
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال پنجم                شماره           134چهارشنبه     15     تیر      1401 

  هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم
تحققشعارسالموجبارزآوریمیشود

2

شهردارتهران:اولویتشهرداری

تکمیل۱۱خطمترواست
4

ضرغامی:گردشگری،شفایابد

حالهمهحوزههاخوبمیشود
7

عیناللهی:افرادباالیدوازدهسال

واکسنیادآوریکروناراتزریقکنند

بخشی از افزایش قیمت ها در کشور 

به دلیل نبود نظارت  است

2

پیشنهادات وزارت صمت برای 
کاهش مصرف سوخت خودروها

3

رییس فدراسیون بسکتبال: تیم ملی 
نیاز به تغییرات زیادی دارد

6

استان ها 5

مجتمع کشاورزی دانش بنیان در آذربایجان 
شرقی ایجاد می شود

رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد: 
مجتمــع کشــاورزی دانــش بنیــان بــا همــکاری دانشــگاه تبریز با 
هــدف مدرنیــزه شــدن کشــاورزی در اســتان و بــا طراحــی ســه 
بخــش مزرعــه، بــاغ و دامــداری دانــش بنیــان در جــوار منطقــه 

ــت پوشــان ایجــاد می شــود ..... خلع 8 3

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: یکــی از دالیلــی کــه ایران توانســته 
ــت  ــد، ظرفی ــته باش ــت داش ــداری و مقاوم ــا پای ــل تحریم ه ــت در مقاب اس
ــی  ــا را خنث ــته اند تحریم ه ــه توانس ــت ک ــص اس ــل و متخص فارغ التحصی
ــوان  ــان عن ــد دانش بنی ــر تولی ــز شــعار ســال را ب ــان تمرک ــره الهی کنند.زه

ــه  ..... ــن زمین ــور در ای ــی در کش ــت بی بدیل ــت: ظرفی ــرد و گف ک

هــای  بررســی  مرکــز  رئیــس 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 
بــا بیــان اینکــه دولــت بــه دنبــال 
شــبکه  بــا  ارتباطــات  توســعه 
ــی در عرصه هــای مختلــف  نخبگان
اســت، گفــت: تولیــد یکــی از 
کشــور  مســائل  راهبردی تریــن 
ــش  ــی »نق ــت تخصص است.نشس
کارآفرینــان پیشــرو در اقتصــاد 
مشــارکت  هــدف  بــا  کشــور« 
فرآینــد  در  کارآفرینــان  مؤثــر 
بررســی مســائل راهبــردی بخــش 
بررســی های  اقتصــاد در مرکــز 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 

ــد. ــزار ش برگ
بــر اســاس ایــن گــزارش، گــزارش، 
در ابتــدای ایــن جلســه کارآفرینان 
در  یــک  هــر  کشــور  پیشــرو 
ســخنانی بــه بیــان پیشــنهادات و 
ــای  ــود در عرصه ه ــای خ دغدغه ه
و صــادرات  کارآفرینــی  تولیــد، 
رفــع  خواســتار  و  پرداختنــد 
ــا  ــا ب ــن عرصه ه ــکات در ای مش
بررســی های  مرکــز  همفکــری 

اســتراتژیک شــدند.
ــض و  ــن ضدونقی ــب قوانی »تصوی

دســت و پاگیــر در کشــور«، »عدم 
مشــورت بــا فعــاالن اقتصــادی در 
اتخــاذ تصمیمــات اقتصــادی در 
دولــت«، »مشــکات نظــام مالیاتی 
ــرای بررســی  ــی ب ــدان مرجع و فق
ــادرات« از  ــعه ص ــای توس راهکاره
جملــه معضاتــی بــود کــه توســط 
تولیدکننــدگان  و  کارآفرینــان 
ــوان  ــت عن ــن نشس ــر در ای حاض
شــد.کارآفرینان پیشــرو کشــور 
در ایــن جلســه همچنیــن بــر 
بــه  دولــت  اعتمــاد  »ضــرورت 
»اهمیــت  خصوصــی«،  بخــش 
جلوگیــری از واردات محصــوالت 
»ضــرورت  داخلــی«،  مشــابه 
پــای  پیــش  از  موانــع  رفــع 
»ســاماندهی  تولیدکننــدگان«، 
مجوزهــای مختل کننــده نظــام 
تولیــد و صــادرات«، »ضــرورت 
خدمــات  از  بهره گیــری 
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
صنعتــی  عرصه هــای  در  فنــاور 
و تولیــدی« و »اهمیــت توجــه 
دولــت بــه امــر ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  خصــوص  بــه 

