارهای دیپلماتیک و 
اقتصادی علیه جمهوری اســالمی ایران 
از اقدامات دولت پیشــین این کشور در 
مورد برنامه هســته ای ایران انتقاد کرد 
و اذعان داشت که برجام بواقع »کارساز« 

بود.
به گزارش  ایرنا، جو بایدن که قرار اســت 
در سفر منطقه ای خاورمیانه به عربستان 
ســفر کند در مقاله خود در واشــنگتن 
پســت با اعتراف به اینکه برجام و توافق 
هســته ای کارســاز بوده و جواب داده، 
نوشــت: پس از انکه رئیــس جمهوری 
پیــش از مــن »از توافق هســته ای که 
کارساز بود«، روی برگرداند، )در پی این 
اقدام(ایران قانونــی را تصویب کرد که به 
موجب آن تســریع برنامه هسته ای خود 
را الزامی می کرد، آنــگاه زمانی که دولت 
گذشته )دولت ترامپ( در شورای امنیت 
ســازمان ملل به دنبال محکومیت ایران 
به دلیل ایــن اقدام بود، ایــاالت متحده 
خــود را )در این مجمع( منــزوی و تنها 

دید.
بایدن بــا تاکید بــر اینکه اقــدام دولت 

پیشــین واشــنگتن در ایــن زمینــه 
بحران ساز شــد، نوشــت: در نخستین 
جمهــوری ام،  ریاســت  هفته هــای 
کارشناسان و مقامات نظامی  آمریکایی 
)بــه مــن( هشــدار دادند کــه منطقه 
)خاورمیانــه( به شــدت تحت فشــار 
قرار گرفته اســت، این امــر نیازمند یک 
دیپلماسی فوری و متمرکز در این زمینه 
بود.رئیس جمهــوری آمریکا در ادامه این 
مقاله خود نوشت: در خصوص ایران، ما با 
متحدان و شــرکای خود در اروپا و سراسر 
جهان متحد شــده ایم تا این انزوای خود 
را  معکوس کنیــم )برگردانیم( ، حال این 
ایران است که در انزوا قرار دارد تا زمانیکه 
به توافق هســته ای بازگردد. ماه گذشته 
بیش از ۳۰ کشــور جهان به آمریکا ملحق 
شــدند تا ایران را به دلیــل عدم همکاری 
با آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی در 
مورد فعالیت های هســته ای گذشته اش 
محکوم کنند. دولت من بر افزایش فشــار 
دیپلماتیک و فشــار اقتصادی علیه ایران 
تا زمانیکه تهران خود را آماده بازگشــت 
و تبعیت از توافق هســته ای نماید، ادامه 

می دهد.
بایــدن در حالی طی ایــن مقاله از تالش 

دولتش برای تــداوم اعمال فشــارهای 
دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران سخن 
به میان آورده که جمهوری اسالمی ایران 
بارها ُحســن نیت خود را در مورد اجرای 
تعهداتش در قبال برجام نشان داده است 
اما این آمریکا بوده کــه به طور غیرقانونی 
از این توافق خــارج شــده. در این میان 
اروپایی ها نیز به جای اجرای تعهدات شان 
در قبال توافق هسته ای، مسیر واشنگتن 
را دنبال کــرده و درخواســت های بی جا 
و خــارج از چارچوب توافق هســته ای از 

تهران مطرح کرده اند. 

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همچنین 
در این مقاله اعالم کرد که به دنبال تقویت 
همکاری راهبردی با عربســتان سعودی 
است. وی نوشت که در ســفر آتی خود به 
عربستان ســعودی، هدف او تقویت یک 
همکاری راهبردی در آینده اســت که بر 
اســاس منافع و مســئولیت های متقابل 
بنا شده اســت. بایدن تاکید کرد که یک 
خاورمیانه امن تر و یکپارچه تر از بسیاری 
جهات به نفع آمریکایی ها اســت و افزود 
که آبراه هــای این منطقه بــرای تجارت 

جهانی ضروری است.

انتقاد بایدن از سیاستهای دولت ترامپ در قبال برجام

جامعه ۴
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران: 
تمرکز بر آینده رویکرد اصلی 
بازرسی شهرداری

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات 
هوانوردی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری از وجود ۱۰۵ فرودگاه 
در کشور خبر داد و گفت: فقط ۵۴ 
فرودگاه کشور عملیاتی و تجاری 

است.
به نقل از صدا و سیما، میثم شاکر 
اظهار کــرد: در حــال حاضر در 
کشــور ۱۰۵ فرودگاه وجود دارد 
که شــامل فرودگاه های تجاری، 

پروازهای هوانوردی، آموزشــی، 
مناطق آزاد، نفتی و نظامی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات 
هوانوردی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری افــزود: ۶۴ فــرودگاه 
عملیاتی و تجاری در کشور وجود 
دارد که از این تعداد، ۱۰ فرودگاه 
به دلیل نبود ناوگان غیرعملیاتی 
است و بر این اساس ۵۴ فرودگاه 
قابلیت بهره بــرداری دارند که از 

این تعــداد، فرودگاهای مهرآباد، 
مشهد، شــیراز و کیش بیشترین 

ترافیک پروازی را دارند.
شاکر در پاســخ به این سوال که 
آیا این تعداد فرودگاه در کشــور 
نیاز اســت، افــزود: فرودگاه ها 
برای توســعه مناطق ســاخته 
در  همچنیــن  و  می شــوند 
زمینه ی محرومیت زدایی و بروز 
رویدادهای بحرانی مؤثر هستند 

و به عنوان زیرســاخت توســعه 
از آن ها اســتفاده می شــود و به 
عنوان نمونه در ســانحه اخیری 
که در طبــس روی داد، فرودگاه 
طبس که ترافیــک پروازی کمی 
دارد توانست در این حادثه مورد 
اســتفاده قرار گیرد یا فرودگاه بم 
در زلزله بم از جمله فرودگاه هایی 
بود که در هنگام بــروز بحران ها 

مورد استفاده قرار گرفت.

نیمی از فرودگاه های کشور قابلیت بهره برداری ندارند



 عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اســالمی گفت: تعلل دولت قبل در 
زمینه واردات واکســن دلیل موجهی نداشــت و در این مدت خسارات 
سنگینی به جان و مال مردم وارد شد؛ بنابراین کسانی که دست اندر کار 

این مساله بودند، باید پاسخگو باشند.
حمیدرضا ترقی با بیان اینکه دولت رئیســی از ابتدای کار با وجود بحران 
دو ســاله کرونا روبه رو بود، گفت: این بحران سالمت، هم به جسم مردم 
آسیب های زیادی رسانده بود، وحشــت، نگران و دغدغه و عدم آرامش 
را در همــه خانه ها حاکم کرده بــود. میلیون ها نفر درگیــر این بیماری 
شــده بودند و روزانه ۷۰۰ نفر از مردم عزیز ما بر اثر این ویروس از دست 

می رفتند و خانواده ها فراوانی عزادار می شدند.
قائم مقام حــزب مؤتلفه اســالمی اضافه کــرد: مردم حدود دو ســال 
خانه نشین شــده بودند و روابط خانوادگی آنها متوقف شده و دلتنگی و 
حضور مســتمر در خانه، اعصاب مردم را به هم ریخته بــود. در کنار آن، 
نیروهای پزشکی و بیمارســتانی هم ظرف این مدت طوالنی از مداوای 

بیماران خسته شده بودند.
وی با بیان اینکه در کنار همه اینهــا، تحریم های غرب و آمریکا در زمینه 
دارو، ورود واکسن را به کشور دشوار می کرد، افزود: بهانه های گوناگونی 
نیز از ســوی دولت مطرح می شــد که به دلیل وجود مشکالت مربوط به 

برجام و عدم پذیرش FATF نمی توانیم واکسن وارد کنیم.
ترقی ادامه داد: از بین رفتن و تعطیل شــدن بســیاری از کسب و کارها، 
بیکار شدن بســیاری از کارگران فصلی و روزمزد، ضربه خوردن سیستم 
حمل و نقل و امثال اینها، ضربه بسیار ســنگینی بود که به کشور ما وارد 
شد. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم اولویت اول خود را صیانت از جان 
مردم قرار داد تا بتواند عوارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشــی از 

کرونا را برطرف کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اســالمی یادآور شد: دولت بالفاصله 
پس از روی کار آمدن، نســبت به تأمین نیاز واکسن در کشور اقدام کرد و 
توانست ظرف مدت ۶ ماه هم واکسن وارد کشــور کرده و هم در داخل با 

حمایت از شرکت های دانش بنیان آن را تولید کند.
این فعال سیاســی اصولگرا ادامــه داد: بنابراین یــک مصونیت عمده و 
عمومی به مردم داده شد تا بتوانند با این اقدام جلوی گسترش و پیشرفت 
این ویروس در کشــور را بگیرد و بــا کنترل دقیق مزرهــا، جلوی ورود 
گونه های این ویروس را بگیرد و در نهایت توانست تعداد تلفات را از ۷۰۰ 

نفر در روز، به صفر برساند.
وی گفت: در کنار تالش های دولت، حرکت های مردمی با دســتور رهبر 
انقالب با عنوان رزمایش مواســات در زمینه کمک به نیازمندان و اقشار 
آسیب دیده از این ویروس آغاز شد و توانســت ملت را در کنار دولت قرار 
دهد. با این حرکت، بخشــی از دردها و آالم مردم درمان پیدا کرد. دولت 
با تخصیص اعتبارات ویژه تبصــره ۱۶ بودجه و امثالهم، میلیاردها تومان 
کمک را سرازیر خانواده هایی کرد که نیازمند مایحتاج اولیه زندگی خود 

شده بودند.
ترقی تصریح کرد: این حرکت با حمایت دولت از پزشــکان و پرستاران و 
کمک به نیروهای جهادی برای ضد عفونی و واکسیناســیون در سراسر 
کشور، توانســت این امکان را فراهم کند که با غلبه بر این ویروس، دوباره 
آرامش را به خانواده ها بازگرداند، از عزادار شــدن خانواده ها جلوگیری 

کرده و زمینه ارتباطات اجتماعی و مسافرت ها را فراهم کند.
قائم مقام حزب مؤتلفه اســالمی اضافه کرد: عید امسال هم شاهد هجوم 
گسترده مردم به مسافرت بودیم که توانست قدری از آزردگی های روحی 
مردم را رفع کرده و یک نشــاطی به زندگی ها ببخشد. کسب و کارها راه 

افتاد، بازار رونق پیدا کرد و مردم از انزوای اجتماعی خارج شدند.
این فعال سیاســی اصولگرا یادآور شــد: دولت هم با فراهم کردن ۱۵۰ 
میلیون دز واکسن توانسته است مردم  را مقابل این ویروس واکسینه کند 
و با کمک به اقشار ضعیف جامعه، خســارت های ناشی از کرونا را جبران 

کرده و به زندگی مردم آرامش و بهبود نسبی ببخشد.
وی با اشاره به ارسال پرونده ترک فعل حســن روحانی در ستاد کرونا به 
قوه قضائیه از سوی کمیسیون بهداشــت مجلس شورای اسالمی افزود: 
گزارش مجلس نشــان داد که دولت قبل در شناسایی این ویروس، نحوه 
برخورد و چاره اندیشــی در مقابله با این ویروس تعلل داشته و از مشورت 

افراد نخبه و کارشناس در این زمینه استفاده نکرده است.
ترقی گفت: تعلل دولت قبــل در زمینه واردات واکســن دلیل موجهی 
نداشت و در اثر این بی توجهی و ترک فعل ها، کسب و کار مردم تعطیل و 
از فعالیت های اجتماعی روزمره جلوگیری شــد. در صورتی که دولت در 

قبال تامین امنیت جانی مردم مسئولیت داشت.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: در این مدت 
خسارات سنگینی به جان و مال مردم وارد شد که اگر این تعلل ها وجود 
نداشت این خسارات وارد نمی شد. بنابراین کسانی که دست اندر کار این 

مساله بودند، باید پاسخگو باشند.

نماینده مجلس: مشاغل خرد و خانگی باید 
از حالت مجوز محوری خارج شوند

نایب رئیــس کمیســیون جهــش تولید مجلــس از رونــد طوالنــی برخی 
بروکراســی های اداری در کشــور که باعث کندی در روند پیشرفت پروژه ها می 
شوند انتقاد کرد و گفت:مشاغل کوچک و خرد و خانگی و مشاغلی که متعرض به 
مسائل زیست محیطی،منابع طبیعی، ســالمت، امنیت و فرهنگ نیستند طبق 

قانون باید از حالت مجوز محوری خارج شود.
دکتر جعفر قادری در این باره افزود: ما تالشــمان این اســت که ارتباط مردم با 
پرسنل اداری ادارات را کم کنیم.و از طریق سامانه تمام اطالعات منعکس شود و 

این خود یک گام بزرگی است.
نایب رئیس کمیســیون جهش تولید مجلس ادامه داد: افراد باید در درگاه ملی 
مجوزهای کســب و کار وارد شــوند و اطالعات را وارد کنند و بالفاصله برایشان 

مجوز صادر شود که خوشبختانه این مورد االن اجرایی شده است.
نایب رئیس کمیســیون جهش تولید مجلس ادامه داد:  در همین کمیســیون 
جهش تولید، طرح قانون تسهیل مجوزهای کســب و کار که یک قانون کلیدی 
اســت و خیلی از گیر و بند های اداری را حذف می کند و بسیاری از کسب و کارها 
را از حالت مجوز محور خارج می کند را به صحن ارائــه دادیم که تبدیل به قانون 

گردید.
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نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت: آمریکا با اعمال تحریم های 
جدید علیه ملت ایران نشــان داد، آماده همکاری 

نیست و دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است.
عباس مقتدایی  با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا 
علیه ملت ایــران گفت: تحریم هــای اخیر آمریکا 
علیه چند شــخصیت و چند شــرکت که با ایران 
همکاری دارنــد آن هم در حیــن مذاکرات برجام 
نشان داد که آنها نه به دنبال همکاری بلکه به دنبال 

اعمال فشار هستند.

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اســالمی افزود: این مساله 
غیرقابــل اعتماد بــودن آمریکا را بیــش از پیش 
نمایان ســاخت و به همگان ثابت کــرد که آنها به 
دنبال تحقق اهداف شــان از طریق اعمال فشــار 

بیشتر علیه ملت ایران هستند.
مقتدایی اظهار داشت: مقامات آمریکا دریافته اند 
که ملت ایران قویتر از آن هســتند که با تحریم ها 

متوقف شود.
وی خاطرنشــان کرد: امروز در عرصه بین المللی 

شاهد تضعیف آمریکا هســتیم و این مساله را نیز 
شاهدیم که ایران دوره تحریم هایی که آمریکایی ها 
آن را تحریم فلج کننده می نامیدند، پشــت ســر 
گذاشــته اســت و اگر اندکی مقاومت کنیم صبح 

روشن عبور از این شرایط نزدیک است.
نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها برای رسیدن به هدفشان مقابل ایران 
همواره به دنبال اعمال فشــار هســتند این اعمال 
فشار یا در قالب تحریم اســت و یا در قالب طوالنی 

کردن مذاکرات و فرسایشــی کــردن مذاکرات و 
همواره سعی دارند تا مســائل داخلی ایران را تحت 

الشعاع مذاکرات قرار دهند.

آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ایران دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است

 رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه اینترنت ارزان قیمت 
باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: اگر دولت در 
موضوع اینترنت بســته هایی را به صورت تشویقی 
و به شــکل یارانه برای مردم در نظــر بگیرد اقدام 

مثبت و خوبی است.
محمدصالــح جــوکار دربــاره بســته اینترنتی 
چهارماهه و دائمــی رایگان به ســه دهک پایین 
جامعه گفت: زیرســاخت های استفاده از اینترنت 
باید برای همه افراد فراهم شــود تا همه بتوانند از 

مزایای فضای مجازی استفاده کنند.

رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
با بیان اینکه اینترنــت ارزان قیمت باید در اختیار 
مردم قرار گیرد، افزود: البتــه افرادی که بخواهند 
بیشتر اینترنت استفاده کنند باید هزینه بیشتری 
هم پرداخت کنند.  نکته ای که وجود دارد این است 
که اگر دولــت در موضوع اینترنت بســته هایی را 
به صورت تشویقی و به شــکل یارانه برای مردم در 

نظر بگیرد، اقدام مثبت و خوبی است.
جوکار عنوان کــرد: با توجه به اینکــه مردم هنوز 
انتقادات جدی نسبت به بحث توزیع یارانه ها دارند 
این دهک ها باید نســبت به دالیل قطع یارانه شان 

توجیه شوند و یا اینکه اینترنت همگانی برای همه 
مردم البته غیر از دهک بــاالی جامعه که نیازی به 

این یارانه ندارند،  در نظر گرفته شود.
وی درباره توجه دولت سیزدهم نسبت به موضوع 
قطعی برق گفت: البته اینطور نیســت که امسال 
قطعی برق نداشته باشیم بلکه قطعی برق خانگی 
نداریم اما برای صنایع مهم مانند فوالد و ســیمان 
قطعی برق داریم به طوری که با کمبود سیمان در 
بازار مواجه شده ایم که این موضوع به تولید آسیب 

می رساند.
اقدام دولــت در جلوگیری از قطعــی برق اقدامی 

خوب و مثبت است
نماینده مردم یزد و اشــکذر در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: بهترین اقدام این است که دولت 
با اختصــاص یارانه، این بخش را پشــتیبانی کند 
و شرکت هایی که بیشــترین مصرف برق را دارند 
خودشــان بتوانند نیروگاه داشته باشــند و تولید 
برق کنند و از این جهت خودکفا شوند و بهتر است 
دولت بیشتر برای جلوگیری از قطعی برق مصارف 

خانگی، اصناف و بخش تجاری اقدام کند.  
جوکار، اقدام دولــت در جلوگیری از قطعی برق را 
اقدامی خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: امســال 
با توجه به گرمای طافت فرســای هــوا قطعی برق 
خانگی نداشتیم که این مســاله از اقدامات خوب 

و مثبت دولت بود.
وی افزود: یکــی از اقدامات مهــم دولت آیت اهلل 
رئیسی توجه به کشــورهای منطقه و پیمان های 

منطقه ای است.
رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس شــورای 
اســالمی افزود: ارتباطات اقتصادی با کشورهای 
منطقه در خنثی سازی تحریم ها اثرگذار است در 
ماه های گذشــته دولت آیت اهلل رئیســی اقدامات 
بســیار خوبی را در این زمینه آغاز کــرده و ادامه 
داده است.جوکار اظهار داشت: عضویت در پیمان 
شانگهای و پیمان بریکس و ایجاد روابط اقتصادی 
با کشــورهای حوزه خزر از اقدامــات مهم دولت 
آیت اهلل رئیسی برای گسترش روابط با همسایگان 
است. گسترش روابط اقتصادی، تجاری، ترانزیتی 
و کسب درآمد در این بخش می تواند گشایش های 
اقتصــادی الزم را در میان مدت بــرای ملت ایران 
به همراه داشــته باشــد. وی گفت: ما می توانیم با 
توجه به شــرایط جغرافیایی که در آن قرار داریم 
درآمدهای خوبی را از محل ترانزیت کســب کنیم 
که دولت آیت اهلل رئیســی توجه خوبــی را به این 
بخش داشته است. گســترش روابط با کشورهای 
حوزه خزر به طور خاص می تواند ثمرات اقتصادی 
قابل توجهی برای ما به همراه داشــته باشــد که 

درآمدهای ترانزیتی یکی از آنهاست.

