غافلگیری مسئوالن از بارشهای زمستانی در ایران

سفر رئیس جمهور به مناطق سیلزده کرمان

تو
ارشبــرفســببغافلگیریمســئوالنشــدومشــکالتعدیــدهایرادرسراســراســتانهابــهدنبالداشـ 
براساسگزارشاتخبرنگارانتسنیمراهارتباطیبسیاریازروستاهامسدودوخیلیازمناطقروستاییباقطعی
بــرقوگازمواجهشـدند .براســاساعالمســازمانهواشناســیدمایهوایاکثراســتانهایایرانایــنروزهاکامال
زمســتانیودر 28اســتانکشــوربــهزیــرصفردرجهسلســیوسرســیدهویکــیازفراگیرترینیخبندانهای
امســالرقــمخــوردهاســتبهنحویکهســرمایویخبندانحتیبهخوزســتانرســیدودمایشــهرایــذهدر
ایناســتانبهمنفی 1درجهسلســیوسرســید.دراینبینشــهربابارشـانیدرکردســتانبادمایمنفی27.6
درجهسلســیوسســردترینشهرکشورشدو سهاستانسیستانوبلوچســتان،هرمزگانوبوشهردرجنوب
کشــور،تنهااســتانهایبدونیخبنداندرشــبانهروزگذشــتهکشــوربودندوایناســتانهانهتنهایخبندان
نداشــتندکــهوضعیــتدمــادربرخــیشــهرهایآنهاکامالبهــاریبــودبهطــوریکــهدمــایهـوادرزرآباد
سیســتانوبلوچســتانبه 26.7درجهسلســیوسرسیدوگرمترینشهرکشــورشد.

رئیــس جمهــور ســاعاتی پــس از بازگشــت از روســیه ،بــرای بررســی میدانــی و بازدیــد از مناطــق ســیلزده
جنــوب اســتان کرمــان وارد جیرفــت شــد.
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور لحظاتــی پیــش بــرای بازدیــد از مناطــق ســیلزده جنــوب
اســتان کرمــان وارد فــرودگاه جیرفــت شــد.
آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور بالفاصلــه پــس از حضــور در مناطــق ســیلزده جنــوب
اســتان کرمــان در جلسـهای مشــترک بــا حضــور علــی زینیونــد اســتاندار ،ســردار حســین معروفــی فرمانــده
ســپاه ثــاراهلل اســتان و ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان آخریــن وضعیــت
مناطــق ســیلزده اســتان کرمــان را بررســی کــرد و جریــان آخریــن وضعیــت امدادرســانی بــه مردم ســیلزده
قــرار گرفــت .در ایــن جلســه علــی زینیونــد اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســیل اخیــر در جنــوب
اســتان کرمــان بســیار گســترده و فراگیــر بــود اظهــار داشــت :از لحظــات اول مســئوالن در کنــار مــردم ســیل
زده حضــور داشــته و امدادرســانی آغــاز شــده اســت.

از روسیه به کرمان

مدیرانارشدرشکتهایهواپیامییمسافربریوباریآمریکاروزدوشنبهنسبت
به یک بحران هوایی «فاجعهبار» و قریبالوقوع در کمرت از 36ساعت به استقرار
رسویس اینرتنت نسل پنجم توسط رشکتهای مخابراتی AT&TوVerizon
هشدار دادند .این خطوط هوایی هشدار دادند که رسویس جدید 5G C-Bandکه
قرار است از چهارشنبه راه اندازی شود ،می تواند تعداد قابل توجهی از هواپیامهای
پهن پیکر را غیرقابل استفاده کرده و «به طور بالقوه دهها هزار آمریکایی را در خارج
از کشور رسگردان کند» و باعث اختالل شدید در پروازهای ایاالت متحده شود.

درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها
اجباریاست

استقاللیها!
دست از سر ژان کارلوس بردارید!

