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چرتکه 3

 فرشاد مومنی عنوان کرد:

رئيس سازمان برنامه و بودجه 
فهمی از اقتصاد ایران ندارد 

سياست 2

 مذاکرات احیای برجام تا 10 روز آینده 
 متوقف شد

 دستيابی ایران و ۴+۱ 
به پيش نویسی جدید

شنبه 27 آذر   1400  /   13 جمادی االول 1443  / 18 دسامبر   2021 قیمت  2000  تومان  /    شماره  963

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هیچ بانکی در 
کشور حق تعطیل کردن واحد های تولیدی را ندارد.

به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیســی صبح 
دیروز در دوازدهمین سفر استانی خود،  از کارخانه 
ریسندگی خوش ریس که به مدت ۸ سال تعطیل 

شده است بازدید کرد.
رئیســی با انتقاد از تعطیلی این واحد تولیدی 
گفت: هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری 
فعال شود.رئیس جمهور با بیان اینکه تعطیلی چنین 
واحد های تولیدی انســان را رنج می دهد چرا که 
متاسفانه این ثروت معطل مانده است، خاطر نشان 
کرد: بانک ها اگر جایی را تملــک می کنند باید یا 
خودشان آنجا را راه اندازی کنند و یا سریعا به افراد 

توانمند واگذار کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد 
واحد تولیدی را تعطیل کند. اقدامی که در مورد این 
واحد تولیدی شده است تعطیل کردن تولید و اشتغال 
در کشور است، چه کسی پاسخگوی ۸ سال بیکاری 

کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟
رئیسی به منظور احیای مجدد این واحد تولیدی 

و راه اندازی آن دستورات الزم را صادر کرد.
کارخانه خوش ریس در ســال ۸۲ افتتاح شده 
بود که با دارا بودن ۳۰۰ کارگر از جمله ۱۲۰ کارگر 
زن، از سال ۹۲ توسط بانک تملک و تعطیل شده 

است.
  مشارکت دولت و خیرین، 
گره گشای کار مردم است

رییس جمهور گفت: هیچ اشکالی ندارد وقتی 
خیرین طرحی را شــروع می کنند، درصدی از کار 
را هم دولت انجام دهد تا آن امر خیر به ثمر برسد، در 
واقع مشارکت دولت و خیرین باعث گره گشایی از 

کار مردم می شود.
رییسی عصر جمعه در دیدار با جمعی از خیرین 

استان یزد گفت: توفیقی است برای شما خیرین که از 
تمکن و نعمت هایی که خداوند به شما داده در مسیر 

خشنودی حق تعالی استفاده می کنید.
رئیس جمهور با مهم دانســتن کمک به مردم و 
توجه به حل مشکالت آنها، تصریح کرد: راه رسیدن به 
خدا خدمت به خلق خداست. کسانی که تمکن دارند 

برای گره گشایی دیگران تالش کنند.
رئیســی گفت: باید در کنار یکدیگر مســائل و 
مشــکالت را حل کنیم هر جا مردم حضور یافتند 

و از توان و خدمات آنها اســتفاده شد موفقیت های 
زیادی بدست آمد.

رییسی تصریح کرد: همراه بودن دولت و خیرین 
می تواند باعث کارهای بزرگی برای حل مشکالت 
مردم شــود؛نباید در کار خیر دچار سستی شوید 
 بلکه باید مانند مجاهدی که در سنگر جهاد از جانش 
می گذرد و از دین خدا دفاع می کند و دچار سستی 
نمی شود، عمل شود.رییس جمهور بنا به درخواست 
یکی از خیرین، اســتاندار یزد را موظف کرد زمین 
مناسب برای ساخت بیمارستان را در اختیار وی قرار 
دهد.در ابتدای این مراسم تعدادی از دانش آموزان 
روستایی تصویری از شهید حاج قاسم سلیمانی به 

رئیس جمهور هدیه دادند.
همچنین همزمان با حضــور رئیس جمهور در 
 استان یزد خیرین این استان یکصد زندانی جرائم
 غیر عمد را آزاد و یکصد جهیزیه به خانواده زندانیان 
اهدا کردند.در ابتدای این دیدار تعدادی از خیرین 
استان یزد از اقدامات خیرخواهانه خود گزارش هایی 

به رئیس جمهور ارائه کردند.