نماینده مجلس: اینترنت ارزان در اختیار 
مردم قرار گیرد

رئیس جمهــور با بیــان اینکه جمهوری اســالمی ایــران مانع و 
محدودیتی برای گسترش روابط با پاکســتان ندارد، اظهار داشت: 
ســطح فعلی روابط تهران - اســالم آباد متناســب با ظرفیت های 
متنوع دو کشــور نیســت و برگزاری منظم کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی می تواند مســیر ارتقای ســطح روابط دو 

کشور را هموار کند.
  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی شــامگاه شــنبه در پاسخ به تماس 
تلفنی »شهباز شریف« نخست وزیر پاکستان با تبریک فرارسیدن 
عید ســعید قربان به دولت و ملت دوســت و برادر این کشور گفت: 
جمهوری اسالمی ایران اهمیت زیادی برای روابط خود با پاکستان 

قائل است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ســطح فعلی روابط تهران-اســالم آباد 
متناســب با ظرفیت های متنوع دو کشــور نیســت، افزود: آماده 
گســترش روابط و افزاش تبادالت و همکاری های دو کشور به ویژه 

در عرصه های انرژی و کشاورزی هستیم.
 رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران مانع و محدودیتی 
برای گســترش روابط با پاکســتان ندارد، اظهار داشت: برگزاری 
منظم کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی مسیر ارتقای 

سطح روابط دو کشور را هموار خواهد کرد.
رئیس جمهور با ابراز خشنودی از امکان پذیرایی کشورمان از زائران 
پاکستانی بارگاه مقدس امام هشتم )ع(   تصریح کرد: ایران بهترین 

دوست کشورهای همسایه در شرایط مختلف است.
روابط پاکستان و ایران فراتر از روابط همســایگی، قرن ها به شکل 

برادرانه تداوم داشته است
شهباز شریف نخست وزیر پاکســتان نیز در این گفت وگوی تلفنی 
ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت و نیز رهبر 

معظم انقالب، از کمک های جمهوری اسالمی ایران برای خاموش 
کردن آتش سوزی در بخشی از جنگل های این کشور و نیز پذیرایی 
مطلوب از زائران پاکســتانی حرم امام رضا )ع( از سوی کشورمان 

قدردانی کرد.
نخست وزیر پاکســتان با بیان اینکه روابط پاکستان و ایران فراتر از 
روابط همســایگی، قرن ها به عنوان روابطی برادرانه تداوم داشته و 
هر دو کشــور از یک کیش و دین و جزو یک خانواده هستند، گفت: 
از توجه و تالش ایران برای گسترش روابط با کشورهای همسایه از 

جمله پاکستان سپاسگزاری می کنم.
شــهباز شــریف با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه سریع تر نشست 
کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشــور افزود: 
پاکســتان عالقمند به گســترش تبادل کاال و تهاتر و نیز همکاری 
در زمینه انرژی با ایران است.نخســت وزیر پاکســتان تاکید کرد: 
خواهان بازگشــت صلح و ثبات به افغانســتان و بهبــود وضعیت 
زندگی مردم این کشور و نیز فراهم شــدن زمینه بازگشت آوارگان 

افغانستانی به کشور خودشان هستیم.

رئیسی  در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان :

ایران مانع و محدودیتی برای گسترش روابط با پاکستان ندارد



۳ تکلیف بانک مرکزی برای 
برگزاری مجمع پست بانک

بانک مرکزی با برگزاری مجمع ساالنه پســت بانک به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به 
اسفند گذشته مشروط به اعمال سه تکلیف موافقت کرد.

 بانک مرکزی با برگزاری مجمع ســاالنه پســت بانک برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 
۱۴۰۰ منوط به طرح صورت های مالی واصله طی نامه فوق و اعمال موارد ذیل موافقت کرد.

۱. عدم توزیع سود تسعیر اقالم ارزی با عنایت به بخشنامه ۲۴ اسفند این بانک
۲. لزوم توجه مجمع در خصوص بند ۶ گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونی آن بانک موضوع 

سهام در اختیار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست بانک تحت عنوان سهام خزانه
۳. لزوم تعییــن تکلیف مبلغ ۳۱.۳ میلیارد تومان کســری پرداخت ســود به صاحبان ســپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار بابت مابه تفاوت سود قطعی نســبت به علی الحساب پرداختی به سپرده های 

مذکور

بیمه پارسیان روند صعودی شناسایی درآمد 
خود را حفظ کرد

شرکت بیمه پارسیان، در ۳ ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی و صدور ۱۳۷۴ میلیارد تومان 
درآمد حق بیمه شــد. این رقم حاکی از رشــد ۴۵ درصدی درآمد حق بیمه بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته است.
 این شرکت بیمه ای در فروردین ۳۱۲ میلیارد تومان، در اردیبهشــت ۴۷۰ میلیارد تومان و در خرداد 
ماه ۵9۳ میلیارد تومان حق بیمه صادر نمود؛ به این ترتیب روند صعودی شناسایی درآمد حق بیمه در 

بازه زمانی مذکور حفظ شد.
از سوی دیگر رقم خسارت پرداختی اعالم شده این شــرکت بیمه ای در ۳ ماه نخست سال جاری ۷۷۴ 

میلیارد تومان اعالم شده است که نسبت به دوره مشابه حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
گفتنی است از درآمد حق بیمه صادره بخش عمده آن یعنی ۳8 درصد، مربوط به رشته بیمه ای ثالث-

اجباری می باشد. در خصوص خسارت پرداختی ۴۰ درصد را رشته درمان در بر گرفته است.

جشنواره اصناف بانک تجارت آغاز شد
این جشنواره بزرگ ویژه مشتریان بخش اصناف و پرسنل بانک، در سراسر کشور آغاز شد.

مشتریان بخش اصناف برای شرکت در قرعه کشی جایزه ویژه ســفر هیجان انگیز باید ۱۰۰۰ امتیاز و 
برای ورود به قرعه کشی سایر جوایز ارزنده این جشنواره حداقل ۲۰۰ امتیاز کسب کنند.

افتتاح حساب ۱۰ امتیاز، داشتن حداقل ۱۰ تراکنش کارتخوان فروشــگاهی در ماه ۲۰ امتیاز، انجام 
دست کم پنج تراکنش همراه بانک ۲۰ امتیاز و ماهانه پنج تراکنش اینترنت بانک ۱۰ امتیاز، مشتریان 
دارای دســته چک ۳۰ امتیاز، هر یک میلیون ریــال میانگین موجودی حســاب متصل به کارتخوان 
فروشــگاهی دو امتیاز و هر پنج میلیون ریال تراکنش خرید کارتخوان فروشگاهی یک امتیاز را برای 

مشتریان در بر خواهد داشت.
تمامی واحدهای صنفی فعال کشور در گروه های تولید، توزیعی و خدمات و رسته های گوناگون آن ها 
که مشتری بانک تجارت به شــمار می روند می توانند با افزایش امتیاز از روش های فوق شانس خود را 

برای بهره مندی از جوایز این جشنواره افزایش دهند.
مشــتریان بانک و همکاران می توانند برای اطالع از جزئیات طرح و کسب اطالعات تکمیلی به پایگاه 
اینترنتی بانک تجارت مراجعه کرده و یا از طریــق برقراری تماس با مرکز ارتباط مشــتریان بانک به 

شماره ۱۵۵۴ و مرکز ارتباط با مشتریان ایران کیش به شماره ۱۶۶8 کسب اطالع کنند.

اطالعیه بانک سامان در خصوص مسدودی 
برخی کارت های مشتریان

برخی از کارت های مشــتریان بانک سامان به دلیل اســتفاده در درگاه ها و پایانه های ناامن و احتمال 
سوءاستفاده از کارت مشتریان و به دستور فتا مسدود شده است.

به نقل از روابط عمومی بانک ســامان، پیرو اطالع رســانی پیامکی به تعداد محدودی از مشتریان در 
خصوص ابطال کارت بانکی ایشــان به اطالع می رساند این اقدام به دلیل اســتفاده از کارت مذکور در 

درگاه ها و پایانه های ناامن و احتمال سوءاستفاده از کارت مشتریان و به دستور فتا انجام شده است.
بدیهی است این اقدام به جهت حفظ منافع مادی مشــتریان انجام شده است و جای هیچ گونه نگرانی 
نیست و مشــتریان می توانند در اســرع وقت از طریق شــعبه به صورت حضوری یا از طریق موبایلت 

به صورت غیرحضوری کارت جدید دریافت کنند.
بر این اساس هرگونه شایعه و مطلب دیگری قویاً تکذیب می شود و قابل پیگرد قانونی خواهد بود

با اعطای حکمی از سوی آیت اهلل صدیقی صورت گرفت؛ 
ریاست دکتر شایان بر شورای امر به معروف و 

نهی از منکر بانک مسکن
نشست هم اندیشی عفاف و حجاب به ریاست آیت اهلل صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
و با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، ذبیح اهلل ســلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک  های دولتی و خصوصی برگزار شد. 
 در حاشیه نشســت هم اندیشــی عفاف و حجاب، آیت اهلل صدیقی رییس ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر، حکم ریاســت شــورای امر به معروف و نهی از منکر در بانک های مختلف را به مدیران عامل 

بانک های دولتی و خصوصی از جمله دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، اعطا کرد.
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به موضوع 
عفاف و حجاب، از مدیران عامل درخواست کرد تا در این زمینه اقدامات الزم را در جهت توسعه هر چه 

بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف انجام دهند.
بر اساس این گزارش، بانک مسکن پیش از این نیز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اقداماتی انجام 
داده که ابالغ  نامه ها و اطالعیه های مربوط به شــاخص های عفاف و حجاب در ســطح ستاد و شعب از 

جمله این موارد است.
همچنین بانک مســکن همواره برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات عفاف و حجاب برای کارکنان 

را در دستور کار قرار داده است.
اجرای برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری برای کارکنان، توســعه فرهنگ عفاف و حجاب در سطح 
کارکنان با برگزاری مســابقات کتاب خوانی موضوعی و نیز توزیع کتاب هــای مرتبط، بهره گیری از 
ظرفیت فضای مجازی برای تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برگزاری جشــن تکلیف و اهدای 
هدایا به فرزندان تازه مکلف شــده همکاران در تمامی استان ها و برگزاری جلســاتی با بازرسان ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر در راستای ارزیابی عملکرد اســتان های مختلف، بخشی از اقدامات بانک 

مسکن در این حوزه است.

وزیر صمت: بانک ها موظف به پرداخت 
تسهیالت مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند

 
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از رویکردهای جدی دولت سیزدهم را حمایت از تولید خواند و گفت: 

در این راستا بانک ها موظف به پرداخت تسهیالت الزم به واحدهای تولیدی هستند. 
محمد فاطمی امین که به عنوان یکی از وزرا کابینه در کنار رییس جمهور به ســنندج سفر کرده است 
روز جمعه در حاشیه بازدید از کارخانه کاشی کسری سنندج با اعالم اینکه برای تامین اعتبار واحدهای 
تولیدی کردستان یک هزار میلیارد تومان مصوب شده است، اظهار داشت: تالش می شود از این محل 
تسهیالت مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه واحد تولیدی کاشی 
کسری سنندج تاکنون از تسهیالت بانکی اســتفاده نکرده بانک ها موظف هستند که اعتبار مورد نیاز 
آن را تامین کنند.مدیرعامل شــرکت صنایع کاشــی کسرای ســنندج نیز در این بازدید گفت: طرح 
توسعه کاشی کسری نیازمند یک هزار و ۵۰۰  میلیارد ریال تسهیالت  است و در صورت تامین آن برای 

۱۵۲ نفر دیگر اشتغال ایجاد می شود.
محمد روشنفکر با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار 
هستند، افزود: مهم ترین مشکل این واحد در فاز توسعه عدم تامین تسهیالت مورد نیاز است که در کار 

گروه تسهیل و رفع موانع استان هم مصوب شده اما تاکنون از سوی بانک پرداخت نشده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین امروز جمعه از کارخانه الستیک بارز کردستان بازدید کرد.

او در حاشیه این بازدید اظهار داشــت: یکی از اولویت های کاری این وزارتخانه حمایت از کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی فعال اســت.فاطمی امین  اضافه کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشکالت و 
مسائل زیادی هم چون عدم ثبات قوانین و مقررات، تورم باال و وابستگی قیمت ها به نرخ ارز وجود دارد  

که ثبات نرخ ارز موجب کنترل گرانی و تورم خواهد شد.

3 اقتصاد

 رئیس ســازمان مالیاتی گفت: از ۴میلیــون مودی که 
اظهارنامه داده اند، ۱.۶ میلیــون اظهارنامه مالیات صفر 
و 8۰۰ هــزار اظهارنامــه مالیات زیر ۵ میلیــون تومان 
پرداخت می کننــد. در مقابل ۵درصــد مودیان که جزو 
صنف های پردرآمد هســتند، حدود ۵۰ درصد مالیات 
مشــاغل را پرداخت می کنند. این بــه معنی حرکت به 

سمت عدالت مالیاتی است. 
رئیس ســازمان مالیاتــی در خطبه های نمــاز جمعه 
ضمن تبریــک عید ســعید قربان و همچنیــن تبریک 
هفته مالیات، گزارشــی از رویکردهــا، اقدامات و نتایج 
فعالیت های ســازمان امور مالیاتی در دولت ســیزدهم 
ارائه کرد. داود منظور درباره رویکرد سازمان امور مالیاتی 
کشــور در دولت مردمی گفت: رویکرد نظام مالیاتی در 

دولت ســیزدهم همان است که در ســند تحول دولت 
مردمی و قبل از آغاز به کار دولت تعریف و تدوین شــد. 
در حوزه مالیاتی آنچه بر اساس این سند بر ما تکلیف شده 
این است که دو چرخش مهم تحول آفرین را ایجاد کنیم. 
اولین چرخش تحول آفرین این است که از فشار مالیاتی 
به بخش رسمی و بخش مالیات دهنده و خوش حساب به 
سمت مالیات ستانی از کسانی که فرار مالیاتی می کنند 

و اجتناب مالیاتی دارند حرکت کنیم.
تمرکز بــر بخض غیر رســمی اقتصاد و شناســایی ۲.۲ 

میلیون مودی جدید
داود منظور اظهار داشــت: در این دوره تمرکز ما، به طور 
عمده بر بخش غیررسمی و غیرشــفاف در اقتصاد است. 
کسانی که به رغم کســب درآمدهای باال، مالیات خود را 

پرداخت نمی کنند. در این ارتباط ما در ســال گذشــته 
اولین اقدامی که انجام دادیم، سامان دادن به نظام نقل و 
انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی نفعان 
بود. درگاه های پرداخت و پوزها را به پرونده های مالیاتی 
به طور تقریبا کامل اتصال دادیم و بالــغ بر ۷.۲ میلیون 

دستگاه پرداخت به پرونده های مالیاتی متصل شد.
وی افزود: حــدود ۳ میلیون دســتگاه پرداخت انصراف 
دادند و دســتگاه های خودشــان را غیرفعــال کردند. 
همچنین در حــال حاضر حدود ۱.۴ میلیون دســتگاه 
پرداخت بالتکلیف اســت که در یک ماه آینده توســط 

بانک مرکزی غیرفعال خواهند شد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی همچنین گفــت: پس ما 
اکنون می دانیم که چه کسی از درگاه های پرداخت خود 

چه میزان فروش دارد. بر این اساس ما در سال گذشته با 
نظم دادن به دســتگاه های پرداخت حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناســایی کردیــم و البته از 
روش های دیگــر هم از جمله بررســی و تجزیه و تحلیل 
اطالعات فعاالن اقتصادی بر اساس اطالعات طرف های 

ثالث، یک میلیون مودی دیگر را نیز شناسایی کردیم.
منظــور ادامه داد: پــس شناســایی ۲.۲ میلیون مودی 
جدید، مهمترین اقدامی بود که در ســال گذشــته در 
جهت مقابله با فرار مالیاتی انجام شــد و امسال حدود ۴ 
میلیون اظهارنامه اشــخاص حقیق، مشــاغل، اصناف و 
کســب و کارها دریافت شده که نســبت به سال گذشته 
بیش از یک میلیــون و ۲۰۰ هزار مورد افزایش داشــته 

است.

رئیس سازمان امور مالیاتی: حدود 50 درصد مالیات مشاغل را از 5 درصد مشاغل پردرآمد وصول کردیم

 در نشست 
مشترک رییس 

سازمان ملی 
استاندارد و 

معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع 

جرم قوه قضائیه 
مقرر شد با تعریف 

پروژه های معین 
برای بهره مندی 

از ظرفیت های 
طرفین در قوه 
مجریه و قوه 

قضائیه، اقدامات 
مشترکی به منظور 

افزایش امنیت 
جانی، مالی و 
روانی جامعه 

انجام شود.

دولت سیزدهم از 
ابتدای فعالیت خود 

تاکنون برای ارتقای 
بخش کشاورزی و 

تامین امنیت غذایی 
کشور اقدامات موثری 
از جمله پیگیری کشت 

فراسرزمینی، کشت 
قراردادی و الگوی 

صحیح کشت را در به 
طور جدی دنبال کرده، 
به طوری که بخشی از 
این اقدامات با وجود 

تحریم ها محقق شده 
است.

دولت ســیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون بــرای ارتقای بخش 
کشــاورزی و تامین امنیت غذایی کشــور اقدامات موثــری از جمله 
پیگیری کشت فراسرزمینی، کشــت قراردادی و الگوی صحیح کشت 
را در به طور جدی دنبال کرده، به طوری که بخشــی از این اقدامات با 

وجود تحریم ها محقق شده است.
به گزارش ایرنا، تامین امنیت غذایی، یکی از مهم ترین مسائل مهم در 
دنیا به شمار می رود که برابر با امنیت ملی کشورهاست و بدون شک با 
افزایش جمعیت کشور و خشکسالی های پی در پی و محدودیت جدی 

در منابع آبی و خاکی به طور حتم باید برای آن چاره ای اندیشید.
با وجود اینکه کشور ما دارای خاک حاصلخیزی خاص در برخی مناطق 
کشور است اما با اقداماتی از جمله عدم تناوب کشت به فرسایش سریع 
این خاک ارزشمند کمک شایانی شــده است؛ از همین رو کارشناسان 
عمدتاً روش هــای زیــادی را برای تامیــن امنیت غذایی پیشــنهاد 

می دهند که یکی از آنها توسعه کشت فراسرزمینی است.
برخی کشــورها که از منابع آب کافی یا خاک مناسب برای کشاورزی 
برخوردار نیستند، در اراضی حاصلخیز کشــورهای برخوردار از زمین 
مناسب و آب کافی سرمایه گذاری می کنند تا محصوالت اساسی مورد 
نیازشان را تامین کنند. در اصل کشت فرا سرزمینی یعنی بهره برداری 
از منابــع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات ســایر کشــورها بــرای تولید 
محصوالت کشاورزی موردنیاز در راستای حفظ منابع تولید و ارتقای 

امنیت غذایی کشور است.
چند سالی است که بحث کشت فراســرزمینی در کشور ما مطرح شده 
و حاال با توجه به وقوع خشکسالی در بســیاری از استان ها، محدودیت 
شدید منابع آبی و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی 

نمایان شده است.
از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور در تولید محصوالت راهبردی 
کشــاورزی مثل گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی بوده است، 
اتفاقی که نیازمند منابع آبی در اســتان های مختلف است اما به دلیل 
خشکسالی های پی در پی این سال ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از 
استان ها مدت زمانی است که محقق نشده و همین موضوع باعث شده 

از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود.

از آن جایی که  بیش از ۱8 میلیون هکتار از اراضی کشــور زیر کشــت 
محصوالت کشــاورزی قرار داد و حدود 8۵ درصد از آب شیرین کشور 
در حوزه کشــاورزی مصرف می شود، کشت فراســرزمینی می تواند 
میانبری برای توسعه کشــاورزی باشــد و هم باعث احیای منابع آبی 

کشور شود.
قدمت کشت فرا ســرزمینی در دنیا به ۲۵ سال قبل یعنی سال ۱99۷ 
میالدی باز می گردد در کشــور ما هم از ســال 9۵ فعالیت هایی برای 
کشت فرا ســرزمینی از طریق وزارت جهاد کشــاورزی شکل گرفت و 
مقرر شــد افرادی با معرفی وزارت کشــاورزی و تحت عنوان شرکت 

»جهاد سبز« معرفی شوند، اما این مسئله محقق نشد.
آمریکا با کشت در کشــورهایی که نیروی کار ارزان تری داشتند، سعی 
در کمتر شدن قیمت تمام شــده محصوالت کشاورزی را داشت و حاال 
یکی از کشورهایی اســت که بیشترین میزان کشــت فرا سرزمینی را 
دارد.براســاس گزارش های بین المللی اکنون بزرگ ترین پروژه کشت 
فرا سرزمینی برنج در اختیار چین قرار دارد که در موزامبیک آفریقا در 
حال اجراست. هند هم چند سالی اســت که برای مشکل کمبود تولید 
غالت در کشورش رو به کشت فراســرزمینی آورده و تولید محصوالت 
زراعی و باغی را در چند سال گذشته در استرالیا شروع کرده است که با 
توجه به سود این کار در چند سال اخیر کشاورزان هندی اقدام به خرید 

زمین های کشاورزی در استرالیا کرده اند.
البته در این بین نباید از کشــور امارات هم غافل بود، چون این کشور 
تقریباً ۱۰ سال است که اقدام به ســرمایه گذاری در صنعت کشاورزی 
سودان کرده و تاکنون توانسته اســت تقریباً ۲8۰ هزار هکتار از اراضی 
اطراف خارطوم را به زیر کشت ببرد. همچنین با امضای تفاهم نامه ای با 
وزارت کشاورزی پاکستان تاکنون توانسته ۳۲۵ هزار هکتار از اراضی 
پاکستان را به زیر کشــت برنج و گندم ببرد، امارات در سال های اخیر با 
افزایش کشت فرا ســرزمینی قصد دارد به تولیدکننده اول محصوالت 

کشاورزی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس برسد.
البته طی سالیان گذشــته برخی ایرانیان در کشــورهای گرجستان، 
اوکراین، تاجیکســتان و کشــورهای آفریقایی فعالیت هایی از جمله 
کشت غالت، ایجاد گلخانه های سبزی و صیفی با سرمایه گذاری های 

شخصی و بدون اســتفاده از تســهیالت و منابع ارزی کشــور یا ثبت 
شرکت در کشورهای هدف را شروع کرده اند اما فراگیر نبوده است.