مدیر ویکی فقه و مدرسه فقاهت و ویکی پرسش

دریچه های بروز

به سوی فقه و فقاهت

صفحه6

از همــه مهمتــر رفــع مشــکالت در ســر راه همــکاری
هــای تجــاری و آمادگــی برای توســعه روابــط تجاری
و اقتصــادی اســت کــه در موضــع گیــری ایشــان
مشــاهده کردیــم .صحبــت هــای آقــای رئیســی
امیــدی بــه بیزنــس روســیه خواهــد بخشــید .مــا
در حالــی قــرار داریــم کــه مشــکالت ســنگین و
شــدیدی بــا کشــورهای اروپایــی ،آمریــکا و عربــی و
بعضــی کشــورهای خلیــج فــارس داریــم.
آنهــا دارنــد بیزنــس مــا را خــارج مــی کننــد و
محدودیــت هــای زیــادی بــرای شــرکت هــای
تجــاری روســیه فراهــم میکننــد و مجبورشــان مــی
کننــد کــه از مــدار همــکاری بــا اروپــا و غــرب و
کشــورهای عربــی خــارج بشــنود کــه ایــن اقــدام
بــر کار صدهــا هــزار شــرکت روســی تأثیــر خواهــد
گذاشــت.
بدیــن ترتیــب روســیه بــه دنبــال بازارهــای جدیــد
مــی گــردد و یکــی از بازارهایــی کــه آمریــکا در
آنجــا نیســت و تأثیــر آمریــکا در آنجــا نیســت ،بــازار

ایــران اســت .ایــران بــا جایــگاه ژئوپلیتیکــی کــه دارد
و توانمنــدی هــای اقتصــادی کــه دارد ،کشــوری بــی
نظیــر اســت و تجــارت روســیه ایــن توانمنــدی هــا را
لمــس مــی کنــد.
امــا راههــا بســته اســت و اطالعــات خوبــی از همدیگر
نداریــم و بــا مشــکالت زیــادی روبــرو هســتیم .مــا
مشــکالت شــدید بانکــی داریــم و لجســتیک اصــا از
توجــه بــدور مانــده و روی آن کار نشــده اســت .بیــن
خودمــان محدودیــت هــای گمرکــی زیــادی داریــم
کــه دســت بیزنــس بــرای همــکاری بــاز نیســت.
مــا خوشــبین هســتیم کــه در آینــده ،فضــای
اقتصــادی و تجــاری بیــن روســیه و ایــران بــاز خواهد
شــد کــه ایــن امــر جوابگــوی توانمنــدی هــای ایــن
دو کشــور بــزرگ خواهــد بــود.
پرســش :تمایــل در دو کشــور بــرای افزایــش تبادالت
تجــاری و اقتصــادی وجــود دارد .بــه نظــر شــما
بزرگتریــن مانــع چیســت؟

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

کــودک در ایــن ســن کــه قبـ ً
ا اولیــن واکسیناســیون
خــود را علیــه کوویــد ۱۹-دریافــت کــرده انــد تحــت
نظــر قــرار گرفتنــد.
واکسیناسیون بزرگساالن طبق معمول ادامه دارد.
پیشــتر در منطقــه وینیتســا اوکرایــن ،یــک مــرد ۴۷
ســاله چنــد ســاعت پــس از واکســینه شــدن توســط
واکســن فایــزر جــان خــود را از دســت داد.

خبرخاص

استخدام  ۳۴هزار نیروی تازه نفس در آموزش و پرورش
ایــن خانــواده از همــه چیــز خــود در راه اســام
گذشــتند.وی عنــوان کــرد :ایــن شــهر نــه تنهــا
دار المومنیــن بلکــه دار المحســنین اســت خــدا رو
شــکر کــه امــروز ایــن مجلــس نمادیــن را بــرای
خیریــن شــهر کاشــان شــاهد بودیــم ،خیریــن
زمینــه ای فراهــم میکننــد تــا بزرگانــی را تربیــت
کننــد کــه آینــده کشــور و اســام را بســازند.
بــه گــزارش ایمنــا؛ وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه
همــراه معــاون عمرانــی خــود چهارشــنبه شــب
بــا هــدف رونمایــی از  ۵۹پــروژه بــا اعتبــار ۱۰۰۰
میلیــارد تومــان و تجلیــل از خیریــن مدرســه ســاز
بــه کاشــان ســفر کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه غیرحضــوری بــودن
دانشآمــوزان در مدرســهها نبایــد ایــن همــه
طــول بکشــد ،اظهــار داشــت :دانشآمــوزان بایــد
ایــن فرصــت را پیــدا کننــد تــا بتــوان نقصهــای