خارجــی« تاکیــد کردنــد.

دولــت  بیشــتر  »همفکــری 
و  اتحادیه هــا  انجمن هــا،  بــا 
اصنــاف«، »جلوگیــری از مهاجرت 
ــتراتژی  ــتن اس ــگان« و »داش نخب
مناســب بــرای حمایــت از تولیــد« 
نیــز از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه 
در ایــن نشســت بــر آن تأکیــد 
نشســت  ایــن  ادامــه  شــد.در 
محمدصــادق خیاطیــان رئیــس 
مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ــخنانی  ــوری در س ــت جمه ریاس
از  را  نخبگانــی  شــبکه  توســعه 

ــد  مأموریت هــای ایــن مرکــز خوان
شــاید  برخــی  کــرد:  اظهــار  و 
ــامل  ــاً ش ــت را صرف ــن مأموری ای
دانشــگاهی  و  علمــی  نخبــگان 
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــا تعریف ــد ام بدانن
از  داریــم، وســیع تر  اعتقــاد  آن 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــگان علم نخب
تعریــف صاحبــان تجربــه، نخبگان 
از  اعــم  مختلــف  بخش هــای 
صنعتــی، سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی و کارآفرینــان در طبقــه 

قــرار می گیرنــد. نخبگانــی 

خیاطیان در نشست با کارآفرینان پیشرو در اقتصاد کشور:

دولت به دنبال توسعه ارتباط با شبکه نخبگانی در عرصه های مختلف است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

روز     تفاقات    ا و     ر      اخبا آخرین  
پایگاه     خبری  در      ا     ر

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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 خاندوزی: دهه گذشته ضعیف ترین دهه
 انباشت سرمایه در اقتصاد بود

امیرعبداللهیان:



سیاسی
خبر

بخشی از افزایش قیمت ها در 
کشور به دلیل نبود نظارت  است

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
بخشی از افزایش قیمت  و تورم را به  دلیل عدم نظارت  دانست و گفت: 
قیمت برخی کاالها به شکل بی رویه ای افزایش پیدا کرده است که باید 

کنترل شود.
مجتبی رضاخواه درباره دالیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی گفت: 
بخشی از تورم ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است 
و یارانه ای که ما روی کاالها پرداخت می کردیم به این دلیل که قیمت 
کاال در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت زیادی داشت و 
امکان قاچاق به این کشورها هم بسیار باال بود. زمانی که این یارانه 
برداشته شد قیمت ها افزایش پیدا کرد و دولت این افزایش قیمت را با 

پرداخت یارانه مستقیم به مردم جبران کرده است.
نماینده مردم تهران، اسالمشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای 
اسالمی افزود: بخش دیگری از تورم ناشی از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی در دنیا است. اگر به کشورهای همسایه یا کشورهای آمریکایی 
و اروپایی سفر کنید می بینید که برخی از کاالها، رشد قیمت بیش از 

۱۰۰ درصد هم داشته اند.
و  خوراکی  مواد  اساسی،  کاالهای  قیمت  اکنون  کرد:  بیان  رضاخواه 
انرژی در بیشتر کشورها افزایش پیدا کرده است. خوشبختانه در کشور 
ما قرار نیست قیمت سوخت افزایش پیدا کند اما به عنوان مثال در 
کشور ترکیه قیمت بنزین نسبت به سال گذشته همین موقع، چهار 
برابر افزایش داشته است یا در کشور آمریکا می بینیم که اعتراضات به 