چندی پیش روســیه پیشــنهاد در اختیار قراردادن ۱۰۰ هزار هکتار 
زمین به ایران برای کشــت فراســرزمینی را داد؛ به طــوری که اوایل 
خردادماه امســال یک هیات تجاری روســی در ســفری که به ایران 
داشت، پیشنهاد کرد که ایران بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی 
در روسیه را در اختیار بگیرد و »کشــاورزی فراسرزمینی« انجام دهد. 
این پیشنهاد که در نوع خود کم سابقه است و به دلیل شرایط تحریمی 

که ایران و روسیه در آن قرار دارند، شاید از همیشه قابل اجراتر باشد.
با این حال بر اساس آمارها، در ســال زراعی ۱۳99 تا ۱۴۰۰، سطح زیر 
کشــت محصوالت زراعی در ایران حدود ۱۲ میلیــون هکتار گزارش 
شده است. در واقع، پیشــنهاد تخصیص ۱۰۰ هزار هکتار زمین زراعی 
به ایران در روســیه، معادل حدود ۰.8 درصد )کمتــر از یک درصد( از 
تمام ســطح زیر کشــت در ایران خواهد بود که مقدار بسیار ناچیزی 

نسبت به سطح زیر کشت در کشورمان است.
البته پیش از این علی رضوانی زاده، رییس هیات مدیره انجمن کشت 
فرا سرزمینی به ایرنا گفته بود: برای این که بتوانیم امنیت غذایی برای 
کشــور تامین کنیم و نیازهای وارداتی خود را به حداقل برسانیم باید 
هدف گذاری کشــت در ۷ میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم، اما 

اکنون فقط توانستیم کمتر از ۱۱ درصد است.
با ایــن حــال کشــورهای دیگــری از جملــه ارمنســتان و غنا هم 
پیشــنهادهایی برای کشت در آن کشــور داشــته اند که می تواند به 
افزایش کشت فرا سرزمینی کشورمان کمک کند.به طوری که چندی 
پیش در ســفر هیاتی از غنا به ایران برای حضــور در هفتمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، کشــت فراسرزمینی ۵ 
هزار هکتار نهاده دامی ایران در کشور غنا پیشنهاد داده شد. بنا به گفته 
کارشناسان، اولین و مهم ترین مزیت کشت فرا سرزمینی جلوگیری از 
هدررفت آب است، با توجه به شدت بحران آب در کشور باید در جهت 
بهره وری کشاورزی موجود و اســتفاده از روش های آبیاری و کاشت، 
داشت و برداشت نوین و کاشــت محصوالت آب بر در سایر کشورها و 

ایجاد کشت فرا سرزمینی گام برداشت.

کشت فراسرزمینی اقدام جدی دولت سیزدهم برای تامین امنیت غذایی کشور 

   شماره           3363   
  دوشنبه  20   تیر     1401

   سال یازدهم

 در نشســت مشــترک رییس ســازمان ملی 
اســتاندارد و معــاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم قــوه قضائیه مقرر شــد با تعریف 
پروژه هــای معیــن بــرای بهره منــدی از 
ظرفیت هــای طرفیــن در قوه مجریــه و قوه 
قضائیه، اقدامات مشــترکی به منظور افزایش 

امنیت جانی، مالی و روانی جامعه انجام شود.
به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، 
“مهدی اســالم پناه” در ابتدای این نشست به 
مسوولیت ها و اختیارات سازمان ملی استاندارد 
اشاره کرد و گفت: تالش کردیم در دولت جدید 
به موضوعات مهم و اولویــت دار جامعه تمرکز 
کنیم و این مهم با تاکید رییس جمهور به عنوان 

اهتمام بر ایمنی و کیفیت خدمــات و کاالها و 
رعایت حق الناس بــا قوت در حــال پیگیری 

است.
وی ادامــه داد: در حوزه وظایف ســازمان ملی 
اســتاندارد، قانون گذار قوانین خوب و دقیقی 
را نوشته است که در تالشــیم  با اختیاراتی که 
رئیس جمهور به این ســازمان داده اســت به 

خوبی آن  قوانین را اجرا کنیم.
اسالم پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد 
در حین اجرای ماموریت هــای خود در مقابل 
نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار می گیرد و از این 
جهت مســوولیت ما نیز در مقابل آن بیشــتر و 
حســاس تر شــده اســت؛ زیرا باید با توجه به 

قوانین حاکم به مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه به ســاختار قانونمند سازمان 
ملی اســتاندارد اشــاره کرد و گفت: ســازمان 
ملی اســتاندارد همانند معاونــت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم ســاختار قانونمند دارد 

که یک هدف مشترک را دنبال می کنند.
“اصغر جهانگیر” افــزود: همانگونه که معاونت 
اجتماعی با هدف کاهش آسیب ها و پیشگیری 
از وقــوع جرم تــالش می کند، ســازمان ملی 
استاندارد نیز در راســتای حفظ امنیت روانی 
جامعه بایدهــا و نبایدهایــی را در حوزه تولید 

کاالها، صنایع و خدمات پیگیری می کند.

وی ادامــه داد: در شــرایطی کــه فشــارهای 
اقتصــادی و تحریم ها برای جامعه مشــکالت 
عدیده ای را ایجاد کرده، انتظار مردم از سازمان 
ملی استاندارد این اســت که در برابر پولی که 
بابت خریــد کاالی ایرانــی و خدمات پرداخت 
می کنند موجب حل مشــکالت آنان شود و اگر 
آن کاال و خدمات نیازشــان را به شکل درست 
رفع نکند، اعتماد ملی نســبت به عالمت ملی 
استاندارد از دست می رود که این موضوع خود 

باعث آسیب  اجتماعی می شود.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه تاکید کرد: انتظار ما بــه عنوان متولی 
کاهش آسیب های اجتماعی در کشور این است 
که سازمان ملی استاندارد با نظارت های دقیق 
و عملکرد کارشناســی شــده موجبات امنیت 
و آرامش جامعه در اســتفاده از کاال و خدمات 
ایرانــی را فراهم کنــد و در این زمینــه نیز هر 

حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیــر، همچنین انجام اقدامات مشــترک 
میــان معاونــت اجتماعــی و ســازمان ملی 
اســتاندارد در زمینه هایی که اولویت نخست 
جامعه اســت را خواســتار شــد و گفــت: در 
موضوعاتی که جــان و مال مــردم درگیر آن 
اســت و همچنین دغدغه بــرای جامعه ایجاد 
کــرده می توانیــم پروژه های مشــترکی را با 
ســازمان ملی اســتاندارد تعریف کنیــم تا با 
کمک ظرفیت های طرفین در قوه مجریه و قوه 
قضائیه شــاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش 

امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در پایــان این نشســت رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد نیز از پیشــنهاد معاون اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم در انجام پروژه های 
مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد 
نظارتی این آمادگی را داریم تــا به عنوان یک 
وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشــخص 

می کند پرقدرت وارد شویم .
همچنین مقرر شــد اولویت های پیشنهادی از 
سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی 
به آن هــا پرداختــه و زمینه هــای همکاری 

مشترک نیز فراهم شود.

در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون قوه قضائیه تاکید شد؛

همکاری سازمان استاندارد و قوه قضائیه در راستای 
افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه



 بر اساس گزارش سرشــماری ملی پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان 
۱۴۰۰ ، به طور کلی در طی سرشــماری مشــخص شــد که حدود ۷.۲ 
درصد از کل جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ 

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( هستند.
به نقل از ســازمان حفاظت محیط زیست، هر ســاله به منظور آگاهی از 
وضعیت جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر، عملیات سرشماری 
در بیش از ۱۰۰ کشور جهان با مشــارکت حدود ۱۵۰۰۰ شمارشگر، که 

بسیاری از آن ها داوطلب هستند، انجام می شود.
عملیات سرشــماری در کشــور ما با شروع فصل زمســتان و اعالم آغاز 
سراســری سرشــماری، طی یک برنامه هماهنگ و همگام با بســیاری 
از کشــورها، در تمامی اســتان های کشــور و با اســتفاده از تلسکوپ، 
دوربین های چشــمی و نصبی، جهت دســتیابی به اهــداف ملی و بین 

المللی انجام می شود.
به همین منظور زمستان ســال گذشته نیز از تمام اســتان های کشور 
درخواست شد مطابق با روال سال های گذشته نســبت به برنامه ریزی 
و اجرای برنامه ملی سرشماری زمســتانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در 
مناطق مهم تجمع پرندگان آن اســتان، در دوره زمانی ۱۱ دی ماه تا ۱۱ 
بهمن سال جاری اقدام شــود، با توجه به راه اندازی سامانه جامع محیط 
زیست، از استان های مختلف درخواست شــد آمار پرندگان آبزی و کنار 
آبزی سایت های تحت مدیریت آن استان را در سامانه مذکور درج و ثبت 

کنند.
در همین راستا هر ساله معاونت محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیســت مطابق با شرح وظایف ذاتی و ساختاری 
خود، نسبت به جمع آوری نتایج سرشماری از سراسر کشور اقدام و نتایج 

حاصل را برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی تجزیه و تحلیل می کند.
بر اســاس گزارش ملی سرشــماری پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان 
۱۴۰۰، تعداد ۴۴۶ سایت در سراسر کشور مورد آماربرداری قرار گرفت و 
۱ میلیون و ۴۷8 هزار  پرنده از ۱۳8 گونه پرنده آبزی و کنارآبزی مهاجر 
شــمارش شــد که از این تعداد، حدود ۳9 هزار و ۲۷۵ پرنده متعلق به 
فهرست ســرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( شامل 
پلیکان پا خاکســتری، غاز پیشــانی ســفید کوچک، اردک سرحنایی، 
اردک مرمــری، اردک سرســفید، درنای ســیبری و تلیلــه بزرگ در 
سایت های مختلفی از کشور، مشــاهده و گزارش شــدند. به طور کلی 
در طی سرشــماری ســال ۱۴۰۰، در حدود ۷.۲ درصد از کل جمعیت 

پرندگان آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ IUCN بودند.
بیشــترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر فهرســت ســرخ 
IUCN متعلق به گونه اردک ســرحنایی با جمعیــت ۲۷ هزار و ۷8۴ 

پرنده و کمترین جمعیت مربوط به دو گونه درنای سیبری )یک قطعه( و 
تلیله بزرگ با جمعیت ۴۴ پرنده بود. 

در طی دوره سرشماری، استان های گیالن، مازندران و گلستان میزبان 
بیشــترین جمعیت و اســتان های البرز و یزد میزبان کمترین جمعیت 

پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.
همچنین استان های هرمزگان، بوشهر و خوزســتان به ترتیب باالترین 
نســبت تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر را در بر گرفته و کمترین 
درصد تنوع پرندگان آبزی و کنــار آبزی مهاجر از اســتان های قزوین، 

فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.
بر اساس نتایج به دســت آمده، بیشــترین جمعیت پرندگان متعلق به 
گروه غازها، قوها و اردک ها با جمعیت ۶۶۵ هزار و 8۱۰ پرنده و کمترین 
جمعیت متعلق به گروه اســکوآها و گروه لک لک هــا، اکراس ها و کفچه  

نوک به ترتیب با جمعیت ۱ و ۲ هزار و ۴9۳ پرنده بود. 
در بررسی مربوط به نرخ رشــد جمعیت پرندگان زمستان گذران، گروه 
لک لک ها، اکراس ها و کفچه نوک بیشترین نرخ رشد و گروه کاکائی ها و 

پرستوهای دریایی کمترین نرخ رشد را نشان می دهند.
بر اساس گزارش سرشماری، مجموع مســاحت سایت های سرشماری 
کشور در سال ۱۴۰۰، معادل ۶.۱۵۲۴۵۴۱ هکتار بود که در حدود 8.۷۰ 

درصد از این وسعت، مورد سرشماری قرار گرفته و پوشش داده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:

اجرای طرح تعمیق و تثبیت یادگیری برای ۲00 
هزار دانش آموز شهر تهران

 مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران گفت: طــرح تعمیق و تثبیت 
یادگیری برای حــدود ۲۰۰ هزار دانش آموز در ۲۰۰ مدرســه شــهر 
تهران در تابستان برگزار می شــود.علیرضا کریمیان درباره برنامه های 
تابستانی برای دانش آموزان شــهر تهران اظهار کرد: برخالف آنچه که 

تصور می کنیم، آموزش و پرورش در ایام تابستان تعطیل نیست.
وی با تاکیــد براینکــه برنامه های متنوعی برای تابســتان امســال 
دانش آموزان درنظر گرفته شده است، افزود: در حوزه مباحث آموزشی 
طرح تعمیق و تثبیــت یادگیری را بــرای دانش آمــوزان برگزار می 
کنیم که در ۲۰۰ مدرسه در شــهر تهران برای حدود ۲۰۰هزار دانش 
آموز خدمات آموزشــی به منظور جبران افت تحصیلی ارائه می شــود.

مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران ادامــه داد: همچنین در حوزه 
اوقات فراغت و فعالیت های تربیتی و فرهنگی هــم فضاهای مرتبط با 
آموزش و پرورش مانند اردوگاه ها، کانون هــای تربیتی، دارالقرآن ها، 
پژوهشسراها و مدارس فعال شده اند تا دانش آموزان در فصل تابستان 
از این امکانات اســتفاده کنند.کریمیان خاطرنشان کرد: اردوگاه  های 
متعلق به آموزش و پرورش به صورت رایــگان در اختیار دانش آموزان 
قرارمی گیرد و فعالیت هــای مختلفی را در زمینــه فرهنگی، هنری و 
ورزشــی در نظر گرفته ایم.وی با بیان اینکه تمام ورزشگاه ها، استخرها 
و مجموعه های ورزشی شــهر تهران در طول تابستان در اختیار دانش 
آموزان هستند، ادامه داد: همچنین در کنار امکانات متعلق به آموزش 
و پرورش و آموزش و پرورش شهر تهران، براساس تفاهم نامه با سازمان 
فرهنگی و هنری شــهرداری تهران، تمام امکانات در اختیار ســازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری مانند سینما و موزه ها به صورت رایگان در 

اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

رئیس سازمان 
محیط زیست 
از تامین نیروی 
انسانی به کمک 
شرکت های 
دانش بنیان و 
پهپادها خبر داد.

 رئیس سازمان 
بازرسی 
شهرداری 
تهران با بیان 
اینکه رویکرد، 
استراتژی و 
تمرکز اصلی  
سازمان بازرسی 
روی آینده است، 
گفت: در این 
مسیر توانستیم 
تقریبا ۱2۰ 
گلوگاه فساد را 
شناسایی کنیم 
با این نگاه که 
هوشمندی در این 
است که آینده را 
به گونه ای طراحی 
کنیم که فساد 
کمتری داشته 
باشیم.

افزون بر7 درصد پرندگان آبزی و 
 IUCN کنارآبزی در فهرست سرخ
قرار دارند

جامعه4

 رئیس جمعیت هالل احمر گفــت: رایزنی های 
الزم برای همکاری در ارائــه خدمت به زائران و 
اســتفاده از تمام امکانات هالل احمر عربستان 
برای انتقال زائــران ایرانی بیمار با اســتفاده از 

آمبوالنس های هالل احمر سعودی انجام شد.
پیرحســین کولیوند در مورد دیــدار با رئیس 
هالل احمر عربستان، اظهار داشت: پیش از این با 
دکتر جالل رئیس هالل احمر عربستان سعودی 
در حاشــیه اجالس ژنو در خصــوص همکاری 
مشترک در حج ســال جاری دیدار و مذاکراتی 

داشتیم.

وی افزود: امروز در منا نیز با دکتر جالل مالقات 
کردیم و قرار شــد از تمام امکانــات هالل احمر 
عربســتان برای کمک به زائران ایرانی استفاده 
کنیم؛ بنابرایــن زائرانی که به دلیــل بیماری یا 
سایر مشــکالت باید زودتر به ایران برگردند، با 
اســتفاده از آمبوالنس هالل احمر عربستان به 

فرودگاه جده منتقل می شوند.
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: زائرانی که 
باید به مدینه بروند و به دلیل مشکالت پزشکی 
نمی تواننــد، نیــز از خدمــات آمبوالنس های 

هالل احمر عربستان بهره مند خواهند شد.

کولیونــد بــا تاکید بر 
اینکــه هــر امکانات و 
تجهیزاتــی کــه نیاز 
داشــته و در دسترس 
باشــیم،  نداشــته 
هالل احمر عربســتان 
در اختیار ما می گذارد، 
همکاری هــا  افــزود: 
بــه صــورت برادرانه 

و دوســتانه تداوم خواهد داشــت.به گفته وی، 
رئیــس هالل احمر عربســتان در ایــن دیدار 

از حضــور و خدمــات تیم قوی مرکز پزشــکی 
هالل احمر ایران در حج قدردانی کرد.

همکاری هالل احمر ایران و عربستان برای انتقال زائران ایرانی بیمار

رئیس ســازمان محیط زیســت از تامین نیروی 
انســانی به کمک شــرکت های دانــش بنیان و 

پهپادها خبر داد.
 علی سالجقه در برنامه صف اول گفت: تاالب ها و 
طبیعت باید ارزش گذاری اقتصادی شوند و از نظر 

ظرفیت های تولیدی باید قیاس شوند، اگر قیمت 
تمام شده یک هندوانه محاسبه شود، قیمت میوه 
بســیار گران تر از این خواهد بود و اکنون بسیاری 
از میوه های آب بر با قیمت بســیار ارزانی در حال 

عرضه است.

رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: مالچ های 
نفتی از نظر محیط زیســتی مشــکالت بسیاری 
دارند و با کمک شــرکت های دانش بنیان خاک 
پوش های محیط زیستی تولید شــده و می تواند 
جلوی ریزگردهــا را بگیرند و در بازه ۴ تا ۵ ســال 

می تواند کانون های ریزگردها را پوشــش دهد و 
حتی آن را به سایر کشــورها صادر خواهیم کرد، 
اما تنها مشکل این تولید داخل قیمت باالی تمام 

شده آن است.
به گفته سالجقه باید به سمتی برویم که پسماند 
تولید نشود. در مورد پسماند نیاز به فرهنگ سازی 
اســت، امروز یکی از دغدغه های دولت پســماند 
استان های شــمالی مخصوصاً کوه سراوان گیالن 
است این مجموعه بیش از ۵۰ ســال است که در 
آنجا به صورت تر و خشــک جمع شــده و منابع 
آبی و خــاک آن منطقه را نابود کرده اســت و نوع 
دســتگاه ها و نوع وظایف و میزان بودجه مشخص 
شده است و در غالب یک برنامه ۴ ساله باید جهت 
معضل محیط زیستی حل شــود. سالجقه گفت: 
اصالحیه قانون حمل ســالح به مجلس فرستاده 
شده است از نظر استاندارد جهانی باید به ازای هر 
هکتار یک محیط بان داشته باشیم اما به ازای هر 8 
هکتار یک محیط بان داریم که این کمبود نیروی 
انســانی یکی از دالیل به خطر افتادن جان محیط 
بانان ما است.رئیس سازمان محیط زیست گفت: 
می خواهیم با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان 
مانند پهپاد هــا کمبود نیروی انســانی را جبران 
کنیم، می توانیم با راه اندازی اتاق مانیتورینگ در 
هر پاســگاه منطقه را رصد کنیــم و با ثبت تصویر 
چهره شکارچیان، پالک خودرو و تعداد زادآوری 
و سرشماری حیات وحش مشکل را برطرف کنیم

به گفته سالجقه، در روزهای اخیر ۲ محیط بان ما 
توسط شکارچیان غیر مجاز زخمی شدند، اکنون 
حال محیط بانان ما خوب اســت و روند آنها رو به 

بهبودی است.