نوبت اول

شماره  400-21و 400-22

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان در نظــر دارد انجــام خدمــات برونســپاری -1اپراتورهــای  121مراکزفوریتهــای بــرق مدیریتهــای
توزیــع بــرق شهرســتانها وکانتکت ســنتر خــرم آباد وکال ســنتر بروجــرد و  -2اتفاقــات عملیات بروجــرد  1و  ، 2خرم آبــاد  1و ، 2الیگودرز،الشــتر،
اشــترینان و زاغــه را بصــورت حجمــی را ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی بــه شــركتهاي واجــد شــرايط و
تأييــد صالحيــت شــده واگــذار نمايــد .از متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد در صــورت تمایــل در ایــن مناقصــه شــرکت نمایند.
جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد:

مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده)
مبلغ برآورد ریالی
به ریال

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه به ریال

مدت اجرای قرارداد

1

برق مدیریتهای توزیع برق شهرستانها وکانتکت سنتر خرم 400-21

56.950.000.000

2.358.500.000

از تاریخ  1401/1/1تا
1401/12/29

2

اتفاقات عملیات بروجرد  1و  ، 2خرم آباد  1و 2
،الیگودرز،الشتر ،اشترینان و زاغه را بصورت حجمی 400-22

57.320.000.000

2.370.000.000

از تاریخ  1401/1/1تا
1401/12/29

ردیف

شماره
مناقصه

موضوع مناقصه
برونسپاری انجام خدمات اپراتورهای 121مراکزفوریتهای
آباد وکال سنتر بروجرد بصورت حجمی

مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  :ازتاریخ  1400/11/02تا  1400/11/09درساعات اداری از  8صبح تا 14بعدازظهر.

طریقه دریافت اسناد مناقصه:

پسر بچه  ۱۰ساله پس از تزریق واکسن فایزر دچار ایست قلبی شد
دچــار ایســت قلبــی شــد .مشــخص شــده اســت
کــه پزشــکان موفــق بــه احیــای ایــن پســر شــدند،
اکنــون وضعیــت وی مســاعد اســت ،وی تحــت نظــر
پزشــکان قــرار دارد.
در رابطــه بــا ایــن حادثــه ،مقامــات تصمیــم گرفتنــد
واکسیناســیون کــودکان در برابــر ویــروس کرونــا
را بــه مــدت یــک هفتــه تعلیــق کننــد تــا دالیــل
چنیــن واکنشــی را درک کننــد .همچنیــن ۴۶

یک وب ســایت معروف برزیلی ،حمله هواداران اســتقالل به صفحه شخصی
ژان کارلوس بازیکن تیم نائوچیکو و ارســال قلب های آبی و پیامهای
محبت آمیز را ســوژه خبری خود قرار داد.
فرهاد مجیدی چندین بار در نشســت های خبری خود از مذاکره برای
جذب یک هافبک خارجی خبر داد .ســرمربی آبی پوشــان در چندین مقطع
بر لزوم تقویت تیمش تأکید کرد و این روزها نام ژان کارلوس ویســنته
هافبک برزیلی تیم نائوچیکو بیشــتر از هر زمان دیگری اطراف باشــگاه
استقالل شنیده می شود.

آموزشــی را بــرای آنهــا جبــران کــرد ،گرچــه ممکــن
اســت زمــان آمــوزش طوالنیتــر شــود امــا بایــد
بتوانیــم فرصــت از دســت رفتــه را برگردانیــم
وی گفــت :مــا از روزی کــه آمدیــم متوجــه شــدیم
تعطیلــی مــدارس بــه آمــوزش فرزنــدان مــا ضربــه
مــی زنــد بچــه هــای مــا بایــد مقاومــت در بحــران
را فــرا بگیرنــد و ناگواریهــا را تجربــه کننــد نبایــد
همیشــه زیــر چتــر باشــند بلکــه بایــد بــا رعایــت
شــیوه نامــه و دســتورالعمل هــا قــوی شــوند.
نــوری در پایــان گفــت :جریــان تعلیــم و تربیــت بایــد
جــدی انجــام پذیــرد و آموزشــی ترکیبــی داشــته
باشــیم
فرمایشــات حضــرت آقــا نیــز بــر ایــن تاکیــد بــوده
اســت  ،وزیــر خــادم معلمــان اســت مــن دســت
خیریــن را مــی بوســم