افزایش قیمت سوخت بسیار باالست.
وی ادامه داد: دلیل افزایش قیمت ها بحران هایی است که در دنیا اتفاق 
افتاده و به طور مشخص بحران روسیه و اوکراین است که موجب شده 
سطح قیمت ها در همه کشورها افزایش پیدا کند. بخشی از افزایش 
قیمت ها در کشور ما هم از این بحران ها تاثیر پذیرفته است و البته 
را  قیمت ها  افزایش  اجازه  در بحث سوخت هم سیاستگذاران کشور 

نداده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
بخشی از افزایش قیمت  و تورم را به دلیل عدم نظارت ها عنوان کرد و 
افزود: به نظر می رسد قیمت برخی کاالها به شکل بی رویه ای افزایش 
پیدا می کند که باید کنترل شود و مطالبه ما از دولت این است که این 
اتفاق بیفتد. در صحن مجلس هم این موضوع مورد انتقاد تعداد زیادی 

از نمایندگان در یکی دو ماه گذشته بوده است.
رضاخواه، بخشی از تورم را ناشی از افزایش بسیار زیاد حقوق پرسنل 
اعم از کارگران و کارمندان عنوان کرد و اظهار کرد: زمانی که پایه 
حقوق کارگران حداقل ۵۷ درصد و متوسط ۳۸ درصد افزایش پیدا 
افزایش  می کند موجب می شود قیمت تمام شده واحدهای تولیدی 
حقوق ها  افزایش  مقدار  این  که  نیست  این  بحث  اکنون  البته  یابد. 
سیاست درستی بوده است یا خیر اما نتیجه افزایش حقوق ها این بوده 

که قیمت  تمام شده کاالها افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من مجموع این چند عامل در نهایت موجب 
مجلس،  برای  اهمیت  حائز  موضوع  اما  است  شده  قیمت ها  افزایش 

معیشت مردم است و سیاست ها هم در همین راستاست.
هم  قیمت ها  کنترل  موجب  موضوع  این  گفت:   ادامه  در  رضاخواه 
می شود که البته زیرساخت های آن در حال ایجاد است و امیدواریم هر 

چه سریع تر این اتفاق بیفتد.
وی درباره مقطعی بودن افزایش قیمت  کاالها اظهار کرد: امیدواریم با 
همکاری دولت و مجلس و افزایش نظارت های صحیح بر بازار جلوی 

افزایش قیمت ها گرفته می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره مقایسه تورم سال ۱۴۰۱ نسبت 
به سال گذشته بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی خود موجب ایجاد تورم 
می شود. دلیل آن هم این بود دولت برای اینکه یارانه ارز ۴۲۰۰ را 
پرداخت کند باید پول چاپ می کرد و این نقدینگی پرقدرت موجب 
ایجاد تورم می شد. لذا با توجه به اینکه امسال چاپ پول اتفاق نمی افتد 

انتظار داریم تورم از آن محل ایجاد نشود.
رضاخواه اضافه کرد: امیدواریم دولت بتواند به نحوی مدیریت کند که 
تورم ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، اگر بگوییم کاهش پیدا نمی کند 
بتوانیم  امیدواریم  و  باشد  تورم سال ۱۴۰۰  در همان سطح  حداقل 

کمک کنیم که عموم مردم از رفاه نسبی و حداقلی برخوردار باشند.
اگر  کرد:  اظهار  اقتصادی  رشد  برای  دولت  برنامه  درخصوص  وی 
دولت یارانه ای را که به کاالهایی اختصاص می داده که این کاالها به 
کشورهای دیگر قاچاق می شدند به بخش تولید اختصاص دهد، رشد 

اقتصادی اتفاق می افتد.