سالجقه مطرح کرد؛

پهپادها به کمک محیط بان ها می آیند

 رئیس ســازمان بازرســی شــهرداری تهران با بیان اینکه رویکرد، 
استراتژی و تمرکز اصلی  سازمان بازرســی روی آینده است، گفت: 
در این مسیر توانستیم تقریبا ۱۲۰ گلوگاه فساد را شناسایی کنیم با 
این نگاه که هوشمندی در این اســت که آینده را به گونه ای طراحی 

کنیم که فساد کمتری داشته باشیم.
به نقل از ســازمان بازرسی شــهرداری تهران؛ داود گودرزی در پنل 
شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری تهران که در سالن آمفی تئاتر 
نمایشگاه شــهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری در 
بوستان گفتگو برگزار شد، اظهارداشت: پس از تمرکز روی آینده باید 
بتوانیم در اولویت دوم به گذشــته بپردازیم و تخلفاتی که در گذشته 
صورت گرفته است را مورد بررسی قرار دهیم. ما در مبارزه با فساد دو 
مسیر را دنبال کرده ایم؛ هم به گذشته پرداختیم و هم آینده را مورد 

بررسی قرار دادیم.
گودرزی افزود: پرداختن به گذشته به شناخت ما کمک کرد که چه 
اتفاقاتی در شهرداری افتاده و منشاء فساد و تخلفات کجاست و فساد 
در چه زمینه هایی بیشــتر وجود دارد. بنابراین ما گذشته را بررسی 

کردیم برای اینکه بدانیم برای آینده باید چه کار کنیم.
اگر نهادهــای نظارتی فریــب بخورند، متخلفان کارشــان را پیش 

می برند
گودرزی افزود: در بحث فســاد یک سه ضلعی وجود دارد؛ یک بخش 
خصوصی داریم که لزوما فاســد نیســت و می خواهــد کار کند، آن 
چیزی که برای او مهم است مساله سود بیشتر و مدیریت زمان است، 
بدین معنا که بخش خصوصی به طور معمول دنبال ســود بیشتر در 
زمان کمتر است و برای این منظور ممکن است به ضلع دوم که همان 

بدنه اجرایی و دســتگاه های مدیریتی است مراجعه و پیشنهاداتی را 
مطرح کند و این مراوده بین بخش خصوصی و بخش اجرایی گاها دو 

طرفه می شود و به سایر بخش ها نیز رسوخ می یابد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این سه 
ضلعی، کار آنجا خطرناک اســت که بدنه نظارتی، امنیتی و قضایی 

به عنوان ضلع سوم بخواهد در این معادله غلط سهم داشته باشد. 
گودرزی تاکید کرد: اگر نهادهای نظارتی که چشم مجموعه هستند 
فریب بخورند، خوب نبیند و چشمانشــان را ببندند و یا حواسشان را 

جمع نکنند باعث می شود متخلفان کارشان را پیش ببرند.
وی در ادامه به حوزه هایی که در شهرداری از ظرفیت بیشتری برای 
تخلف برخوردارند اشــاره کرد و اظهارداشت: یک بخشی از تخلفات 
در حوزه شهرسازی اســت؛ این تخلفات می تواند مربوط به دریافت 
پروانه تخریب و نوسازی یا ساخت پروژه و یا در طرح های مشارکتی 

باشد.
رئیس ســازمان بازرســی، امور مالــی، قراردادهــا، واگذاری ها و 
برون ســپاری ها را یکی دیگر از حوزه هایی دانست که امکان زد و بند 
و تخلــف در آن وجود دارد و ادامــه داد: در حوزه منابع انســانی نیز 
بحث انتصابات، انتخاب و گزینش مدیران می تواند با تخلفاتی همراه 

باشد.
هدف اصلی از بین بردن زمینه های فساد است 

گودرزی با اشاره به ایجاد برنامه ریزی های صورت گرفته برای مبارزه 
با فساد و تخلف در شــهرداری، اضافه کرد: اینکه بگوییم می خواهیم 
فســاد را به صفر برســانیم حرف ســخت و غیر قابل امکان است اما 
رویکرد و هــدف اصلی ما از بین بردن زمینه فســاد و پیشــگیری از 
فساد اســت تا امکان وقوع فســاد را از بین ببریم و برای این کار هم 

زیرساخت های الزم را فراهم کرده ایم.
وی احیا و به روزرسانی ستاد ســالمت اداری و مبارزه با فساد را یکی 
از اقدامات سازمان بازرسی در بحث مبارزه با فساد بیان کرد و افزود: 
اصالح فرآیندها، رویه ها، ساختارها و دســتورالعمل ها و همچنین 
چابک ســازی و شفاف ســازی این موضوعات در این ســتاد دنبال 

می شود. 
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران توجه به معنای درست واژه 
شــفافیت را مورد اشــاره قرار داد و گفت: وقتی واژه شفافیت مطرح 
می شود بالفاصله باید به این سوال پاسخ دهیم که چه چیزی را برای 

چه کسی و چگونه می خواهیم شفاف کنیم؟ 

داده های سامانه شفافیت باید متناسب با نیازهای هر بخش باشد
گودرزی با تاکید بر اینکه داده های ســامانه شفافیت باید به صورت 
دسته بندی شده و متناســب با نیازهای هر بخش باشد، اظهارکرد: 
بخشــی از داده هایی که بر روی ســایت شــفافیت قــرار می گیرد، 
اطالعاتی اســت که مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمات به آن 

نیاز دارند.
وی خاطرنشــان کرد: یــک بخش دیگــری از این شــفافیت برای 
دستگاه های اجرایی است تا از یکدیگر خبر داشته باشند و یک بخش 

هم دستگاه های نظارتی هستند که باید در جریان آن قرار گیرند. 
گودرزی در ادامه به شکل گیری شــبکه  ناظرین مردمی در سازمان 
بازرسی اشــاره کرد و گفت: ما قائل به این هســتیم که اگر قرار باشد 
نظارت به درستی در کشور انجام شــود باید این چهار نظارت که در 
دنیا تعریف شده است؛ یعنی نظارت حاکمیت بر حاکمیت، حاکمیت 

بر مردم، مردم بر حاکمیت و مردم بر مردم را به درستی پیاده کنیم.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: ما در بحث شبکه ناظرین، بخش 
نظارت مردم بر حاکمیت را مورد توجه قرار داده  و بر هوشمندسازی 

نظارت و کاهش نقش انسان تا حد امکان تاکید داشته ایم.
وی بیان کرد: در همین راستا سامانه ۱۳۷ پالس را راه اندازی و فضای 
مجازی آن را هم تقویت کردیم تا هر شهروندی به راحتی بتواند پیام 
خود را انتقال دهد و مــا آن را در حداقل زمان ممکــن و با دقت باال 

پیگیری کنیم.
امروز بیشتر از هر زمانی فرصت برای بیان نکات و ایده ها فراهم است

گودرزی یکی دیگر از اقدامات انجام شــده را اصالح ســاختار هیات 
تخلفات، ایجاد اصالحــات در کمیته تلفیق ســازمان بازرســی و 
همچنین اصالح و بازنگری الیحه صیانت از گزارشگران فساد عنوان 
کرد و افزود: اگر فردی بخواهد به مجموعه های نظارتی مثل بازرسی 
و حراســت گزارش تخلف را بدهد و با آنها برخورد صورت گیرد، این 
موضوع را خــط قرمز خود قــرار داده ایم و پای کار ایســتاده ایم و از 

گزارشگران فساد حمایت و صیانت می کنیم.
رئیس سازمان بازرســی با بیان اینکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری 
زمینه و فرصت برای بیان هر حرف، نکته  و ایده ای فراهم اســت و ما 
نیز در مسیر مبارزه با فساد جدی و مصمم هســتیم، ادامه داد: ما در 
شهرداری پرسنل سالم و دغدغه مند کم نداریم و همه تالشمان این 
اســت تا بتوانیم شــهرداری را به یک مجموعه پاک، سالم و اثرگذار 

تبدیل کنیم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران: 

تمرکز بر آینده رویکرد اصلی بازرسی شهرداری

   شماره           3363   
  دوشنبه  20   تیر     1401

   سال یازدهم



مد یرکل بنیاد  شهید  و امور ایثارگران استان گلستان:
 خد مت به خانواد ه شهد ا و ایثارگران

 توفیق بزرگی است 

مد یرکل بنیاد  شهید  و امور ایثارگران استان گلستان گفت: خد مت به خانواد ه شهد ا و ایثارگران 
توفیق بزرگی است که خد اوند  نصیب ما کرد ه و باید  قد رد ان این نعمت بزرگ باشیم. به گزارش 
ایثار واحد  گلستان، اسرافیل وزیری به اتفاق حســین عبارتی قائم مقام سازمان د انش آموزی 
کشور، مد یرکل اجتماعی استاند اری گلستان، امام جمعه شهرستان و رئیس بنیاد  شهرستان 
رامیان د ر د ید ار با خانواد ه های معظم روحانی شــهید  رمضان قائم مقام و ســتوان یکم خلبان 
شــهید  محمد  جواد  بای گفت: د فاع مقد س بزرگترین میراث انقالب اسالمی است و ترویج این 
فرهنگ و انتقال آن جوانان و نسل های آیند ه وظیفه ای سنگین به د وش همه ماست. وی اد امه 
د اد : د ید ار با خانواد ه های معظم شاهد  و ایثارگر و مشــاهد ه  صبر و صالبت این قشر معزز، برای 
مسئوالن روحیه بخش و امید  آفرین است. مد یرکل بنیاد  گلستان بابیان اینکه شهد ا ممتازترین 
بند گان خد ا هستند  گفت: خانواد ه های شهد ا باید  بد انند ، فرزند انی که تقد یم راه انقالب اسالمی 
کرد ند  از کم نظیرترین انسان های رو زمین هســتند  که د ر اوج بی نشانی قله های افتخار را فتح 
نمود ند . وی تصریح کرد : امروز ترویج فرهنگ ایثار و شهاد ت د ر جامعه به عنوان یک الگو مناسب 
برای جوانان ما مطرح بود ه و باید  با راهکارهای مناسبی برای انتقال این فرهنگ غنی اسالمی که 
برگرفته از اسالم ناب محمد ی است به جوانان ما د اد ه شود  و برای همیشه د ر جامعه ما جاود انه 
بماند . د ر پایان این د ید ار و پس از اعطای مد ال برترین د انش آموز کشــور به خانواد ه  ستوان یکم 
خلبان شهید  محمد  جواد  بای توسط قائم مقام ســازمان  د انش آموزی کشور، با حضور د ر گلزار 
مطهر شهد ای شهرستان به این شهید  بزرگوار اد ای احترام شد .  روحانی شهید  رمضان قائم مقام 
د ر تاریخ ۱ شهریور ۱۳۴۳ د ید ه به جهان گشــود  و د ر تاریخ  ۱۳ ارد یبهشت ۱۳۶۶ د ر منطقه 
عملیاتی شلمچه به د رجه رفیع شهاد ت نائل گشت. شهید  محمد  جواد بای متولد  سال ۱۳۷۵ 
شهرستان رامیان و د ارای مد رک د یپلم ریاضی و فیزیک بود  که سال 9۴ وارد  د انشکد ه افسری 
نیروی هوایی شد  و پس از گذراند ن د وره د انشگاهی د ر حال ســپری کرد ن د وره تکمیلی بود . 
ستوان یکم خلبان محمد  جواد  بای د ر حالی که با هواپیمای اف هفت د ر منطقه انارک شهرستان 

نایین د ر حال آموزش تیراند ازی بود ، به علت نقص فنی هواپیما، به د رجه رفیع شهاد ت نایل آمد .

مد یرکل تعاون گلستان خبر د اد ؛
 افتتاح نمایشگاه توانمند ی های بخش تعاون 

گلستان د ر کازان روسیه
 گرگان- زهرا کارزگر،خبرنگار افکار :    مد یرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  گلستان گفت: 
اولین نمایشــگاه توانمند ی های بخش تعاون استان گلستان د ر شــهر کازان ، مرکز جهوری 
تاتارستان کشور روسیه افتتاح شد . حسینعلی خواجه مظفری د ر حاشیه مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه د ر کازان روسیه گفت:  برای اولین بار تعاونگران بصورت هماهنگ و منسجم د ر این 
نمایشگاه حضور پید ا کرد ند  که ۶ شرکت تعاونی بصورت غرفه د ار و ۶ شرکت  تجاری د ر زمینه 
صنایع غذایی و کشــاورزی توانمند ی های خود  را ارائه کرد ند . وی افزود : د ر این نمایشگاه که از 
تاریخ ۱۵ تیرماه آغاز به کار کرد ه است،  ۴۵۰ شرکت از کشــور روسیه و ۱۵ کشور د یگر جهان 
شرکت کرد ند  و تا  ۱8 تیرماه سال جاری اد امه فعالیت خواهد  د اشت. مد یرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی گلستان با برپایی این نمایشگاه، ابراز امید واری کرد : همچنان که رونق اقتصاد  تعاونی 
د ر کشــورهای اروپایی مورد  توجه قرار گرفته است، با افزایش ســطح تعامالت ایران و روسیه ، 
تولید ات صاد رات محور تعاونی ها به د یگر کشــورها عرضه و زمینــه بهره مند ی از فرصت های 

اقتصاد ی کشورها د ر بخش تعاون فراهم میشود .

هد فگذاری برای ایجاد  بیش از 7 هزار شغل 
د ر صنعت خراسان رضوی

مشهد -مریم صانع،خبرنگارافکار: رییس سازمان صنعت، معد ن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: هد فگذاری کرد ه ایم تا امســال با بهره برد اری از ۶۰۰ واحــد  صنعتی، برای بیش از هفت 
هزار نفر د ر استان اشتغال ایجاد  کنیم.  امیررضا رجبی د ر ســخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه  مشهد  د ر حرم مطهر امام رضا)ع( افزود : د ر ســه ماهه نخست امسال 98 طرح صنعتی 
با سرمایه گذاری 8۷۵ میلیارد  تومان د ر استان به بهره برد اری رسید  که ازاین طریق برای هزار 
و 9۰۰ نفر به صورت مستقیم اشــتغال ایجاد  شــد . وی بیان کرد : زمینه اجرای این طرحها د ر 
حوزه صنایع فلزی، غیرفلزی، غذایی، شیمیایی، سلولزی ،نســاجی، برق و الکترونیک، کانی 
غیرفلزی و ماشین آالت تولید  بود  که د ر شهرستان های مشهد ، طرقبه شاند یز، سبزوار، تربت 
حید ریه ، چناران، فریمان، زبرخان، گناباد ، قوچان، زاوه، تربت جام و تایباد  به اجرا د رآمد ه است. 
وی اظهار د اشت: همچنین د ر بهار امســال ۴8۷ فقره جواز تاسیس واحد  صنعتی د ر خراسان 
رضوی برای متقاضیان صاد ر شد  که میزان ســرمایه گذاری پیش بینی شد ه برای آنها ۱9 هزار 
و 8۰۰ میلیارد  تومان و اشتغالزایی پیش بینی شــد ه برای آنها ۱۱ هزار و ۳8۴ نفر است و زمینه 
فعالیت این جوازهای تاسیس نیز د ر حوزه های صنایع شیمیایی، غذایی، فلزی، غیرفلزی، کانی 
غیرفلزی، نساجی و چرم، برق و الکترونیک، ماشین سازی، سلولزی و صنایع معد نی خواهد  بود . 
رییس سازمان صنعت، معد ن و تجارت خراسان رضوی با اشــاره به برنامه ریزی امسال استان 
برای رســید ن به ۱.۶ میلیارد  د الر صاد رات غیرنفتی، گفت: تجار و فعاالن اقتصاد ی اســتان به 
میزان 9 میلیارد  د الر صاد رات غیرنفتی را تا ســال ۱۴۰۴ هد ف گذاری کرد ه اند  که د ر این راستا 
تعامل نزد یکی با کشورهای همســایه برقرار خواهند  کرد . رجبی اظهار د اشت: توسعه معاد ن و 
صنایع معد نی اولویت گام د وم انقالب اسالمی است که د ر این راستا رویکرد  خراسان رضوی د ر 
جلوگیری از خام فروشی مواد  معد نی و ایجاد  ارزش افزود ه باال د ر صنایع معد نی به ویژه زنجیره 
فوالد  توسعه یافته است که هم اکنون ۶ واحد تولید  کنسانتره فوالد  د ر استان فعال است و بزود ی 
با بهره برد اری از خط تولید  فوالد  شــرق کاوه با ظرفیت تولید  ۲.۵ میلیون تن، مجموع ظرفیت 
اسمی تولید  کنسانتره به ۱۶ میلیون تن می رسد . وی اضافه کرد : میزان تولید  گند له د ر خراسان 
رضوی به ۲ میلیون تن د ر سال د ر پنج واحد  تولید ی با ظرفیت اسمی ۱۵.۶ میلیون تن و میزان 
تولید  فوالد  خام با وجود  محد ود یتهای مصرف برق به ۴۵۰ هزار تن د ر سال رسید ه است که د ر 
فرآیند  تولید  تبد یل به مقاطع فوالد ی و محصوالت مرتبط خواهد  شد . رییس سازمان صنعت، 
معد ن و تجارت خراسان رضوی گفت: اجرای برنامه شــفاف فعالیتهای حوزه صمت با استفاد ه 
از سامانه های هوشمند  از جمله ســامانه جامع تجارت و نظارت مستمر بر فعالیتهای تولید ی و 
بازار، توسعه پاسخگویی مرد می با سامانه ۱۲۴ از مهمترین برنامه های این سازمان د ر سال تولید ، 

د انش بنیان و اشتغال آفرین است

برگزاری نمایشگاه کاالی ایرانی، خانه ایرانی 
د ر قزوین

قزوین-خبرنگارافکار : نمایشــگاه کاالی ایرانــی، خانه ایرانی د ر قزوین برگزار می شــود  
مد یرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین گفت: نمایشگاه کاالی ایرانی، خانه 
ایرانی از ۲۰ تیرماه د ر قزوین برپا می شــود .  احمد  خورگامی د ر این باره اظهارد اشت: نمایشگاه 
کاالی ایرانی، خانه ایرانی، با هد ف کمک به تحقق شــعار رونق تولیــد  و با رویکرد  خرید  کاالی 
ایرانی، تقویت و معرفی توانمند ی های تولیــد ات د اخلی از ۲۰ تا ۲۴ تیرمــاه  د ر محل د ائمی 
نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می شود . خورگامی افزود : د ستیابی به رشد  اقتصاد ی 
نیازمند  ترویج فرهنگ اســتفاد ه از کاالی ایرانی و حمایت از تولید ات د اخلی اســت و برگزاری 
نمایشگاه بســتر مناســبی برای معرفی توانمند ی های صنعتگران و تولید کنند گان، تباد ل 
تجربیات، انتقال اطالعات و همچنین زمینه ساز استفاد ه از د ستاورد های نوین برای فعاالن این 

عرصه است.
وی بیان کرد : نمایشــگاه کاالی ایرانی و خانه ایرانی به مد ت پنج روز با حضور واحد های تولید  
کنند ه و عرضه کنند ه  از استان های تهران، قزوین، زنجان، همد ان، البرز، گیالن، قم و آذربایجان 
شرقی برپا می شود . خورگامی یاد آورشــد : لوازم خانگی، تجهیزات آشپزخانه، صنایع چوبی، 
لوستر، د کوراسیون د اخلی، فرش ماشینی و د ستباف از جمله فعالیت های مشارکت کنند گان 
این نمایشگاه اســت. این مسئول یاد آورشــد : نمایشــگاه کاالی ایرانی و خانه ایرانی د ر مد ت 
برگزاری از ساعت ۱۶ تا ۲۲ د ر محل د ائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین جهت بازد ید  

عالقه مند ان د ایر است.