خبرنگارسراج/فاطمه بصیرتی

ـه آدرس www.setadiran.ir :دریافــت و ارســال گــردد .مناقصــه گــران میتواننــد
ـک بـ
ـدارکات الکترونیـ
ـامانه تـ
ـق سـ
ـت از طریـ
ـه میبایسـ
ـناد مناقصـ
اسـ
درصــورت نیــاز بــه شــرح ذیــل جهــت دریافــت اســناد اقــدام نماینــد.
-1مراجعــه حضــوری بــه آدرس خــرم آباد-کــوی گلســتان،خیابان ســنایی،بلوار حــج -ســاختمان حــوزه ســتادی شــركت توزيــع بــرق اســتان لرســتان امورپشــتیبانی
 قســمت تــدارکات و قراردادهــا-2ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست  ,نمابر یا پست الکترونیک
اطالعات تماس مناقصه گزار  :تلفن  066-33228001فکس 066-33201612
پست الکترونیک  info@ barghlorestan.ir :وب گاه www.ledc.ir :

 -3متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل  PDFازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:
الف -سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir :
ب -سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس www.ledc.ir :
ج -شبكه اطالع رساني معامالت توانير به آدرس www.tender.tavanir.org.ir
د -پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir
ه-انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرسwww.edca.ir :
مهلت تحويل پاكات :تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ  1400/11/19خواهد بود.
ـه  :پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایســت پــاکات پیشــنهادی خــود را هــم بصــورت الکترونیکــی( از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی
ـاكات مناقصـ
ـل پـ
ـل تحويـ
محـ

دولــت بــه آدرس)www.setadiran.ir :بارگــزاری وارســال نمــوده و هــم بصــورت فیزیکــی (دســتی) بــه نشــانی خــرم آبــاد ـــکوی گلســتان -خيابــان ســنایی
بلــوار حج-ســاختمان حــوزه ســتادی شــركت توزيــع بــرق اســتان لرستان-کدپســتی 6817783415ص.پ 591-باپســت سفارشــي يــا تحويــل حضــوري بــه
دبيرخانــه واخــذ شــماره ثبــت وتاريــخ تحويــل ازدبيرخانــه ارســال نماینــد.
بــا عنایــت بــه اینکــه تمامــی مراحــل ایــن مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irبرگــزار مــی گــردد ,لــذا
پیشــنهاددهندگان مــی بایســت در مهلــت تعییــن شــده ضمــن بارگــزاری تصاویــر مســتندات ارزیابــی کیفــی -و اســناد مناقصــه در ســامانه تــدارکات الکترونیــک
دولــت نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک بــه مناقصــه گــزار مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه اقــدام نمایــد.در ضمــن ارســال توامــان اصــل مــدارک و
بارگــزاری تصاویــر آنهــا الزامــی مــی باشــد در صــورت عــدم رعایــت ایــن موضــوع  ,پیشــنهاد ارائــه شــده مــردود اعــام مــی گــردد.
محــل تحويــل پــاكات مناقصــه :دبيرخانــه شــركت بــه نشــاني اســتان لرســتان -شهرســتان خــرم آباد-میــدان  22بهمــن (کیــو) – بلــوار والیــت – کــوی
گلســتان،خیابان ســنایی -بلــوار حــج –شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان کــد پســتي 6817783415
تاريخ بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20
تاريخ بازگشايي پاكات الف ،ب و ج  :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 1400/11/23
مبلغخريداسناد:مبلغ 250/000ريالواريزحسابجاری 0106123340002بانکملی شعبهولیعصرخرمآبادبنام جاریشركتتوزيعنيرويبرق استانلرستان
مبلــغ و نــوع تضيمــن شــركت در مناقصــه :ضمانتنامــه بانكــي یــا واریــز مبلــغ مطابــق جــدول فــوق بــه حســاب جــاری  0106123340002بانــک ملــی شــعبه
ولیعصرخــرم آبــاد بنــام جــاری شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان لرســتان
داشتن گواهينامه صالحیت پیمانکاری پایه  5نیرو ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی که دارای اعتبار مدت درسال  1400باشد الزامي است.
حداقل سوابق كاري الزم مرتبط با موضوع مناقصه براي شركت درمناقصه دو سال شمسي ميباشد.
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت اطــاع رســانی معامــات توانیــر بــه نشــانی Tender.tavanir.org.irیــا ســایت شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــه نشــانی  www.ledc.irهمچنیــن پایــگاه ملــی مناقصــات بــه آدرس  www.iets.mporg.irمراجعــه فرماینــد.
بدیهــی اســت ایــن شــرکت در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت  «.ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت ».
بــه پيشــنهاداتي كــه فاقــد ســپرده يــا امضــاء  ،مشــروط ومخــدوش و ســپرده هــاي كمتــراز ميــزان مقــرر  ،چــك شــخصي و نظايــرآن و پيشــنهادهايي كــه پــس
از انقضــاء مــدت مقــرر در آگهــي واصــل شــود مطلقـاً ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد  .ارائــه اســناد مناقصــه در پــاکات الــف ،ب و ج بمنزلــه مطالعــه  ،تاییــد و مهــر
و امضــاء صاحبــان امضــاء مجــاز مناقصــه گــر تلقــی خواهــد شــد  ،ولــو آنکــه برگهایــی از اســناد مذکــور فاقــد امضــاء و مهــر باشــد.
امور پشتیبانی شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