سرلشکر سالمی:»خاتم االنبیاء« 
با ۳۱۵ پروژه فعال در تمام 
جغرافیای کشور حضور دارد

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء با ۳۱۵پروژه فعال 
در تمام جغرافیای کشور حضور دارد و نظارت بر این پروژه ها باید فناورانه  

و براساس آخرین علوم ارتباطات و اطالعات صورت پذیرد.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سرلشکر حسین سالمی   
سازندگی  قرارگاه  پروژه های  پایش  و  فرماندهی  مرکز  افتتاح  آئین  در 
مجموعه های  عامل  مدیران  و  فرمانده  با حضور  که  )ص(  خاتم االنبیاء 
قرارگاه برگزار شد، گفت: قرارگاه با ۳۱۵ پروژه فعال، در تمام جغرافیای 
کشور حضور دارد و این امر ایجاب می کند که نظارت بر این پروژه ها بر 
اساس آخرین علوم ارتباطات و اطالعات و به صورت فناورانه ای صورت 
اجرای  روند  از  مستمر  و  برخط  صورت  به  مجموعه  مدیران  تا  پذیرد 

پروژه ها مطلع باشند.
پایش  و  فرماندهی  مرکز  راه اندازی  در  قرارگاه  اقدام  از  تمجید  با  وی 
پروژه های عمرانی خود، تصریح کرد: نظارت بر پروژه ها صرفاً یک کار 
کنترلی نیست بلکه یک کار هدایتی و مدیریتی است و باعث ایجاد انگیزه 
در کارکنان و سرعت بخشیدن به فعالیت ها می شود و همدلی و همراهی 

در سطوح مختلف سازمان را به همراه دارد.

 ۷ تفاهم نامه  امضای  رئیس جمهور 
سرمایه گذاری  برای  دالری  میلیارد 
آزادگان  نفتی  مشترک  میدان  در 
را مصداق بسیج توان داخلی کشور 
هدایت  داشت:  اظهار  و  دانست 
تولید،  رونق  مسیر  در  نقدینگی 
جذب  و  فنی  توان  از  بهره مندی 
رشد  در  داخلی  سرمایه گذاری 
بسیار  کشور  پیشرفت  و  اقتصادی 

موثر است.
رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل 
»تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
مشترک  میدان  یکپارچه  توسعه 
ملی  شرکت  بین  آزادگان«  نفتی 
شرکت های  و  بانک ها  ایران،  نفت 
و  سرمایه  جذب  تولید  و  اکتشاف 
سرمایه گذاری در زمینه رونق تولید 
مهمترین  از  را  اشتغال  ایجاد  و 
و  دانست  کشور  امروز  ضرورت های 
گفت: یکی از اهداف و دالیل اجرای 
کردن  فراهم  اقتصادی  اصالحات 
زمینه برای جذب سرمایه در عرصه 

تولید است.
رشد  هدف  تحقق  جمهور  رئیس 
در  نیز  را  درصدی   ۸ اقتصادی 
دانست  سرمایه گذاری  افزایش  گرو 
نتیجه  در  امروز  که  کاری  افزود:  و 
گرفتن  قرار  هم  کنار  و  هم افزایی 
به  اقتصادی  بزرگ  شرکت های 
برای  اقتصاد  پیشرانان  عنوان 
اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان 
شده  انجام  آزادگان  نفتی  مشترک 
گام اول در ایجاد زمینه های جذب 
رشد  و  تولید  مسیر  در  سرمایه 

اقتصادی است.
حرکت  این  دوم  گام  رئیسی  دکتر 
دانست  بانک ها  آمدن  میدان  به  را 
صاحب نظران  داشت:  اظهار  و 
نظر دارند که خلق  اتفاق  اقتصادی 
نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که 
ولی  نشود،  هدایت  تولید  سمت  به 

اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و 
تقویت بسترهای تولید شود، نگرانی 