5 استان

ارومیه -مینا اصالنــی ،خبرنگارافــکار : مد یرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان غربــی گفت: بــا روی کارآمد ن د ولت 
سیزد هم تاکنون ۱۱۶ واحد  صنعتی د ر شــهرک ها و نواحی صنعتی این 
استان احیا و به مد ار تولید  بازگشته  که زمینه اشتغال بیش از یک هزار و 

۷۰۰ نفر را فراهم کرد ه است.
حسن حاتمی  با اشــاره به اینکه زمینه فعالیت این واحد ها د ر حوزه های 
صنایع غذایی و شــیمیایی و فلزی و کانی غیرفلزی است، بیان کرد : برای 
بازگرد اند ن این واحد های تولید ی بیش از ۲ هــزار میلیارد  ریال هزینه 

شد ه است.
وی اظهار کرد : کمبود  نقد ینگی، نوسانات ارزی، باالبود ن نرخ سود  بانکی 
د ر پرد اخت تســهیالت و افزایش قیمت مواد  اولیــه از جمله چالش های 

واحد های صنعتی و تولید ی به شمار می رود .

مد یرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 
8۰ د رصد  واحد های صنعتی د ر این شهرک ها فعال است، گفت: از  هزار 
و ۳۱۶ واحد  به بهره برد اری رســید ه د ر شــهرک ها و نواحی صنعتی این 

استان هم اینک هزار و ۶۰ واحد  فعال است.
حاتمی اضافه کرد : بیشــتر واحد هــای تولید ی د ر حوزه هــای کانی، 

کشاورزی، تبد یلی، صنایع غذایی، شیمایی و سلولزی فعالیت د ارند .
وی افزود : از ابتد ای تاســیس شــهرک های صنعتی و صنایع کوچک د ر 
آذربایجان غربی برای بیش از ۲ هزار و ۴۲۵ واحد  عقد  انتفاع واگذار شد ه 

است.
آذربایجان غربی از نظر صنعتی یکی از استان های کم برخورد ار کشور به 
شمار می رود  و اقد امات خوبی د ر راســتای بازگشت واحد های تولید ی و 

صنعتی این استان به مد ار تولید  و جذب سرمایه آغاز شد ه است.

مد یرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اعالم کرد ؛

ایجاد  هزار و 700 فرصت شغلی با احیای واحد های صنعتی د ر آذربایجان غربی

 مد یرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان 
با تاکید  بر اینکه 

مبارزه با شرکت های 
صوری و کاغذی، 

استفاد ه از کارت های 
اقتصاد ی و کد ملی 
افراد  بی بضاعت، 

رفتن به سراغ 
مؤد یان واقعی و 
د انه د رشت ها به 

شد ت د ر اصفهان 
پیگیری می شود ، 

گفت: مبلغ مالیات 
پیش بینی شد ه برای 

استان اصفهان د ر 
سال جاری، ۳۱ هزار 
میلیارد  تومان است.

مد یرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان 

کرمانشاه گفت: با 
اجرای فاز اول طرح 

جهاد  آبرسانی د ر 
استان، اهالی ۱۹۴ 

روستا با جمعیتی 
بالغ بر ۴۰ هزار نفر 
از نعمت آب شرب 

پاید ار بهره مند  
خواهند  شد 

اصفهان-خبرنگارافکار :  مد یــرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان با تاکید  بر اینکه مبارزه با شرکت های 
صوری و کاغذی، اســتفاد ه از کارت های اقتصاد ی و 
کد ملی افراد  بی بضاعت، رفتن به سراغ مؤد یان واقعی 
و د انه د رشت ها به شد ت د ر اصفهان پیگیری می شود ، 
گفت: مبلــغ مالیات پیش بینی شــد ه برای اســتان 

اصفهان د ر سال جاری، ۳۱ هزار میلیارد  تومان است.
عباس مزیکی، با اشــاره به اینکه مالیات، حقوق مرد م 
و د رآمد  د ولت اســت، اظهار کرد : امــروز عموم مرد م 
نســبت به مطالبه مالیات و حســاس شــد ه اند  و اگر 
فعال اقتصاد ی پرد اخت مالیات ند اشته باشد  مطالبه 

عمومی نسبت به د ریافت آن شکل می گیرد . 

وی افزود : بخشــی از مالیات ارزش افــزود ه د ر نظام 
سالمت هزینه می شود  که د ر سنوات اخیر با توجه به 
بیماری کرونا  اثرات آن د ر سیستم بهد اشت و د رمان 
کشور واضح بود ، د ر حالیکه  اگر پرد اخت مالیات نبود  
نظام سالمت توان مقابله با اپید می کرونا د ر این سطح 
ند اشت. اختصاص یک د رصد  از مالیات ارزش افزود ه 

به نظام سالمت ســال های قبل آغاز شد ، و د ر سنوات 
اخیر با شیوع کرونا،  اثرات خود  را نشان د اد .

مزیکی اد امه د اد : امروز با توجه به شــرایط اقتصاد ی 
کشور و تحریم های اقتصاد ی توجه  د ولتمرد ان نسبت 
به مالیات بیشــتر شــد ه و امید واریم حتی د ر صورت 
رفع  تحریم هــا، د رآمد های نفتی به ســرمایه گذاری  
اختصاص د اد ه شــود  و د ولــت از مالیــات، به عنوان 
د رآمد ی پاک  که کمتر تحت تاثیر سیاست های بیرون 
قرار می گیرد ، برای پوشــش هزینه های جاری کشور 

استفاد ه کند .
مد یرکل اد اره مالیات استان اصفهان با اشاره به اینکه 
اثر پرد اخت مالیات د ر بخش حمــل و نقل عمومی و 
رفع آالیند گی  محسوس اســت، گفت: امسال سهم 
شهرد اری ها از مالیات افزایش پید ا کرد ه و از ۳ د رصد  
به ۴ د رصد  رســید  که اثــرات آن د ر عمران شــهرها 

مشخص خواهد  شد .  
وی افــزود : د ر ســال ۱۴۰۱، د ر مجمــوع ۴۷۰ هزار 
میلیارد  تومان مالیات وصول می شــود  که ســهم هر 
اســتان با توجه به ظرفیت ها و منابع پیش بینی شد ه 
است، همچنین د ر ســال ۱۴۰۰ رقم حد ود ی وصول 
مالیات د ر اصفهــان، ۲۰ هزار و ۵۰ میلیــارد  تومان 
بود  که با این رقم ســهم پیش بینی شــد ه اســتان، 
تحقق ۱۰۴ د رصد ی پید ا کــرد ، د ر حالیکه میانگین 
 تحقق وصــول مالیات پیش بینی شــد ه د ر کشــور

 ۱۱۳ د رصد  بود . 
مزیکی، از پرد اخت ۴ هــزار و ۶9۰ میلیــارد  تومان 
عوارض ارزش افزود ه توســط مرد م د ر ســال ۱۴۰۰ 
خبر د اد  و گفت: ایــن عوارض  که به صــورت نقد ی 
پرد اخت می شوند ، به موجب قانون بین شهرد اری ها، 
د هیاری هــا و روســتاهای فاقــد  د هیاری تقســیم 
می شــود ، این رقم نســبت به ســال قبل رشد  ۱۲۲ 
د رصد ی د اشته است  که بخشی از آن ناشی از افزایش 

قیمت ها بود ه است.
مد یــر اد اره کل مالیات اســتان اصفهــان، عوارض 
ارزش افــزود ه پرد اخت شــد ه د ر ســه ماه نخســت 
۱۴۰۱ را هــزار و ۱9۲ میلیارد  تومان عنــوان کرد  و 
افزود : شــهرهای کوچک کــه د رآمد  کمتــر د ارند ،  
بیشــتر متکی به این عــوارض هســتند  و طرح های 
 عمرانــی د ر ایــن شــهرها به وســیله ایــن مبالغ 

انجام می شود . 

مد یرکل امور مالیاتی استان :

مالیات پیش بینی شد ه اصفهان د ر سال جـار ی 
۳۱ هزار میلیارد  تومان است

کرمانشاه- خبرنگارافکار : مد یرکل راهــد اری و حمل و نقل جاد ه ای 
اســتان کرمانشــاه از تمد ید  پنج هزار کارت هوشــمند  رانند گان استان 

کرمانشاه از ابتد ای سال جاری خبر د اد .
فریبــرز کرمی اظهار کرد : طی ســه ماهه اول امســال پنج هــزار کارت 
هوشمند  رانند گان حمل و نقل کاال د ر استان کرمانشاه تمد ید  شد ه است.

وی افزود : د اشــتن کارت هوشــمند  خود رو از ملزومات فعالیت به عنوان 
رانند ه حرفه ای د ر کشور اســت و همه رانند گانی که د ر حوزه حمل و نقل 
عمومی کاال و مسافر د ر جاد ه ها د ر حال فعالیت هستند  باید  د ارای کارت 
هوشــمند  باشــند  چرا که الزمه صد ور بارنامه و صورت وضعیت مستلزم 

د اشتن این کارت است.
مد یرکل راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای اســتان کرمانشــاه تصریح کرد : 
پنج هزار کارت هوشمند  رانند گان حمل و نقل کاال و ۱۷8 کارت هوشمند  

رانند گان وانت باری از ابتد ای امسال تاکنون تمد ید  شد ه است.
کرمی گفت: 8۳ شرکت و مؤسسات شــعب و نمایند گی های حمل و نقل 
کاال د ر استان کرمانشاه فعال است که د ر ســه ماهه اول امسال ۲۶ مورد  
نظارت و بازرســی بر عملکرد  شرکت ها و مؤسســات حمل و نقلی انجام 

شد ه است.
وی با بیان اینکــه این به منظور ســاماند هی و ایجاد  نظــم د ر نحوه بهره 
برد اری و ترد د  ایمــن وانت بارهــا د ر جاد ه های برون شــهری و ارتقای 
سطح ایمنی د ر جاد ه های کشور انجام می شــود ، افزود : به همین منظور 
د ســتورالعمل های مربوط به ســاماند هی ناوگان وانت بار فعال د ر حمل 
و نقل برون شــهری تد وین و شــرایط برای اخذ کارت هوشمند  رانند ه و 

ناوگان تسهیل شد ه است.
مد یــرکل راهــد اری و حمل و نقل جــاد ه ای اســتان کرمانشــاه بیان 

کرد : طرح ســاماند هی نــاوگان و راننــد گان وانت بار فعــال د ر بخش 
حمــل و نقــل عمومی جــاد ه ای بــا اهــد اف، رعایــت قانــون، الزام 
شــرکت ها و مؤسســات حمل و نقل جــاد ه ای بــه اســتفاد ه از بارنامه 
 و ارائه اطالعات ســفر نــاوگان وانت بار بــه منظور تخصیص ســوخت

 انجام می شود .
کرمی اضافه کرد : رانند گان حــوزه وانت باری برون شــهری می توانند ، 
به تشکل های صنفی حمل و نقل کاالی اســتان و یا انجمن صنفی وانت 
بار استان کرمانشاه مراجعه و به نسبت تشــکیل پروند ه با شرایط حد اقل 
ســن ۲۳ ســال و د اشــتن گواهینامه رانند گی مجاز، د ارا بود ن مد رک 
پایان ابتد ایی یا نهضت ســواد آموزی، ارائه اصــل و تصویر تمام صفحات 
شناسنامه، کارت ملی، پایان خد مت یا معافیت د ائم و ۲ قطعه عکس ۴*۳ 

می توانند  نسبت به ثبت نام اقد ام کنند .

بند رعباس-خبرنگارافکار: مد یرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق  : 
هرمزگان از پایان عملیات اصالح و بازســازی شــبکه برق رسانی مجتمع 

پرورش میگوی سایه خوش د ر بند رلنگه خبر د اد .
 محمد  کریمی،افــزود  : برق این مجتمــع  به طور کامل بــه حالت پاید ار 

بازگشت و تمام مزارع د ر حال حاضر برق د ار هستند .
کریمــی ،اد امــه د اد  : د ر پــی زمیــن لــرزه شهرســتان بند رلنگــه و 

بند رخمیر د ر بامد اد  روز شــنبه حد ود  8۰ پایه فشــار متوســط آسیب 
د ید  کــه باتالش شــبانه روزی تیــم های عملیاتی از سراســر اســتان 
 و بخــش پیمانــکاری طــی ۴ روز شــبکه و تاسیســات آن بازســازی 

شد ند .
وی ، عنوان کــرد : ایــن مجتمــع د ارای ۴ الین اســت که الین ســوم 
و چهــارم طــی ۲ روز نخســت بــرق د ار شــد ند  و الیــن هــای اول و 

 د وم بــه علت گســترد گی حجــم خســارت بعد  از چنــد  روز  بــرق د ار
 شد ند . 

وی د ر خصوص تامین برق ســاکنان روســتاهای زلزله زد ه ،توضیح د اد : 
با ورود  کانکس های اسکان روســتاییان ، عملیات برق د ار کرد ن آنها نیز 
آغاز شد ه است. شبکه برق روســتای گاومیری بند رلنگه نیز به طور کامل 

بازسازی شد .

کرمانشاه-خبرنگارافکار :  مد یرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشــاه گفت: با اجرای فاز اول طرح 
جهاد  آبرسانی د ر استان، اهالی ۱9۴ روستا با جمعیتی 
بالغ بر ۴۰ هزار نفر از نعمت آب شــرب پاید ار بهره مند  

خواهند  شد .
رضا د اود ی د ر  جلسه بررســی پیشرفت فیزیکی پروژه 
های محرومیت زد ایی شــرکت آب و فاضالب استان، 
با ارائه گزارشــی از وضعیــت پروژه هــای محرومیت 
زد ایی د ر د ســت اقد ام، گفت: پس از مطرح شد ن طرح 
جهاد  آبرســانی د ر وزارت نیرو با محوریت آبرسانی به 
روستاهای مناطق محروم، د ی ماه سال گذشته قرارد اد  
آبرسانی به ۳۴9 روستای اســتان د ر قالب یک قرارد اد  
۳۰ ماهه با قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( منعقد  و از 
بهمن ماه عملیــات اجرایی فاز اول آن توســط قرارگاه 
نجف و سپاه حضرت نبی اکرم)ص( به عنوان معین آغاز 

شد .
به گفته د اود ی پروژه های آبرســانی هشت شهرستان 
استان که شــامل ۱8۳ روستا اســت به قرارگاه نجف و 
پروژه های شش شهرستان که شامل ۱۶۶ روستا است 

به سپاه حضرت نبی اکرم)ص( واگذار شد .
وی افزود : د ر فاز اول این طرح آبرســانی به ۱9۴ روستا 

با جمعیتی بالــغ بر ۴۰ هــزار نفر د ر شهرســتانهای 
کرمانشاه، سنقر و کلیایی، اسالم آباد غرب، گیالنغرب، 
صحنه، پــاوه و د االهــو د ر قالب ۱۲ مجتمــع آغاز و با 
پیشــرفت ۱۰ تا ۴۰ د رصد  د ر حال انجام است و پیش 
بینی می شــود  فاز اول پروژه تا پایان ســال ۱۴۰۱ به 
بهره برد اری برسد . مد یرعامل شــرکت آب و فاضالب 

استان کرمانشــاه اعتبار پروژه جهاد  آبرسانی استان را 
۳۱۴ میلیارد  تومان اعالم کرد  و خاطر نشــان ساخت: 
اکثر روستاهای این پروژه که د ر مناطق محروم و مرزی 
اســتان قرار د ارند  د ارای تنش آبی بود ه و با تانکر سیار 
آبرسانی می شــوند .د اود ی د ر اد امه تشــکیل قرارگاه 
جهــاد  آبرســانی د ر وزارت نیرو را یکــی از پروژه های 

عظیم عمرانی و حرکتی جهاد ی جهت رفع مشــکالت 
آب روستایی د انست و گفت: تالش خواهیم کرد  پروژه 
آبرســانی به ۳۴9 روستا استان طی د و ســال به اتمام 
برســد .وی افزود : با بهره برد اری از این پروژه، شاخص 
بهره مند ی آب شرب روســتایی استان نیز از 8۳ د رصد  

به بیش از 9۰ د رصد  خواهد  رسید .
مهد ی خان احمــد ی ناظر عالــی پروژه هــای جهاد  
آبرســانی وزارت نیرو نیز با تقد یر از نیروی زمینی سپاه 
و بسیج سازند گی اظهار کرد : با بررسی هایی که از روند  
اجرای پروژه های جهاد  آبرســانی د ر استان کرمانشاه 
د اشــته ایم، امید واریم ســرعت و کیفیت اجــرا آنها با 
توجه به اهتمام قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( د ر آیند ه 

نزد یک به شرایط مطلوب تر نزد یک شود .
 وی به ضرورت ارائه برنامه زمانبند ی د قیق جهت انجام 
این پروژه ها تاکید  کرد  و افــزود : پروژه های طرح جهاد  
آبرسانی که با هد ف محرومیت زد ایی و ایجاد  زیرساخت 
های آبرسانی الزم د ر روستاها به اجرا د رآمد ه اند  باید  به  
صورت جهاد ی و بر اساس استاند ارد های فنی با سرعت 
معقول اجرا شوند ، بگونه ای که پس از پایان اجرا پروژه 
ها عــالوه بر افزایش شــاخص بهره مند ی آب شــرب 

روستایی، شاهد  توسعه روستاهای محروم  باشیم.

مد یرکل راهد اری استان خبر د اد ؛

تمد ید  5 هزارکارت هوشمند  رانند گان کرمانشاهی از ابتد ای سال جاری

مجتمع پرورش میگوی سایه خوش به طور کامل برق د ار شد 

با اجرای فاز اول طرح جهاد  آبرسانی؛

40 هزار روستایی کرمانشاه از آب شرب پاید ار بهره مند  می شوند 
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 جوایز دالری شورای کشتی آسیا به سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد 
و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اهدا شد.

 در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مســابقات انتخابی کشتی آزاد ایران، 
جوایز شورای کشــتی آسیا توسط پژمان درستکار ســرمربی فعلی تیم 
ملی کشتی آزاد، به غالم محمدی سرمربی ســابق تیم ملی کشتی آزاد 

و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اهدا شد. 
همچنین نام محمدرضا گرایی و حسن یزدانی عنوان داران المپیکی نیز 
از سوی برگزارکنندگان این مســابقات اعالم شد که در ادامه رقابت ها به 

آنان نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

محمدیان: مسابقات دلچسبی بود؛ نبود 
روس ها در جهانی جذابیت کشتی را کاهش 

می دهد
 صاحب دوبنده تیم ملی کشــتی مســابقات جهانی ۲۰۲۲ صربســتان 
گفت: مسابقات دلچسبی بود و امیدوارم حضور تماشاگرات تداوم داشته 
باشد. درصدد هستم در مســابقات پیش رو در بهترین شرایط بدنی خود 

قرار گرفته و بهترین نتیجه را برای کشورم رقم بزنم.
 مرحله نهایــی چرخه انتخابی تیــم ملی کشــتی  در مجموعه ۱۲ هزار 
نفری آزادی تهران برگزار شد و در پایان تکلیف ۶ وزن آزاد و فرنگی برای 

پوشیدن دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی صربستان مشخص شد.
رقابت نهایــی در وزن 9۷ کیلوگــرم میان محمد حســین محمدیان و 
مجتبی گلیج برگزار شــد که در این رقابت محمدیان توانســت صاحب 

دوبنده تیم ملی کشور شود. 
وی پس از این رقابت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد حضور 
پرشور تماشــاگران بودیم که این موضوع جای تشــکر دارد. مسابقات 
دلچسبی بود و امیدوارم این حضور پرشور تماشــاگران همچنان تداوم 

داشته باشد.
محمدیان در خصــوص تعلیق و عدم حضور ورزشــکاران روســیه در 
مسابقات صربســتان گفت: از حضور  روس ها در این رقابت ها خوشحال 
خواهیم بود چراکه با بودن آنان کشــتی در مســابقات جهانی و المپیک 

جذاب خواهد شد. 
وی در خصوص برتری مقابل گلیج نیز افزود: ما روی تشــک رقیب و در 
بیرون تشک دوستان صمیمی هستیم و رفاقت زیادی داریم. خداروشکر 
توانستم برای دومین بار حریف خودم را شکست دهم و پیراهن تیم ملی 

را به دست آورم.
محمدیان همچنین به برخی مسائل از جمله بودجه کشتی نیز اشاره کرد 
و ادامه داد: از تالش های علیرضا دبیر رئیس فدراســیون تشکر می کنم. 
تنها دلخوشی کشتی گیران همین جنگیدن هاســت که بتوانند بودجه 

الزم را برای این ورزش اخذ کنند.