برای احیای بیش از پیش ظرفیت های یزد 
تالش خواهیم کرد

رئیس جمهور همچنین صبح جمعه در یزد 
با اشــاره به اینکه باید ظرفیت های استان را با 
توجه به برنامه ریزی هایی که استاندار و مدیران 
استان و همچنین همکاران ما انجام داده اند بیش 
از پیش احیا کنیم، اظهار داشت: امروز کارهای 
خوبی در استان انجام می شود، اما نسبت به آنچه 
باید انجام شــود هنوز تفاوت وجود دارد و باید 

تالش کنیم این تفاوت هر چه بیشــتر کاســته 
شــده و وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب 

نزدیک تر کنیم.
رئیس جمهور با بیــان اینکه بایــد در جریان 
برنامه های این ســفر خدمت مردم در جای جای 
استان می رسیدیم، اما شــرایط کرونایی اجازه این 
کار را نمی دهد و از همین تریبــون از مردم پوزش 
می طلبم، تصریح کــرد: با این وجــود در اجتماع 
مدیران و نمایندگان اقشــار مختلف مردم حضور 
خواهیم یافت و از دیدگاه ها و نظرات ایشان مطلع 
شده و پیشــنهادات و راهکارهایی را که برای رفع 
مشکالت مطرح می شــود، خواهیم شنید و آنها را 

پیگیری می کنیم.
حضور رئیس جمهور در بافت تاریخی یزد

رئیس جمهــور در جریان این ســفر از بافت 
تاریخی یزد بازدید کرد و با حضور در بازار قدیمی 
این شهر از نزدیک با برخی کسبه و مردم به گفتگو 

پرداخت.
رئیسی روز جمعه از بافت تاریخی شهر یزد و برخی 

اماکن مرمت شده یا نیازمند احیا و بازسازی در این 
بافت بازدید کرد.رئیس جمهور گفت: بهترین روش 
برای احیای بافت های سنتی و فرسوده روش احیا به 

کمک خود مردم است.
رئیس جمهور مردم یزد را مردمی خیر دانست 
و خاطر نشــان کرد: ایرانی هایی که خارج از کشور 
ساکن هستند همانطور که در بحث سالمت عالقه 
مند به کمک برای کشور بودند برای کمک به میراث 

فرهنگی هم مشتاق هستند.
رئیسی افزود: بهترین روش برای احیای بافت های 
سنتی و فرسوده روش احیا به کمک خود مردم است 
که به جای زحمت برای آنها خودشان اینکار را انجام 
دهند.همچنین رئیسی در ادامه این بازدید با حضور 
در بازار قدیمی شهر یزد از نزدیک با برخی کسبه و 

مردم دیدار و گفتگو کرد.
 یزد منطقه مناسبی برای توسعه

 مزارع تولید انرژی خورشیدی است
رئیس جمهور تصریح کرد: اســتان یزد بدلیل 
نور کافی، منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید 

انرژی خورشیدی است.
رئیسی در ادامه برنامه های سفر خود به استان 
یزد با حضور در نیروگاه خورشیدی فهرج از نزدیک 
در جریان طرح تولید برق از انرژی خورشیدی قرار 

گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از توسعه 
انرژی پاک در کشور اظهار داشت: باید با افزایش و 
توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی بخشی از انرژی 

مورد نیاز کشور را از این راه تامین کرد.
رئیسی خاطرنشــان کرد: استان یزد بدلیل نور 
کافی، منطقه مناسبی برای توســعه مزارع تولید 

انرژی خورشیدی است.
رئیس جمهور با دستور به وزیر نیرو و استاندار یزد 
تاکید کرد: این کار موفق را توسعه دهید تا نیاز کشور 

به انرژی از این طریق جبران شود.
رئیسی همچنین بر حمایت از ساخت پنل های 

خورشیدی در استان یزد تاکید کرد.

در جریان دیدار امیرعبداللهیان و همتای 
مجاری اش سه ســند همکاری میان ایران و 

مجارستان امضا شد.
پیتر ســیارتو وزیر امور خارجــه و تجارت 
مجارستان که برای دیدار و گفت وگو با مقامات 
کشــورمان و همچنین برگزاری دومین دور 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو 
کشور به تهران سفر کرده است، روز پنجشنبه 
با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان دیدار و در خصــوص موضوعات 
مورد عالقه دو کشور به گفت وگو و تبادل نظر 

پرداخت.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان 
در این دیدار بــا مروری بر ابعــاد روابط میان 
دو کشــور در حوزه های اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که این ســفر 
و برنامه های پیش رو منشــا تحول در مسیر 
گسترش مناسبات فیمابین دو کشور در زمینه 

های مختلف باشد.
حســین امیرعبداللهیان از روابط  تاریخی 
دو کشور بعنوان فرصت یاد کرد و گفت: اگرچه 
در مقاطعی از ناحیه برخی موضوعات ناشی از 
اقدامات طرف های ثالث تحت تاثیر قرار گرفته 
اســت، اما با اتخاذ رویکرد مناســب و متوازن 
میتواند در مسیر پیشرفت و توسعه مناسبات 