صفحه8

گفت و گوی سراج با حجت االسالم و المسلمین محمد ظریفی

گروه ترجمه سراج

بــه گــزارش خبرنــگار ســراج  ،یوســف نــوری چهــار
در ســفر خــود بــه کاشــان اظهــار کــرد :بــه زودی
بــرای کمبــود نیــروی انســانی در آمــوزش و پرورش
اســتخدام  ۳۴هــزار نیــروی تــازه نفــس را خواهیــم
داشــت تــا افــرادی کــه مشــتاق خدمــت هســتند
بیاینــد و افســران میــدان علــم شــوند.
وی افــزود :امــروز شــاهد انفــاق مــادر شــهیدان
بارفــروش بودیــم .ایــن عزیــز بزرگــوار  ۴فرزنــد
خــود را در راه اســام تقدیــم کــرده و اکنــون همــه
دارایــی خــود را در راه ارتقــا علــم فــدا کــرد ایــن
مــادر شــهید از بعــد مــادی کــم بضاعــت اســت ولی
از نظــر معنــوی توشــه ای پــس عظیــم دارد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد :ایــن مــادر
شــهید نــذر کــرده تــا هــر چــه دوســت داشــته در
راه خــدا بدهــد اینهــا نــه تنهــا محــب حضــرت زهرا
(س) بلکــه شــیعه واقعــی آن حضــرت اســت زیــرا

نسل پنجم

معاون نظارت  ،بازرسی و حامیت از حقوق مرصف کننده سامان صنعت،معدن
وتجارت استان بوشهرگفت  :درج قیمت متام شده کاالها توسط تولیدکنندگان
اجباری است .به گزارش رساج استان بوشهر؛ رضا جاملی اظهار داشت :به منظور
شفاف سازی قیمت ها و بهره مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره
تولید  ،توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی اجرای طرح درج قیمت تولید
کننده توسط تولیدکنندگان در استان بوشهر همزمان با رسارس کشوردر حال اجرا
است.

ارزیابی رجب صفروف ،رئیس شورای روابط عمومی روسیه و ایران

پســر بچــه  ۱۰ســاله برزیلــی پــس از انجــام واکســن
توســط واکســن فایــزر دچــار ایســت قلبی شــد.
در شــهر لنکوآ-پائولیســتا برزیــل یــک کــودک ۱۰
ســاله  ۱۲ســاعت پــس از واکســینه شــدن علیــه
ویــروس کرونــا بــا واکســن فایــزر ،دچــار ایســت
قلبــی شــد.
فرمانــداری شــهر تاییــد کــرد :یــک پســر بچــه ۱۰
ســاله  ۱۲ســاعت پــس از دریافــت واکســن فایــزر

درباره بحران هوایی ناشی از اینترنت

آیتالله رئیسی ،ساعاتی پس از بازگشت از روسیه ،برای بررسی میدانی و بازدید از مناطق سیلزده به جنوب استان کرمان رفت که این نشان از خستگی
ناپذیری او دارد