اسماعیل نژاد: خواسته های کادرفنی را به 
خوبی پیاده کردیم

 پشــت خط زن تیم ملی والیبال ایران گفت: در این مدت مردم با جان و 
دل ما را حمایت کردند و همیشه پشــت ما بودند. ان شااهلل در ادامه هم با 

حمایت مردم بتوانیم نتایج بهتری به دست آوریم.
 امین اســماعیل نژاد پس از پیروزی تیم ایران برابر صربستان و صعود به 
مرحله نهایی لیگ ملت ها ۲۰۲۲ اظهار کرد: خداراشکر که توانستیم این 
هفته از رقابت ها را با برد تمام کنیم. هرچه کادرفنی از ما خواســته بود به 

خوبی پیاده کردیم تا این هفته را با پیروزی به پایان برسانیم.
وی افزود: تبریک به جامعه والیبال و مردم ایران که در این مدت با جان و 

دل تیم ایران را حمایت کردند و همیشه پشت ما بودند.
اسماعیل نژاد با تاکید بر این که همیشه باید در چنین شرایطی صبور بود، 
تصریح کرد: ابتدا برخی انتقادات وجود داشت اما خداراشکر که بازی به 
بازی عملکرد بهتری داشتیم و در این لحظه توانستیم با بهترین عملکرد 
به مرحله نهایی صعود کنیم. ان شــااهلل مردم عزیز مثل همیشه حامی ما 

باشند تا بتوانیم نتایج بهتری به دست آوریم.
وی درباره پیروزی برابر صربستان هم گفت: خوشبختانه توانستیم تمام 
آنالیزهای کادرفنی را به خوبی اجرا کنیم و بــازی را به نفع خود به پایان 

برسانیم.

 سجادی موفقیت تیم ملی والیبال را
 تبریک گفت

 وزیر ورزش و جوانان در پیامی موفقیت و صعود تیم ملی والیبال ایران به 
مرحله نهایی لیگ ملت ها را تبریک گفت.

 تیم ملی والیبال ایران شنبه شــب با برتری سه بر صفر مقابل صربستان، 
صعودش به مرحله نهایی  لیگ ملت ها را قطعی کرد.

بر این اساس، ســیدحمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان در پیامی این 
موفقیت را تبریک گفت.

در متن صادر شده از سوی سیدحمید سجادی آمده است:
بسمه تعالی

درخشــش فوق العاده والیبالیســت های کشــورمان در مسابقات لیگ 
ملت های ۲۰۲۲ و پیروزی قاطع بلندقامتان مقابل تیم ملی صربســتان 
و صعود به مرحله نهایی ایــن رقابت ها یکبار دیگــر ارزش های جوانان 

مستعد ایرانی را در باالترین آوردگاه جهانی به اثبات رساند.
این پیروزیهــای غرورآفرین که باعث خوشــحالی ملت بــزرگ ایران 
شــده را به کادر مدیریتی، کادر فنی و والیباســت های رشید کشورمان 
و به خانواده های آنهــا و همچنین به مردم پرافتخار کشــورمان تبریک 

می گویم.

وزیر امور 
خارجه در جلسه 
هماهنگی 
بازی های جام 
جهانی فوتبال 
2۰22 قطر در 
وزارت خارجه، 
این رویداد را به 
لحاظ سیاسی و 
دیپلماسی عمومی 
و افکار عمومی و 
نیز برای مقامات 
عالی جمهوری 
اسالمی ایران 
بسیار مهم 
توصیف کرد.

 پیشکسوت 
تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت:  
تیم بازیکنان 
خوبی جذب کرده 
و با این نفرات 
منتظر هستیم تا 
دوباره قهرمان 
شویم.

جوایز شورای کشتی آسیا به 
»محمدی« و »بنا« اهدا شد

ورزش6

 پیشکسوت باشگاه اســتقالل گفت: هواداران 
استقالل باید ســاپینتو را درک کنند؛ او هنوز با 
فوتبال ما آشنا نیست و نیاز به حمایت بیشتری 

دارد.
ستار همدانی در مورد انتخاب ریکاردو ساپینتو 
برای هدایــت تیم فوتبــال اســتقالل گفت: 
ســاپینتو یک مربی پرتغالی است که به تازگی 
هدایت آبی پوشان را برعهده گرفته است. به نظر 
می رســد او با توجه به حضورش در فوتبال اروپا 

می تواند گره گشای استقالل باشد. اگرچه هنوز 
شناخت کاملی از تیم استقالل ندارد و باید به او 
فرصت داد تا بتواند با آرامــش اهدافی را که در 

سر دارد، در استقالل پیاده کند.
وی بیان کرد: نباید از همان ابتــدا او را در تنگنا 
قرار داد و فشــار زیــادی بــه او آورد. او هنوز با 
فضای فوتبال ایران آشــنا نیست و زمان می برد 
تا خود را با شــرایط ما تطبیق دهد. پس از اینکه 
استقالل قهرمان شــد و ســرمربی تیم رفت، 

مدیریت باشــگاه تدبیر کرد و یک مربی خوب 
خارجی آورد. شــیطنت هایی از سوی عده ای 
صورت گرفت که استقالل خوب بسته نمی شود 
ولی مصطفی آجورلو با ســکوت کارش را پیش 
می برد و به حاشیه ها نمی پردازد. استقالل برای 
فصل آینده شــرایط خوبی دارد، به شرط اینکه 
حمایت شود و اتحاد فصل گذشته ادامه داشته 

باشد.
پیشکسوت اســتقالل گفت: هواداران استقالل 

باید او را درک کــرده و از او حمایت کنند. یکی 
از دالیــل اصلــی قهرمانی اســتقالل در فصل 
گذشــته، حمایت هواداران از تیــم و خصوصاً 
ســرمربی تیم بود. هواداران یک فصل از فرهاد 
مجیدی حمایت کردند. او را تنها نگذاشــتند و 
در هر شــرایطی کنار تیم بودند. بنابراین الزم 
اســت این اتفاق در این فصل هم رخ دهد. چون 
سرمربی استقالل هنوز با فوتبال ما آشنا نیست 

و نیاز به حمایت دارد.

همدانی: هواداران استقالل باید از ساپینتو حمایت کنند/ تیم ملی اتحاد و همدلی ندارد

وزیــر امــور خارجــه در جلســه هماهنگــی 
بازی های جــام جهانی فوتبــال ۲۰۲۲ قطر در 
وزارت خارجه، این رویداد را به لحاظ سیاســی 
و دیپلماســی عمومی و افکار عمومی و نیز برای 
مقامات عالی جمهوری اســالمی ایران بســیار 

مهم توصیف کرد.
 حســین امیرعبداللهیان روز شــنبه در جلسه 
هماهنگی بازی های جــام جهانی قطر۲۰۲۲ با 
تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و پیشاپیش 
عید ســعید غدیر گفت: به حمید سجادی وزیر 
ورزش و جوانــان به دلیــل پیگیری های خوب 
و تالش هــای او در بحث جام جهانــی فوتبال 
خداقوت می گویم و به سیدرضا صالحی امیری 
نیز خوشآمد می گویم و از زحمات و تالش های 

هر دو بزرگوار قدردانی می کنم.
وزیر امور خارجه افزود: مســابقات جام جهانی 
قطر هــم به لحــاظ سیاســی و هم بــه لحاظ 
دیپلماســی عمومی برای همه ما که امروز دور 
این میز تجمع  کرده  و حضور یافته ایم و نیز برای 
افکار عمومی در کشور و مقامات عالی جمهوری 

اسالمی ایران بسیار مهم است.
امیرعبداللهیــان بیان کرد: شــخص آیت اهلل 
رئیســی درباره این موضــوع توصیه های اکید 
دارند و از چند ماه قبل تدابیری به دستور رئیس 
جمهور بــا مدیریت معــاون اول رئیس جمهور 

اندیشیده شده است.
وزیر امــور خارجه تصریح کــرد: وزارت نیرو به 
عنوان مسئول کمیســیون مشترک جمهوری 

اسالمی ایران و قطر، مســئولیت کالن موضوع 
را عهده دار است. در ســطح وزارت امور خارجه 
همه بخش های ذیربــط را برای ایــن موضوع 

بسیج کرده ایم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: مهدی صفری 
معاون دیپلماســی اقتصادی کــه دارای تجربه 
فراوانی در ایــن حوزه هســتند و در حوزه های 
اقتصادی و سیاســی و ما همــواره از تجارب او 
بهره مند بوده و هستیم و در وزارت امور خارجه 
مســئولیت هماهنگی های کار را بــه عهده دار 

هستند.
وی افــزود: ناصــر کنعانــی عهــده دار حوزه 
ســخنگویی و دیپلماســی عمومــی نیــز به 
جهت ارتباط مســتقیمی که این کار در عرصه 

دیپلماســی عمومــی دارد، ایفای مســئولیت 
می کند. و نیــز از ظرفیت عبداهلل ســهرابی که 
ســال ها در قطر به عنوان ســفیر فعــال بوده  و 
ارتباطاتی دارند. همچنین از دستیار و مدیرکل 
حوزه خلیــج فارس و حمیدرضــا دهقانی پوده 
ســفیرمان تقاضا کردیم که از دوحه تشــریف 

بیاورند.
وزیر امــور خارجه ادامه داد: در ابتدای جلســه 
یکبار دیگر به همه عزیزان خوشــامد می گویم. 
مادامی که از اصحاب رسانه حضور دارند تمایل 
دارم که حتماً از فرمایشــات سجادی و صالحی 
امیری برخوردار باشیم و بعد جلسه را با گزارشی 
که صفری و فرحناکیان از وزارت نیرو دارند آغاز 
می کنیم و سپس آماده هســتم که فرمایشات 
معاونین وزرا و اســتانداران و یکایک عزیزانی را 
که به جلسه دعوت شده اند را بشنویم تا ببینیم 
در فرصت باقی مانده چه اقداماتی را باید با دقت 

و سرعت الزم انجام دهیم.
امیرعبداللهیان یادآور شــد: روز چهارشــنبه 
گذشــته میزبان وزیر خارجه قطــر و هیاتی از 
این کشــور در تهران بودیم از ایــن فرصت هم 
استفاده کردیم تا آنچه را که به عنوان مطالبات  
ما می توانستیم با وزیر خارجه قطر مطرح کردیم 
و او نسبت به بخشــی از درخواســت هایی که 
داشــتیم باید از امیر قطر مجوز بگیرند و بخشی 
را قرار شــد با مقامــات ذیربط برگــزار کننده 
مســابقات جام جهانی در کشورشــان یا در هر 

سطح دیگری که الزم است دنبال کنند.
وی گفت: در وزارت امور خارجه آمادگی داریم 
با همه ظرفیت در خدمت تحقق هرچه بهتر این 
پدیده مهم باشــیم. از هم اکنون برای تیم ملی 
فوتبال کشور بهترین ها را آرزو می کنیم. امیدوار 
هستیم با یک نتیجه درخشــان و شادی بخش 
برای همه مردم عزیز در جمهوری اسالمی ایران 
و ایرانیان در سراسر جهان این مسابقات همراه 

باشد.
وزیر امور خارجه تصریح کــرد: البته صرفنظر از 
هرگونه نتیجه ای در این مسابقات برای تیم ملی 
جمهوری اســالمی ایران، فرصت های مختلفی 
وجود دارد کــه باید این فرصت ها را در جلســه 
امروز مورد احصا قرار دهیــم و برای تحقق آنها 

حداکثر تالش خود را به عمل بیاوریم.

امیرعبداللهیان: جام جهانی قطر به لحاظ 
دیپلماسی و افکار عمومی بسیار مهم است

 پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس گفت:  تیــم بازیکنان خوبی 
جذب کرده و با این نفرات منتظر هستیم تا دوباره قهرمان شویم.

حامد کاویانپور در مورد اقدامات باشگاه پرســپولیس برای تقویت 
تیم برای فصل پیش رو اظهار داشــت:  تیم به خوبی تقویت شــده و 
بازیکنان خوبی به تیم اضافه شــدند. حاال دیگر تنها منتظر هستیم 
تا قهرمانی را پس بگیریم و دوباره پرسپولیس قهرمان قاطع فوتبال 

ایران شود.
وی با اشاره به دالیلی قطع روند قهرمانی های پرسپولیس پس از پنج 
سال افزود: ابتدا بازیکنان خوبی مانند محمدحسین کنعانی زادگان، 
احمد نوراللهی و شهریار مغانلو از تیم رفتند و پس از آن هم بازیکنانی 
که اضافه شدند نتوانســتند عملکرد خوبی داشته باشند و جای آنها 
را پر کنند. در نهایت هم همین مســائل باعــث از بین رفتن زنجیره 

قهرمانی شد.
هافبــک اســبق سرخپوشــان در رابطه بــا خریدهــای این فصل 
پرســپولیس تاکید کرد: انتظــار از این بازیکنان زیاد اســت. خوبی 
این بازیکنان این اســت که تجربــه حضور برای تیم هــای بزرگ را 
دارند. بیشــتر آنها ملی پوش هستند و برای رســیدن به پیراهن تیم 
ملی در ســال منتهی به جام جهانی هم تــالش می کنند تا بهترین 

عملکردشان را به نمایش بگذارند.
کاویانپور در رابطه با تغییرات در کادر فنی تیم پرسپولیس هم گفت: 

مربیان پرسپولیس زحمات زیادی کشــیدند و باید از آنها قدردانی 
کرد. البته یحیــی گل محمدی مانده و باید کادر او تقویت شــود. به 
طور حتم بــا تجربه و دانش گل محمــدی می توانیم همچنان موفق 
باشــیم. وی در مورد حضور مربیانی چون قربــان بردیف، مورایس 
و ســاپینتو در فوتبال ایران گفت: در ســال های اخیر مربیان ایرانی 
ثابت کردند چیــزی از خارجی ها کم ندارند با ایــن حال مربیانی که 
آمدند هر کدام کارنامه خوبی دارند و شــاید ایــن موضوع هم کمک 
کند تا کیفیت بازی ها باالتر برود.کاویانپور در رابطه با اضافه شــدن 
ســید جالل حســینی به کادر فنی گفت: ســید جالل واقعا یکی از 
بهترین های فوتبال ایران در ۲۰ ســال اخیر و همیشــه در اوج بوده 
است. او همچنان هم می توانســت بازی کند اما تصمیمش را گرفته 
بود. من فکر می کنم او مربی باهوشــی خواهد شد و حضور او در کادر 
فنی اتفاق خوبی است. باید قدر سرمایه هایی مثل او را بدانیم و برای 

او آرزوی موفقیت دارم.

کاویانپور: مربیان ایرانی چیزی از خارجی ها کم ندارند

 سرمربی تیم ملی والیبال صربستان گفت: بازیکنان جوان ایران در رده های 
پایه قهرمان جهان شــدند و در این تورنمنت فرصت اثبات توانایی های خود 

را به دست آوردند.
 ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی صربســتان پس از شکست شاگردانش 
مقابل ایران و ناامید شــدن از صعود بــه مرحله نهایی لیــگ ملت ها اظهار 
داشــت: اول از همه باید به تیم ایران تبریک بگویم. بازی بســیار خوبی بود. 
برای آنها در مرحله یک چهارم پایانی این رقابت ها آرزوی موفقیت می کنم و 

امیدوارم تیم ایران را در فینال این رقابت ها ببینم. در طول این مسابقات تیم 
ایران فوق العاده بازی کرد.

وی در ادامه افزود: در ست اول فرصت این را داشــتیم تا این ست را به سود 
خود به پایان برســانیم. ولی ایرانی ها به ما نشــان دادند که تا آخرین امتیاز 
مبارزه می کنند. وقتی بازیکنان جوان به این شــکل بازی می کنند به آن ها 
افتخار می کنم. میالد هم به عنوان رهبر این تیم بود که تا آخرین لحظه آن ها 
را همراهی کرد.کوالکوویچ در ادامه در مورد نسل جدید والیبال ایران گفت: 

همانطور که گفتم وقتی بازیکنان جوان به این شکل بازی می کنند به آن ها 
افتخار می کنم. از عملکرد آن ها سورپرایز نشدم چرا که می دانستم بازیکنان 
جوان ایران در رده های پایه قهرمان جهان شــدند و در این تورنمنت فرصت 
این را پیدا کردند که توانایی های خود را اثبات کنند. تیم ملی والیبال ایران 
در دوازدهمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت ها موفق به شکست 
قاطع و سه بر صفر صربستان شــد تا به مرحله نهایی این رقابت ها در ایتالیا 

صعود کند.

کوالکوویج: ایران در طول مسابقات فوق العاده بود
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مریال زارعی عنوان کرد: نقشم در 
»ِهناس« سعادتی بود که نصیبم شد

مریال زارعی می گوید حقیقتا نقش خود در »ِهناس« را نپذیرفته اســت، بلکــه ایفای این نقش به او 
لطف شده و سعادتش بوده که این نقش سهم او شود.

به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، اکران مردمی فیلم سینمایی »ِهناس« با حضور مریال زارعی بازیگر 
فیلم، شــهره پیرانی و آرمیتا رضایی نژاد همسر و فرزند شــهید داریوش رضایی نژاد، حسین دارابی 

کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده در سینما هویزه شهر مشهد برگزار شد.
پیش از نمایش فیلم مریال زارعی در سخنانی عنوان کرد: از اینکه امروز اینجا هستم، خوشحالم. البته 
دو هفته پیش نیز در خدمت مردم خوب مشهد بودم و دل و اســتخوانی در جوار امام رضا )ع( سبک 
کردم اما این سفر به واسطه شــهید رضایی نژاد، دکتر پیرانی و آرمیتای عزیز برای من رنگ دیگری 

دارد.
وی ادامه داد: امیدوارم بعد از تماشــای این فیلم حالتان خوب باشد و حتی شده لحظاتی تأمل کنید 

چراکه به هر حال این اثر برگی از تاریخ معاصر این سرزمین است.
بازیگر »ِهناس« با اشاره به اینکه شــهره پیرانی، محمدرضا شفاه و حسین دارابی به ترتیب به عنوان 
همسر شهید، تهیه کننده و کارگردان اثر بسیار به او لطف داشتند و دارند، اظهار کرد: حقیقتاً من این 

نقش را نپذیرفتم بلکه به من لطف شد و سعادت من بود که این نقش سهم من شود.
زارعی افزود: خانم پیرانی هم در صحبت هایش به این نکته اشاره کرده است که من روز اول به ایشان 
گفتم که یک بازیگر هستم و در همین زمان نقشی را بازی می کنم که قطعاً با نقشی که در »ِهناس« 
به من پیشنهاد شده است، فاصله دارد. از ایشــان اجازه گرفتم و گفتم که من این نقش را مانند همه 
نقش هایی تاکنون بازی کردم، زندگی می کنم و به شما قول می دهم با اعتقادم بازی کنم؛ اما بدانید 

که من بازیگرم.
وی با بیان اینکه از منظر همه نقش هایی که می پذیرد به جهان اطراف نگاه می کند، یادآور شد: حتی 

به واسطه نقش هایم خود را روتوش می کنم و نگاهم را به اطراف، جامعه و مردمم تغییر می دهم.
بازیگر »ِهناس« تاکید کرد: امیدوارم در فیلم به گونه ای حضور یافته باشــم که دوباره این ســعادت 
شامل حال من شود چراکه برخی از نقش هایی که اتفاقاً از خود شــخصی من دور است، بسیار برایم 

سازنده است، احوالم را دگرگون می کند و نگاهم را تغییر می دهد.
زارعی با بیان اینکه در مدتی که مشــغول بازی در »ِهناس« بوده، بسیار به شــهره پیرانی، آرمیتا و 
شهید داریوش رضایی نژاد فکر کرده است، گفت: حقیقت این است که من هرگز در نقش هایی بدین 
شکل مانند »الفت« در فیلم »شیار ۱۴۳« و بســیاری دیگر از کاراکترهایی که بابتش رنج کشیدم، 
حتی نتوانستم بیش از اندازه بازیگری ام خود را در جایگاه آن نقش ها قرار بدهم و برایم بسیار سخت و 
دشوار بوده است اما خدا را شاکرم که به من این فرصت ها توسط همکاران و دوستانم داده شده است 

و بسیار لذت بردم.
وی با اشــاره به اینکه فارغ از بحث فیلم شهره پیرانی برای او یک شــخصیت کاماًل متمایز، روشن و 
بسیار مقاوم و صبور اســت، عنوان کرد: مفتخرم به اینکه یکبار دیگر این فرصت در فیلم »ِهناس« به 
من داده شد تا نقش یکی دیگر از زنان صبور و مقاوم ســرزمینم را بازی کنم؛ زنانی که در بسیاری از 

مواقع اسم و حضورشان نادیده گرفته می شود.