قرار گیرد.
امیرعبداللهیان در بخــش همکاری های 
اقتصــادی و با توجه به برگــزاری دومین دور 
کمیسیون مشــترک همکاری های دو کشور 
در جریان این سفر، ضرورت بازبینی همکاری 
های دوجانبه بر پایه ظرفیت های موجود برای 
افزایش همکاری هــای اقتصادی و تجاری در 
دو طرف، و همچنین فعال سازی بخش های 
خصوصی اقتصادی در  دو کشــور و رفع موانع 
انجام مراودات و تبــادل هیئت ها خصوصا در 

زمینه روادید را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امــور خارجه و تجارت مجارســتان 

نیز در ایــن دیدار با ابراز خرســندی از حضور 
در کشورمان و فراهم شــدن زمینه برگزاری 
نشست دوم کمیسیون مشــترک همکاری 
های اقتصادی دو کشــور، بر دیدگاه کشورش 
در زمینه همکاری بر اســاس احترام متقابل 
تاکید کرد.پیتر ســیارتو با اشــاره به هیئت 
اقتصادی همراه خود برای برگزاری کمیسیون 
مشترک همکاری ها، تبادالت تجاری فیمابین 
و همکاری ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را 

مورد تشریح قرار داد.
وزیر خارجه مجارستان همچنین دیدگاه 
کشورش در حوزه گسترش همکاری ها با شرق 
و آسیا بر پایه سیاست دولت این کشور  از سال 

۲۰۱۰ را تشریح کرد.
بنابراین گزارش، در جریان دیدار حسین 
امیرعبداللهیان با همتای مجارستانی یادداشت 
تفاهم همکاری آموزشــی مرکــز مطالعات 
سیاســی و بین المللی وزارت امــور خارجه و 
آکادمی دیپلماتیک مجارستان به امضا رسید. 

همچنین در این دیدار و در چارچوب برنامه 
بورسیه مجارستان بین وزارت علوم و فناوری 
ایران و وزارت خارجه و تجارت مجارســتان به 
امضا رسید. در سومین همکاری مشترک نیز 
یادداشــت تفاهم همکاری های فرهنگی بین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و وزارت 

ظرفیت های انسانی مجارستان به امضا رسید.
در این دیدار دولت مجارســتان ۴ میلیون 
واکســن اهدایی این کشــور به پناهجویان 

افغانستانی را به دولت ایران تقدیم کرد.

دیپلماسیگزارش

رئیسی در یزد:

هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد
در دیدار امیرعبداللهیان و همتای مجاری صورت گرفت؛

 امضای سه سند همکاری
 میان ایران و مجارستان

 چهار کشور شاکی پرونده هواپیمای اوکراینی 
در بیانیه اعتراضی خواستار ادامه گفت وگو با ایران شدند؛

 عدم توافق
 در ترمیم یک زخم کهنه

شهرنوشت 6
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 بودجه های میلیاردی نهادهای فرهنگی 
در این وانفسای هوا و آب و ...؛ 

یست  محیط ز
همچنان اولویت 

دولت نیست
هنوز یک مــاه از تجمع مــردم اصفهان 
برای خشــکی زاینده رود و چند ماهی هم از 
اعتراضات گسترده مردم خوزستان به بی آبی 
نمی گذرد که الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ از 
سوی دولت به مجلس تقدیم شد. الیحه ای 
که به نظر می رسید در کنار توجه ویژه به رشد 
افسارگسیخته نرخ تورم، بیکاری، مشکالت 

معیشــتی و مرگ و میر های ناشی از کرونا؛ 
ابرچالش محیط زیست بحران زده ایران را در 
اولویت قرار دهد؛ به رغم انتظارات سهم این 
بخش را از بودجه کل کشور تنها ۰.۲ درصد 
در نظــر گرفت. دولت ســیزدهم، چنان که 
گویی همه چیز عادی است و بحرانی به اسم 

خشکسالی شایعه ای بیش نبوده...

رئیسی در یزد:

هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد
همين صفحه

افزایش فشار بانکداری اسالمی به مردم؛

مصادره خانه زوج خبرنگار 
به دلیل بدهی 16 میلیونی

 رکوردشکنی وزنه برداران 
 و شناگران ایرانی 

در ازبکستان و ابوظبی

 عزل امام جمعه آزادشهر
 و اعتراض مردم در پی آن

 کارگران همواره در انتهای صف رسیدگی
 به حقوق صنفی هستند

برای معلمان خوشحالیم، 
اما...

واشنگتن معتقد است کمک به مردم افغانستان 
نباید از مجرای طالبان عبور کند؛

 دعوا بر سر
 بی اعتمادی و پول! 
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