سراج،بین الملل

صفــروف :جمــع بنــدی نظــرات آقــای رئیســی ،در
موضوعاتــی کــه در اینجــا مطــرح شــد ،بطــور خیلی
مشــخص نشــان داد کــه ایشــان در فضــای همکاری
هــای واقعــی قــرار دارنــد و مســیرهمکاری هــا را
خیلــی خــوب دنبــال مــی کننــد.
پرســش :شــما چــه ارزیابــی از جلســه امــروز بــا
جنــاب ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور ایــران،
وزیــر نفــت ،وزیــر امــور خارجــه و وزیــر اقتصــاد و
دارایــی داشــتید؟
صفــروف :بســیار جلســه خیلــی مهــم ،ارزشــمند
تأثیــر گــذار و موثــری بــود .تأثیــر گــذاری ایــن
جلســه را در آینــده نزدیــک خواهیــم دیــد ،زیــرا
جمــع بنــدی نظــرات جنــاب آقــای دکتــر رئیســی،
در موضوعاتــی کــه در اینجــا مطــرح شــد ،بطــور
خیلــی مشــخص نشــان داد کــه ایشــان در فضــای
همــکاری هــای واقعی قــرار دارنــد و مســیرهمکاری
هــا را خیلــی خــوب دنبــال مــی کننــد.

هشدار شرکتهای هواپیمایی آمریکا

صفحه6

آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور در
ادامــه برنامههــای ســفر خــود بــه مســکو شــامگاه
چهارشــنبه در دیــدار بــا جمعــی از ایرانیــان مقیــم
روســیه بــا مغتنــم شــمردن دیــدار بــا ایرانیــان خــارج از
کشــور گفــت :در گزارشــی کــه ســفیر ایــران در روســیه
و فعــاالن اقتصــادی در ایــن جلســه ارائــه دادنــد،
آسیبشناســی بســیار خوبــی انجــام شــده بــود امــا مــا
نیازمنــد آســیبزدایی و رفــع مشــکالت هســتیم .وی
بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا والدیمیــر پوتیــن خاطــر
نشــان کــرد :احســاس ایــن بــود کــه اراده جــدی بــرای
رفــع موانــع و مشــکالت در مســیر ارتقــا و توســعه
همکار یهــای مشــترک وجــود دارد.
رئیسجمهــور افــزود :بخشــی از ایــن دیــدار بــه
مســائل مشــترک دو کشــور در زمینههــای اقتصــادی و
توســعه روابــط اختصــاص داشــت ،امــا بخــش دیگــر بــه
نقــش قدرتمنــد ایــران و روســیه در منطقــه و مســائل
بیــن المللــی مرتبــط بــود.
آیــتاهلل رئیســی خاطرنشــان کــرد :برداشــت از ایــن
دیــدار و گفتگــو ایــن بــود کــه مســئولین هــر دو
کشــور بدنبــال مرتفــع کــردن مشــکالت و توســعه
روابــط هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر تــاش اعضــای دولــت بــرای رفــع
مشــکالت صــادرات اظهــار داشــت :بایــد تولیــد و
صــادرات قابــل پیشبینــی باشــد و صادرکننــدگان
و تولیدکننــدگان بتواننــد بــا پیشبینــی در ایــن
حــوزه فعالیــت کننــد .ریســکپذیری درســت اســت
امــا تــا حــدودی بایــد اقتصــاد نیــز قابــل پیشبینــی
باشــد تــا فعــاالن ایــن حــوزه هــم دچــار خســارات
نشــوند.
رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت تســهیل
صــادرات ،تصریــح کــرد :برخــی از اقدامــات بــرای
اصــاح نظــام اقتصــادی در آغــاز راه اســت کــه برخــی
از آنهــا خــود را در بودجــه  1401نشــان خواهــد داد.
رئیســی بــا اشــاره بــه امــکان ایجــاد بســتر مناســب
بــرای کاالهــای ایرانــی در بازارهــای روســیه ،اظهــار
داشــت :رئیــس جمهــور روســیه هــم گفــت کــه ســهم
ایــران در بــازار ایــن کشــور حتمــا میتوانــد ارتقــاء
پیــدا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســطح روابــط بــا برخــی از
کشــورها در ما ههــای گذشــته ،گفــت :آمارهــا نشــان
میدهــد بــه همــت بازرگانــان و تجــار کشــورمان و
مســئولین ،صــادرات افزایــش یافتــه اســت.
رئیسجمهــور در مــورد رفــع مشــکالت دانشــجویان
ایرانــی خــارج از کشــور گفــت :حتمــا وزارتخانــه علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی اقدامــات الزم را بــرای حــل مشــکالت ایــن
دانشــجویان انجــام دهنــد.
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رئیسی:
ایرانیان خارج از کشور
سفرای ما هستند
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