7 هنر

مجید اکبرشاهی دبیر هشــتمین جشنواره 
بین المللی فیلم شهر برنامه نمایش فیلم های 

این دوره از جشنواره را اعالم کرد.
به نقل از ســتاد خبری هشــتمین جشنواره 
بین المللی فیلم شــهر، همزمان با عید سعید 
قربان مجید اکبرشاهی دبیر جشنواره ضمن 
تبریک این عید بزرگ اعالم کرد خوشبختانه 
یک هفته قبل از شروع رسمی جشنواره برنامه 
نمایش آثار اماده شده اســت و امیدواریم در 
این فرصت مناســب عالقه منــدان بتوانند با 

برنامه ریــزی از نمایش فیلم هــای این دوره 
استفاده کنند.

وی افــزود: در چهار ســالن پردیــس ملت با 
ظرفیت ۷۲۰ صندلی و روزاته ۱۵ سانس و در 
مجموع 9۰ سانس آثار سینماگران به نمایش 

گذاشته می شود.
اکبرشــاهی همچنین گفت: ســالن های ۱ و 
۲ ویژه فیلم های مســابقه ایــران، فیلم های 
ســینمایی و بلنــد، مســتند بین الملــل و 
چهار فیلــم اکران نشــده ســینمای ایران، 

ســالن ۳ ویژه فیلم هــای کوتاه 
و نیمه بلند داســتانی، مســتند 
و انیمیشــن بین الملل و ســالن 
۴ ویژه فیلم های مســابقه محله، 

سینمایی و ویدیویی است.
دبیر هشــتمین جشــنواره فیلم 
شــهر در پایــان تاکید کــرد که 
نمایش آثار این دوره از جشنواره 
از ساعت ۱۴ الی ۲۴ ادامه خواهد 

داشت.

توسط دبیر جشنواره انجام شد؛

اعالم برنامه نمایش فیلم های هشتمین جشنواره فیلم شهر

 مدیرکل دفتر حقوقی، 
عملکرد، امور استان ها 

و مجلس سازمان 
امور سینمایی و 
سمعی بصری با 
بیان اینکه روند 

اصالح آیین نامه ها و 
دستورالعمل های حوزه 

سینما در حال انجام 
است، گفت: بهترین 

مرجع حل وفصل 
اختالفات و شکایات 

اصناف خانه سینماست 
و مسائل باید ابتدا 
در این اصناف به 

صورت کدخدا منشی 
حل وفصل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،گفت: صنعت نساجی 
و پوشــاک در جمهوری اســالمی ایران هفت هزار 
ســاله اســت از این رو ما هرگز اجازه هیچ گونه دو 
قطبی ســازی را در این حوزه بــه بدخواهان نظام و 

مردم ایران زمین نخواهیم داد.
 محمــد مهــدی اســماعیلی در آئین گشــایش 
یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که 
در برج میالد برگزار شــد با اشاره به اینکه نگاه ما مد 
و لباس تاریخی مبنی بر هویت ملی ایرانی اسالمی 
امان است، گفت: مقوله عفاف و حجاب در ایران یک 

مقوله کامال هنری است.
وی ادامــه داد: شــما ایــن هنــر را در یازدهمین 
نمایشــگاه و جشــنواره بین المللی مد و لباس فجر 
در وســعتی محدود که به عنوان منتخبــی از آثار 
هنرمندان ایرانی و بانوان فرهیخته اســت مشاهده 

و بازدید کنید.
رئیس شــورای فرهنــگ عمومی کشــور در ادامه 
با اشــاره به جزئیات برپایی این دوره نمایشــگاه و 
جشــنواره مد و لباس فجر، اظهار داشت: این نشان 
می دهد که این فرهنگ در ایران عزیزمان فرهنگ 
دیرپایی است؛ صنعت نساجی و صنعت پوشاک در 
جمهوری اسالمی ایران هفت هزار ساله است از این 
رو ما هرگز اجازه هیچ گونه دو قطبی ســازی را در 
این حوزه بــه بدخواهان نظام و مــردم ایران زمین 

نخواهیم داد.
اســماعیلی در ادامــه همــه بانــوان ایرانــی را با 
ویژگی های عفیف، پاکدامن، هنرمند و یا یک عالقه 
خاصی به فرهنگ ایرانی اسالمی عنوان کرد و گفت: 
بدون تردیــد بانوان هنرمند کشــورمان با به کاری 
همه ظرفیت ها و خلق آثار خوب، فاخر و ارزشــمند 
توان تولید و طراحی بهترین ها را دارند که باید مورد 

حمایت همه جانبه قرار گیرند. 

اســماعیلی همچنیــن به حضــور آثــار اصحاب 
فرهنگ، هنر در اقصــی نقاط جهان اشــاره کرد و 
گفت: خوشبختانه امروز تولیدات و آثار هنرمندان 
ایرانی آن ســوی مرزها حرف برای گفتن دارد و این 
مهم باعث شــده تا خواهان فراوانی را آثار ارزشمند 

هنرمندان ایرانی پیدا کند. 
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور و مســئول 
ســاماندهی مد و لباس نیز در این مراســم اهداف 
برگزاری این جشــنواره بین المللی اشــاره کرد و 
افزود: عرضه توانمندی های چشــمگیر و ارزشمند 
هنرمندان ایرانی، طراحان پارچه، پوشــاک، کیف، 

کفش، و لباس اجتماعی مناسب و عفیف است.
وی اضافه کرد: وقتی به این نمایشــگاه برپا شــده 
توجه کنید، متوجه خواهید شد که از نقاط مختلف 
ایران، از آذربایجان، سیستان بلوچستان، خراسان 
رضوی و... در این رویداد بــزرگ فرهنگی و هنری، 
نمونه هایی حضور دارند که نشــان می دهد این مرز 
پرگوهر و سرزمین ، تاریخ پُر افتخار که داریم، همه 
ایام تحت پرورش هنرمندان در حوزه پوشاک بوده و 
جمهوری اسالمی ایران درواقع یک فرایند تکاملی 
در همه حوزه ها به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر است.

رئیس شورای هنر کشــور در ادامه اضافه کرد: اگر 
امروز رهبری فرزانه انقالب اسالمی، رییس جمهور، 
شوراهای باالدســتی، فرهنگ نگاه و تأکیدشان بر 
حفظ این میراث اســت، به دلیل ایــن جایگاه بلند 

تاریخی است.« 
اسماعیلی با بیان اینکه »زنان ایرانی، مردان ایرانی، 
دختران و پســران ایرانی با هر نوع گرایش فکری، با 
هر نوع ســلیقه، با هر نوع گویش، با هر نوع قومیت، 
در این حوزه به عنوان یک حوزه مشترک و تاریخی 
برای آن افتخــار می کنند، اظهار داشــت: این جزو 
هویت فرهنگی ایران عزیز اســت و از این رو تالش  
می کنیم در این نمایشــگاه و نمایشــگاه هایی که 
پیش تر برگزار کردیم پردامنــه ادامه خواهیم داد، 
به رخ کشــیدن این ظرفیت های بزرگ فرهنگی- 

هنری است.« 
عضــو کابینه دولــت مردمی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه، »در دولت ســیزدهم 
وظیفه خود را تســهیل گری در این حوزه می دانیم 
از این رو کارهای فاخری کــه هنرمندان عزیزمان 
در تقاط مختلف کشــور انجام می دهند، تســهیل، 

تولیدات انبوه و مشاهده  مخاطبان را تسهیل کرده 
و فضاهای مشــاهده را افزایش می دهیم، فضاهای 
نمایشگاهی را گســترش داده و فضای فروش را نیز 

فراهم می کنیم.
وی افزود: در بازدید امروز به آقای امامی که خدمت 
مانایی را به حوزه فرهنگ و هنر ایران کرده و درکنار 
اصناف و هنرمندان در حوزه پوشــاک انجام دهند، 
عرض کردم کــه در همه  این نمایشــگاه ها موضوع 

فروش را در دستور کار قرار دهند.« 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنین گفت: 
»در نمایشــگاه بین المللی قــرآن بخش عمده ای 
از مخاطبان مــان با عالقه به دنبال خرید پوشــاک 
ایرانی- اســالمی بودند از ســید مجید امامی دبیر 
شــورای فرهنگ عمومــی و رییــس یازدهمین 
جشــنواره بین المللی مد ولباس فجر خواست تا در 
همه  نقاط کشور با دشتبانی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی انجام دهند.
اســماعیلی تاکید کرد:  نیازمندیم کــه این ذخایر 
گرانقدرمــان را در معرض انتخاب زنــان و مردان 
فرهنگ دوســت و هنردوســت ایرانی قرار دهیم 
بنابراین تمام تالش دولت برای این موضوع است.« 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: »در 
جلسه هیأت دولت در روز چهارشــنبه گزارشی از 
آماده سازی این نمایشــگاه را محضر رییس جمهور 
و همکارانــم در دولت طرح کــردم. همگی، به ویژه 
شخص رییس جمهور اســتقبال زیادی کرد و ما را 
تشــویق نموده و ما را تحســین کرد.به خصوص به 
خاطر ایــن رویکرد ایجابی که در موضوع پوشــش 

ایرانی ما به دنبال آن هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: مجددا تأکید می کنم که  نگاه 
فرهنگی دولت، نگاه عامی اســت که همه  سالیق را 
در زیر چتر حمایتی خودش قــرار می دهد ما هیچ 
محدودیتی نداریم و بــا همه  وجود، در خدمت همه  
اصحاب فرهنــگ و هنر، به ویــژه هنرمندان حوزه 

پوشاک و لباس خواهیم بود.« 
رئیس شورای هنر کشــور در ادامه اظهار داشت: » 
این کار مهم را دوســتان خوب ما حمایت خواهند 
کرد، از عزیزان مان در رســانه ها به ویژه رسانه ملی، 
مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های خبری و همه 
کســانی که در صفحات اجتماعی خودشــان این 

رویداد را ترویج می کنند، تشکر می کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: پوشاک در ایران قدمت هفت هزار ساله دارد

 مدیرکل دفتر حقوقــی، عملکرد، امور اســتان ها و 
مجلس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری با بیان 
اینکه رونــد اصالح آیین نامه ها و دســتورالعمل های 
حوزه ســینما در حال انجام اســت، گفــت: بهترین 
مرجع حل وفصل اختالفات و شــکایات اصناف خانه 
سینماست و مسائل باید ابتدا در این اصناف به صورت 

کدخدا منشی حل وفصل شود.
محمدرضا ســوقندی افزود: کاســتی های قانونی در 
برخی موارد موجب بروز اختالفات و تشــکیل پرونده  
برای عوامل تولیدکننده فیلم می شــود که نیاز است 
برای رفع این مشکل، بخشــی از فرآیندها به  ویژه در 

بخش تنظیم قراردادها بازنگری و اصالح شود.
وی تصریح کرد: الزم اســت در فرمــت قراردادهای 
ســینمایی مــوادی شــفاف و دقیــق بــرای رفع 
اختالف نظرهــای احتمالی و مغایرت هــا، با ضمانت 

اجرایی پیش بینی شود.
ســوقندی با بیان اینکه در رســیدگی به پرونده های 
ارجاعی به ســازمان امور ســینمایی، آنچــه در متن 
قراردادها وجــود دارد، مالک قــرار می گیرد، یادآور 
شد: برای رفع مشکالت این حوزه عالوه بر نیاز به ارائه 
آموزش های حقوقی و اطالع رسانی، باید روند اصالح 
آیین نامه ها و دســتورالعمل ها نیز انجام شــود که در 

حال حاضر این موضوع با تعامل معاونت ارزشــیابی 
و نظارت سازمان سینمایی حرفه ای در حال پیگیری 

است.
وی درباره آمار پرونده هــای ارجاعی به دفتر حقوقی 
سازمان امور ســینمایی نیز گفت: خوشبختانه تعداد 
این پرونده ها زیاد نیســت و روال طبیعی و معمول در 
مورد آن ها در جریان اســت که نتایــج آن در فرآیند 

رسیدگی به ذینفعان اعالم خواهد شد.
اختصــاص بخشــی از اعتبــارات ســاخت فیلم در 

استان ها به حوزه فرهنگ  ایثار، شهادت و مقاومت
مدیرکل دفتــر حقوقــی، عملکرد، امور اســتان ها 
و مجلس ســازمان امور ســینمایی و سمعی بصری و 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران 
با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارت سفر رییس سازمان 
سینمایی به اســتان ها به تولید فیلم در حوزه ایثار و 
مقاومت اختصاص دارد، گفت: فیلم ســازان مناطق 
غرب و جنوب کشــور به دلیل موقعیــت مکانی و نوع 
ارتباط بــا موضوعات دفاع مقــدس، مطالبات جدی 
برای فعالیت در این عرصه دارند کــه این موضوع در 
دیگر اســتان ها نیز به مطالبه عمومی تبدیل شــده 

است.
ســوقندی افــزود: تــالش می شــود بــا حمایت از 
هنرمندان فیلم ساز، شرایط مطلوبی برای تولید فیلم 
کوتاه، مســتند و یا فیلم بلند درباره شــخصیت های 
برجســته تاریخی حوزه مقاومت، مشاهیر و شهدای 

گمنام، سرداران شهید، شــهدای مدافع حرم، مدافع 
سالمت و امنیت فراهم شود.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت استخدامی 
ایثارگران و تبدیل وضعت آنــان در مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی نیز تصریح کرد: طبق قانون 
برنامه وبودجــه ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمامــی 
کارکنانی که مشــمول قانون و واجد شــرایط بودند، 
تبدیل وضعیت شدند.مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در امور ایثارگــران علت انجام نشــده این 
فرآیند برای تعــدادی از افراد را وجــود موانع قانونی 
دانست و اظهار داشت: رفع این اشــکاالت و ایرادات 
در حال پیگیری است. سوقندی با تاکید بر اینکه امور 
ایثارگران در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی رسالت 
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را نیز عهده دار 
اســت، گفت: هنر به عنوان بخش خــالق فرهنگ به 
شمار می رود و بهترین ابزار نهادینه سازی این فرهنگ 
ایثار و شهادت محسوب می شود که برای بهره گیری 
مطلوب از  عرصه های هنری چون ســینما، هنرهای 
نمایشی، کتاب و نشر و رسانه در تثبیت فرهنگ ایثار 
و شــهادت و ترویج آن، برنامه های متنوع و خاصی در 
نظر گرفته شده اســت.در جریان سفر محمد خزاعی 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان 
سینمایی و ســمعی بصری به چهارمحال و بختیاری  
۴۰۰ میلیون تومــان برای تولید فیلــم کوتاه در این 

استان اختصاص یافت.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور سینمایی:
اصناف خانه سینما بهترین مرجع حل وفصل اختالف نظرها و شکایت ها است

   شماره           3363   
  دوشنبه  20   تیر     1401

   سال یازدهم

ا صالحیه
د ر آگهی حصروراثت  شاد روان حاجعلی فاریابی با م .الف 88 مربوط به شعبه 
یک شورای حل اختالف شهرستان پلد ختر که د ر تاریخ 1401/04/16د ر 
روزنامه افکار منتشر شد ه است د ر گزینه شماره 2 این آگهی مریم مراد ی 
د ر  باشد  همچنین  د ارند ه شماره شناسنامه 1930906552 صحیح می 
اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته صحیح می باشد  که بد ینوسیله اصالح 

می گرد د .

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 140160301052000863  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  اصغر غالم امیری    فرزند  حاج حسن   بشماره شناسنامه 7 د ر یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای احد اثی 
به مساحت 800مترمربع از پالک 221 فرعی از 13  اصلی واقع د ر رود هن ساد ات محله خرید اری از  مالک رسمی 
آقای سید  لطف اله موسوی  محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم :1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک  

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 140160301052000864  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم   نسرین غالم امیری فرزند  اصغر بشماره شناسنامه 762 از  د ر یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای 
احد اثی به مساحت 877.21مترمربع از پالک 221 فرعی از 13  خرید اری از مالک رسمی آقای سید  لطف اله موسوی 
محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  د ر صورتی که 
اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست 
خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم : 1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 140160301052000845  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  ابراهیم کاهه ء   فرزند  حسین    بشماره شناسنامه 8796 د ر یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای احد اثی 
به مساحت 320.65مترمربع از پالک 443 فرعی از 9  اصلی واقع د ر رود هن مالک رسمی آقایکیقباد  علی یوسفی 
محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  د ر صورتی که 
اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست 
خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم : 1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک  

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
برابر رای شماره 14016301052000916 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  عبد العلی 
وفایی بروجنی   فرزند  بمانعلی     بشماره شناسنامه 3344 د ر یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای احد اثی به 
مساحت 443مترمربع از پالک 166 فرعی از 54  اصلی واقع د ر رود هن روستای چناران خرید اری از مالک رسمی 
آقای سیف اله فرزعلیان  محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم :1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک  

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
برابر رای شماره 140160301052000717 مورخ 1401/02/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رضا پیرهاد ی   فرزند  عبد اله    بشماره شناسنامه 380د ر یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای 
احد اثی به مساحت 243.39مترمربع از پالک 353 فرعی از 12  اصلی واقع د ر رود هن کریتون خرید اری از مالک 
رسمی خانم کبری حسنی  محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم :1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک  

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
برابر رای شماره 140160301052000846 مورخ 1401/03/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/ خانم محمد حسین  پیرقلی   فرزند  حسن    بشماره شناسنامه 3389 یک قطعه زمین محصور مشجر 
با بنای احد اثی به مساحت 407/05مترمربع از پالک 205 فرعی از 13  اصلی واقع د ر رود هن ساد ات محله مالکیت 
رسمی متقاضی محرز گرد ید ه است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  د ر 
صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض 

طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم :1401/05/04 

سلمان قنبری -رئیس ثبت اسناد  و امالک   

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک پرد یس تهران 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
برابر رای شماره 140060301081006913 مورخه1400/11/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک پرد یس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اصغر نرکسی  فرزند  قاسم   بشماره شناسنامه 474 صاد ره از باجگیران   د ر ششد انگ یک قطعه 
زمین با بنای احد اثی به مساحت 137/80مترمربع د ر قسمتی از پالک 98 فرعی از 8  اصلی واقع د ر بومهن کوچه 
عبد المناف صد هزاری سپید ار د و پالک 34 خرید اری از مالک رسمی آقای محمد صد هزاری محرز گرد ید ه است .لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور 
سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به 
این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایی 
تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر 

خواهد  شد  . م الف :8515
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/05 یکشنبه  تاریخ انتشار نوبت د وم : 1401/04/20 د وشنبه 

علی نیک پی - رئیس ثبت اسناد  و امالک پرد یس

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان تهران 
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک رود هن  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  

رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 140160301052000796  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک رود هن  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نسرین چکوری  فرزند  شاد اله به شماره شناسنامه 6139 یک قطعه زمین مشجر محصور با بنای احد اثی به 
مساحت 274.28مترمربع از پالک 14162 فرعی از 9  اصلی واقع د ر رود هن مالک رسمی متقاضی محرز گرد ید ه 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت 
به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به 
مراجع قضایی تقد یم نمایند  .بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/20  تاریخ انتشار نوبت د وم : 1401/05/04 

سلمان قنبری - رئیس ثبت اسناد  و امالک  

دومین اکران مردمی فیلم سینمایی »تی تی« با حضور آیدا پناهنده و هوتن 
شکیبا برگزار شد.

 به نقل از روابط عمومی فیلم، دومین اکران مردمی فیلم سینمایی »تی تی« 
با حضور هوتن شــکیبا، آیدا پناهنده و دیگر عوامل ایــن فیلم، در پردیس 

سینمایی ایران مال برگزار شد.

اکران مردمی »تی تی« با هوتن شکیبا



عضو مجلس خبرگان رهبری:
امت اسالمی در اوج رسیدن به ساخت 

تمدن اسالمی است

 عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز امت اسالمی بر پایه  وحدت، 
معنویت و مقاومت و براساس بیداری اســالمی در حال بازسازی خود و 

رسیدن به اوج خودآگاهی دارای ساخت تمدن اسالمی شده است.
آیت اهلل عباس کعبی در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا با اشــاره 
به پیــام رهبر معظم انقالب به حجــاج بیت اهلل الحرام گفــت: آمریکا و 
صهیونیست ضربات سختی در بُعد افشای چهره کریه، مستکبر و جنگ 

افروزانه  خود خورده اند و جهان را این گونه ناامن کرده اند.
نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبــری افزود: حقیقت 
آمریکا و صهیونیســت بین الملل، اســتکبار، جنایت، ناامنی و نابودی 

هویت انسانی است.
آیت اهلل کعبی بیان کرد: مسیر و جهاد تمدنی ملت ایران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و حرکت پیروزمندانه و مقتدرانه انقالب اسالمی منجر 
به تولید محور مقاومت در منطقه علیه استکبار جهانی، شیطان بزرگ و 

طاغوت اکبر شده است.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر امید به پیشــرفت و تحقق بر مدار عدالت 
بر پایه  رهبری انســان صالح به تحقق تمدن نوین اسالمی،  ایمان، عمل 
صالح و نظام حق مــدار و عدالت گرا و بر پایه بــرادری و برابری در میان 

بشریت بیشتر شده است.
عضو مجلس خبــرگان رهبری ادامــه داد: امروز امت اســالمی بر پایه  
وحدت، معنویت، دشمن شناسی و دشمن ستیزی، مقاومت و براساس 
بیداری اســالمی در حال بازسازی خود و رســیدن به اوج خودآگاهی 

دارای ساخت تمدن اسالمی شده است.
آیت اهلل کعبی تصریــح کرد: چند عامل به ایجاد امید برای شــکل دهی 
امت مقتدر و پیشــرفته افزایش پیدا کرده اســت. نخست اینکه الگوی 
لیبرالیســم و کمونیســم پس از چهار دهه و اندی از انقالب اسالمی در 

دهه پنجم انقالب رو به شکست و افول است.
بیداری اسالمی در قلب دنیای اسالم منجر به تولید محور مقاومت شده 

است
وی خاطرنشان کرد: جوانان، اندیشمندان و نخبگان لیبرال دموکراسی 
مبتنی بر چرخه  باطل قدرت و ثروت که تولید جنایت و ناامنی در جهان 
ایجاد می کند، نظام معرفتی و نظام ارزشی آن ها بر بنیاد الحاق و دوری 

از خدا و زیادت طلبی و ستیز با هویت انسانی بیشتر آشکار شده است.
آیت اهلل کعبی گفت: دوم اینکه بیداری اســالمی در قلب دنیای اسالم 
منجر به تولید محور مقاومت بــر پایه  اعتماد به خــدا و جهاد تمدنی و  
عشق به رهبری الهی شد که در همین ســرودهای »سالم فرمانده« با 

زبان های زنده  دنیا تبلور پیدا کرد.
وی افــزود: الگوی نظام پیشــرفته و مقتدر جمهوری اســالمی بر پایه  
استقالل، آزادی و مردم ســاالری اسالمی، پیشــرفت، عزت و کرامت 
انســانی را برای امت اســالمی به ارمغان آورده و فراروی امت اسالمی 

قرار دارد.
عضو مجلس خبــرگان رهبری تصریح کرد: از ایــن الگو می توان جنبه  
الهام بخشی و امیدآفرینی برای ملت های مسلمان و دولت های اسالمی 
و نخبگان متعهد و مومن و نخبگان دانشمند و روشنفکران غیرمتعهد و 

مستقل به جوانان حقیقت طلب و بر پایه فطرت آنها فراهم کرد.
الگوی نظام پیشــرفته و مقتدر جمهوری اسالمی فراروی جهان اسالم 

است
آیت اهلل کعبی خاطرنشــان کرد: این الگو امروز در حج که خالصه  آموزه  
اسالم ناب محمدی جهت بازیابی امت اسالمی فراروی جهان اسالم قرار 
دارد و امت می توانند بیش از هر زمان دیگری به اقتدار و رشد و شکوفایی 
مادی و معنوی و حرکت به سمت ساخت تمدن اسالمی فکر کنند. وی 
اضافه کرد: این پیام ها از مهمترین  پیام های مهــم رهبر معظم انقالب 

اسالمی به حجاج بیت اهلل الحرام و امت اسالمی است.

ترکیه:  عملیات نظامی در شمال سوریه را 
به تعویق نخواهیم انداخت

 وزیر دفاع ترکیه بر لزوم ادامه عملیات نظامی این کشور در سوریه تأکید کرد و گفت 
که آنکارا عملیات نظامی برنامه ریزی شــده در شمال ســوریه را به تعویق نخواهد 

انداخت.
به گزارش ایرنا، »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا 
ترکیه در نشســت ناتو در مادرید توصیه ای درباره اجتناب یا تعویق عملیات نظامی 
این کشور در شمال سوریه دریافت کرد، گفت: »در دیدارهای دوجانبه ما در حاشیه 
اجالس سران ناتو در مادرید، این موضوع مطرح نشد و همانطوری که رئیس جمهور 
ترکیه گفته به این نصیحت گــوش نخواهد کرد. همانگونه که قبــال گفته بودیم ما 
هر کاری را که برای تضمین امنیت کشــورمان الزم اســت، انجام داده ایم و مصمم 

هستیم که در آینده این کار را انجام دهیم و قادر به انجام آن هستیم«.
به گزارش خبرگزاری نووستی، پیشتر ابراهیم کالن سخنگو و مشاور امنیتی رئیس 
جمهور ترکیه گفته بود که آنکارا هر لحظه آماده عملیات نظامی جدید در شــمال 

سوریه است.

حجت االسالم والمسلمین »سید عمار حکیم«، 
رهبر جریــان حکمت ملــی عــراق در خطبه 
های نماز عید قربان در بغــداد گفت: چالش ها و 
فرصت ها در منطقه منحصر به یک یا چند کشور 
نمی شــود، همه کشــورهای منطقه سرنوشتی 

مشترک دارند که آنها را به هم پیوند می زند.
به گزارش ایرنا از دفتر رســانه ای جریان حکمت 
ملی عراق، وی روز یکشــنبه با اعالم این مطلب 
افزود: تجربه های گذشــته بر همه ثابت کرد که 
بحران های سیاســی، امنیتی و اقتصادی در یک 
کشــور، دیگر کشــورها را نیز با بحرانی مشــابه 
مواجه می کند، هر چند شــاید حجم آســیب ها 

یک اندازه نباشد.
رهبر جریان حکمــت ملی عراق با بیــان اینکه 
جهان امروز دهکده ای کوچک است که محاصره 
یک بحــران در یک محدوده آن ممکن نیســت، 
افزود: برای همین تشــکیل پیمان های یکجانبه 
منطقه ای که در آن موازنه قدرت رعایت نشــود، 
خطرناک خواهد بود و موجب از هم  پاشــیدگی 
بیشــتر در منطقه و از دســت رفتن فرصت های 

سازنده برای آرام کردن آن می شود.
حکیم با تاکیــد بر اینکــه عراق نقشــی مهم و 
محوری در تقویت ثبات منطقه دارد، تاکید کرد: 
باید با توجه به پشتوانه های موجود و فرصت های 
تاریخی واقعی به ســمت اجــرای نقش مطلوب 
برویم و عراق را بــه بازیگری محــوری در میان 

برادران عرب و مسلمان تبدیل کنیم.
وی همچنین گفت که الزم است عراق بی طرفی 
ســازنده خود را حفظ کنــد و درگیــر نزاع ها و 

محوربندی ها نشود.

رهبر جریــان حکمت ملــی عــراق در ادامه بر 
ضرورت ایجاد راه حل هــای فوری و نهایی درباره 
پرونده آب های مشــترک با کشــورهای مصب 
و به خصوص ترکیه تأکیــد و تصریح کرد: عراق 
با بحران جدی در مســاله آب مواجه است و اگر 
این بحران حل ناشــده بماند در آینده پیچیده تر 
خواهد شد به ویژه با همســایه ای مثل ترکیه که 

پیوندها و منافع مشترک بسیاری با آن داریم.
حکیم همچنین درباره بحران روسیه و اوکراین 
نیز گفت: ادامــه بحران مزبــور و ناتوانی جامعه 
بین المللی از توقــف این جنــگ خون بار زنگ 

خطری برای منطقه و جهان است.
وی با بیــان اینکــه ما بــا تحوالت تــازه ای در 
شــکل گیری نظم جهانــی تازه بر اســاس اصل 
سلطه نظامی و اقتصادی و نیز تشکیل پیمان های 
منطقــه ای یکجانبه و قطب بنــدی جهانی تازه 
مواجهیــم، گفت: ایــن به معنــای چالش های 
اقتصــادی و امنیتــی بزرگی در آینــده نزدیک 

خواهد بود. 
رهبر جریان حکمت ملی در همین راســتا تاکید 
کرد که اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی 
باید به مواجهه با این نظــم جدید جهانی بروند و 
از پیامدهــای منفــی و خطرناک آن بــر امنیت 
ملت های منطقه و آینده نسل ها و ثروت کشورها 

بکاهند.
هشــدار درباره تأخیر در اجــرای اصالحات در 

عراق
حجت االســالم والمســلمین حکیــم در ادامه 
با اشــاره به گذشــت 9 ماه از اجرای انتخابات و 
تحرکات سیاســی برای تشــکیل دولت گفت: 

انتخابــات با مشــکالت و مالحظه های بســیار 
همراه بود و هنوز پشت ســر گذاشتن پیامدهای 

سیاسی آن آسان نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید بــا قاطعیت در پی حل 
مشــکالت برآمد و مانع از تکرارشان شد، افزود: 
نباید گذاشت که چنین مشــکالتی به مانعی در 
فرایند سیاسی کشور تبدیل شوند و هر از چندی 
موجب بن بســت سیاســی در کشور شــوند، به 
خصوص که شــرایط متفاوت و چالش های پیش 

رو پیچیده تر و خطرناک تر شده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه وقت 
آن رسیده که موانعی پیش روی فرایند سیاسی 
کشــور را از میان برداریم، تصریح کــرد: امروز 
شاهد تحوالت جدی در وضعیت سیاسی منطقه 
هستیم و عراق از این تحوالت برکنار نیست بلکه 
با وزنه منطقه ای و عمق تاریخی خود در قلب این 
تحوالت است. حکیم در ادامه به حمایت از گزینه 
اپوزیسیون مؤثر پارلمانی و تقویت آن تاکید کرد 
و گفت: الزم اســت که نظام پارلمانی کشور را از 
درون پارلمان تقویت کنیم و ایــن کار با تقویت 

عملکرد پارلمانی در دو مسیر ممکن می شود.
وی ادامــه داد، مســیر اول به تشــکیل دولت و 
پذیرش مسئولیت آن توسط یک گروه می انجامد 
و مســیر دوم به نظارت و ارزیابی و انگشت نهادن 
بر نقاط ضعف در قوه مجریــه. موازنه میان قوای 
مقننه و مجریه ســنگ بنای نظام پارلمانی است 
و جانشــین وضعیت حاکم در صــورت ضرورت 

یافتن تغییر باید از دورن پارلمان بیرون بیاید.
وی ادامــه داد: خودداری از تقویت اپوزیســیون 
درون پارلمــان ایــن بهانه را ایجــاد می کند که 

بتوان اعتراض ها و مالحظات را به بیرون مجلس 
کشــاند و نتیجه آن آشــفتگی و خشم عمومی و 
بیان آن بــه روش هایی خواهد بــود که موجب 
پیچیده تر شــدن اوضــاع و ناتوانــی از مهار آن 

می شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق بر تشکیل دولت 
خدمات محور برخوردار از تعــادل داخلی تاکید 
و عنوان کرد: بایــد دولت خدمت محور برخوردار 
از تعادل داخلی هرچه ســریع تر تشــکیل شود. 
دولتی که متناســب با حجــم چالش های پیش 
روی عراق باشد و مهم ترین این چالش ها اقتصاد 

و محیط زیست و مسائل اجتماعی است.
حکیم اســتعفای فراکســیون صدر را به معنای 
خروج آنها از صحنه سیاســی کشــور ندانست و 
گفت: آنان نماینده بخش بزرگــی از ملت عراق 
هســتند و امیدوار بودیــم که برادر ما »ســید 
مقتــدی صــدر« در تصمیم اخیر خــود درنگ 
بیشتری کند به خصوص که کشــور در شرایط 

حساسی به سر می برد. 
وی همچنین از اقلیم کردستان عراق خواست که 
هرچه سریع تر درباره نهایی کردن نامزد ریاست 
جمهوری تصمیم بگیرند و با مســئولیت پذیری 

فراوان به این موضوع نگاه کنند. 
رهبر جریــان حکمت ملــی عــراق در ادامه بار 
دیگر بر موضع خود در عدم مشــارکت در دولت 
آینده تأکید کرد  گفــت: این به معنای خودداری 
از حمایت از اقدامــات برای تشــکیل دولت در 
کوتاه ترین زمان ممکن نیســت. امــا انتخاب ما 
تمرکز بر فعالیــت پارلمانی و ارائــه مالحظات 
الزم به شرکای سیاسی برای موفقیت دولت آتی 

است.
حکیم با بیان اینکــه همه اتفاق نظــر دارند که 
روند سیاســی عراق نیازمند اصالحــات فراگیر 
سیاســی اســت، تصریح کرد: با وجود این اتفاق 
نظر، درباره نحوه آغاز و ســازوکار این اصالحات 
اختالف نظر وجود دارد. این اختالف نظر بر اراده 
اجرا و روند پیشــبرد این اصالحات که در شرایط 
کنونی ضرورت آن کامال احساس می شود، قطعا 

تأثیرگذار خواهد بود.
وی ادامــه داد، از همین تریبــون، درباره تأخیر 
در اجرای این اصالحات هشــدار می دهم و آن را 
خطری بزرگ برای نظام سیاسی کشور می دانم 
که هیچ کــس از آن در امان نخواهــد بود. تکرار 

می کنم: هیچ کس در امان نخواهد بود.
وی در ادامه با توجه به شــرایط موجود و به حکم 
مســئولیت ملی برداشــتن گام هایــی از جمله 
تعدیل واقعی و عادالنه قانون انتخابات، تشکیل 
شورای عالی ســازندگی با حضور کارشناسان و 
نخبگان اقتصــادی و برنامه ریزی، تنظیم قوانین 
بازدارنده برای مبارزه با فساد و افزایش اختیارات 
نهادهای نظارتی درباره پول شویی و رشوه و انواع 
فســاد مالی و اداری در نهادهــای دولتی و فعال 
کردن شــورای فدرالی را بر اساس آنچه در قانون 
اساسی کشور به آن تصریح شده است، پیشنهاد 
کرد.رهبر جریــان حکمت ملی عــراق در پایان 
پیشنهاد کرد الزم اســت تا قوانین سرنوشت ساز 
در ســقف زمانی مشــخص تعیین تکلیف شوند 
به خصوص قانون نفــت و گاز به نحوی که ضامن 
مشــارکت اقلیم کردســتان عراق در مدیریت 
پرونــده نفت و یکپارچگی سیاســی کشــور در 
سایه دولت مرکزی باشــد و جایگاه منطقه ای و 

بین المللی عراق را باالتر ببرد.

حکیم: سرنوشت کشورهای منطقه 
به یکدیگر گره خورده است

حجت االسالم 
والمسلمین »سید 
عمار حکیم«، رهبر 
جریان حکمت 
ملی عراق در خطبه 
های نماز عید 
قربان در بغداد 
گفت: چالش ها 
و فرصت ها در 
منطقه منحصر 
به یک یا چند 
کشور نمی شود، 
همه کشورهای 
منطقه سرنوشتی 
مشترک دارند که 
آنها را به هم پیوند 
می زند.

آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه آمریکا اعالم 
کرد که در دیدار با 
وانگ یی همتای 
چینی خود مساله 
جنگ میان روسیه 
و اوکراین را مطرح 
کرده و گفته است که 
پکن در مورد کی یف 
بی طرفانه رفتار 
نمی کند.

  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسیآخر
   صاحب امتیاز و مدیرمسوول: سیدحکمت اهلل موسوی

    شورای سیاســتگذاری : دکتر رضا جاللی ، دکتر حسین امیدوار، دکتر احمد 
رباطی ، دکتر رضا حقیقت بیان ، دکتر نادر محبتی، دکتر ســعید صادقی ،دکتر 
محمد بابایی، دکتر جواد طباطبایی، دکتر مهرداد مســعودی    سردبیر: دکتر 

ناصرالدین اسالمی فر 
  دبیــر تحریریــه: مونــا چلــه دوان   ســرویس سیاســی : زهــره 
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 حقوقــی: رســتم اشــرفی   ســرویس بیــن الملل:رضــا بهارلویی
 ســرویس فرهنگی:حســین جمعــه پور   ســرویس عکاســی: زهرا 
کاظمی،   مــژگان چله دوان   ســرویس فضــای مجازی: ســید محمد 

موذنــی   روابــط عمومی: عباس شــمس    ســرویس تشــکیالتی و 
 عقیدتی:علیرضــا توحیدلــو   بانــک هــای خصوصی:مریــم کاظمی 
 صفحه آرایی: سید محمد موذنی    امور مشــترکین:کلنیک رسانه    چاپ: 
کار و کارگر  نشانی: تهران، تقاطع ســمیه و مفتح، خیابان سمیه پالک 108-

110، واحد 14 
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آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد 
که در دیدار با وانگ یــی همتای چینی خود 
مساله جنگ میان روسیه و اوکراین را مطرح 
کرده و گفته اســت که پکن در مورد کی یف 

بی طرفانه رفتار نمی کند.
به گزارش ایرنا از الجزیره انگلیســی،  وزرای 
خارجــه آمریکا و چین شــنبه شــب هر دو 
مذاکرات حضــوری پنج ســاعته خــود را 

“صادقانه” توصیف کردند. 
این دیدار یــک روز پس از حضــور آن ها در 
گردهمایی وزرای خارجه گروه ۲۰ در جزیره 

بالی اندونزی انجام شد. 
بلینکــن بــه خبرنــگاران گفــت: برغــم 
پیچیدگی هــا در روابــط آمریــکا و چین،  
می توانم با اطمینان بگویم که گفت وگوهای 

روز شنبه مفید، صریح و سازنده بود. 
وی افــزود: مــن بار دیگــر نگرانــی آمریکا 
در خصــوص همســویی پکن با مســکو را با 

وزیرخارجه چین مطرح کردم. 

بلینکن مدعی شد که به عقیده او چین رفتار 
بی طرفانه ندارد زیرا از روسیه در سازمان ملل 
حمایت کرده و »تبلیغات روســیه« را تقویت 

کرده است. 
وی تصریح کرد: روابط میــان آمریکا و چین 
برای هر دو کشــور و همچنین بــرای جهان 
بســیار مهم اســت. ما متعهد بــه مدیریت 

مسووالنه این رابطه و این رقابت هستیم. 
مقامات آمریکایی نســبت به عواقب، از جمله 
تحریم ها علیــه چین، در صــورت حمایت 
مادی پکن از جنگی که مسکو آن را “عملیات 

نظامی ویژه” می نامد، هشدار داده اند. 
به گــزارش ایرنا، وزیــر امورخارجه چین در 
دیدار با همتــای آمریکایی خود نســبت به 
تبلیغــات واشــنگتن علیه پکــن و افزایش 

مسئله چین هراسی هشدار داد.
وزارت خارجه چین در بیانیــه ای اعالم کرد 
که وانگ پس از دیدار با بلینکن در حاشــیه 
نشســت گروه ۲۰ در اندونزی گفته اســت 

بســیاری از مردم بر این باور هستند که چین 
هراسی به یک اولویت سیاست آمریکا تبدیل 

شده است. 
وانگ گفت که آمریکا باید تعرفه های اضافی 
اعمال شده بر چین را در اسرع وقت لغو کند و 
تحریم های یکجانبه علیه شرکت های چینی 

را متوقف کند. 
وی افزود: طــرف آمریکایی بایــد در گفتار 

و کردار خــود در مورد تایوان محتاط باشــد 
و نباید هیچ سیگنال اشــتباهی به نیروهای 

استقالل طلب در تایوان ارسال کند. 
چین همواره از هرگونــه ارتباط میان آمریکا 
و تایوان که آنرا بخشــی از خاک خود می داند 
ابراز نگرانی می کند و مهم ترین مسئله میان 
واشنگتن و پکن را خط قرمز خود درباره این 

موضوع عنوان می کند.

بلینکن: چین در مورد اوکراین بی طرفانه رفتار نمی کند