ایجاد نخواهد کرد.
مهمترین  از  یکی  جمهور  رئیس 
برای جذب سرمایه گذاری  بخش ها 
و  نفت  بخش  را  تولید  رونق  و 
کرد:  تصریح  و  معرفی  پتروشیمی 
تفاهم نامه  انعقاد  در  امروز  اتفاق 
شرکت های  و  بانک ها  مشارکت 
برای  فنی،  و  اقتصادی  بزرگ 
نفتی،  بزرگ  طرح  یک  اجرای 
یک  اجرای  منابع  تامین  بر  عالوه 
توان  بسیج  مصداق  بزرگ،  پروژه 
داخلی بوده و زمینه ارتقای اعتماد 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
چنین  در  مشارکت  برای  مردم  و 
فراهم  نیز  را  بزرگی  طرح های 

می کند.
اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
توامان  باید  نیز  بهره وری  ارتقای 
قرار  توجه  مورد  سرمایه  جذب  با 
افزایش  کرد:  خاطرنشان  گیرد، 
بهره وری  ارتقای  و  سرمایه گذاری 
شد.  خواهد  اقتصادی  رشد  باعث 
انعقاد  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
راستای  در  باید  را  تفاهم نامه  این 
توانمند ی های  و  منابع  هم افزایی 
گفت:  گرفت،  نیک  فال  به  داخلی 

مورد  و  بزرگ  بانک های  وقتی 
چنین  اجرای  در  مردم  اعتماد 
اعتماد  بیایند،  کار  پای  طرح هایی 
به  نیز  خصوصی  بخش  و  مردم 
و  شده  جلب  طرح هایی  چنین 
سرمایه های خرد و کالن سرگردان 
در جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار 
کشور به این طرح ها جذب می شود.

چنین  اجرای  رئیسی  دکتر 
برای  تالش  مصداق  را  طرح هایی 
اشتغال،  »تولید،  سال  شعار  تحقق 
دانش بنیان« دانست و افزود: جذب 
سرمایه های کالن و منابع بانک ها و 
برای  اقتصادی  بزرگ  شرکت های 
برای  کشور،  پیشرفت  و  توسعه 
مردم اعتماد آفرین و برای دشمنان 

ناامیدکننده است.
در  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس 
در  سرمایه گذاری  اخیر  سال های 
اعم  کشور  اساسی  زیرساخت های 
از ریل و برق و امثال آن، بخصوص 
نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام 
منتظر  مردمی  دولت  در  ولی  نشد، 
مردم  لذا  و  نماندیم  خارجی ها 
این  غرورآفرین  و  امیدبخش  نتایج 
سرمایه گذاری ها را به زودی مشاهده 

خواهند کرد.
نیز  نفت  وزیر  اوجی  مهندس جواد 

اهمیت  به  اشاره  با  مراسم  این  در 
سرمایه گذاری در صنعت نفت گفت: 
نفت  وزارت  اقدامات  اولین  از  یکی 
در  برنامه ای  تدوین  مردمی  دولت 
بر  که  بود  سرمایه گذاری  زمینه 
اساس آن مشخص شد در طول ۸ 
میلیارد   ۱۶۰ حداقل  به  نیاز  سال 
دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت 

داریم.
به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر 
برای  متعدد  جلسات  برگزاری 
سرمایه گذاری  اولویت های  تعیین 
معاون  مدیریت  از  نفت،  در صنعت 
زمینه  این  در  جمهور  رئیس  اول 
تامین  افزود:  و  کرد  قدردانی  نیز 
نفت  توسعه صنعت  گلوگاه  سرمایه 
جمهور  رئیس  دستورات  با  که  بود 
توانستیم  مخبر  دکتر  تالش های  و 
شرکت های  و  هلدینگ ها  توان 
بانک ها  کنار  در  را  اقتصادی  بزرگ 
به میدان بیاوریم تا با تکیه بر اعتبار 
آنها، بستر جذب سرمایه های مردم 
و بخش خصوصی در این طرح ها نیز 

مهیا شود..
در  داشت:  اظهار  اوجی  مهندس 
بزرگ  پروژه   ۵ اجرای  اول  گام 
برنامه ریزی شده است که هر هفته 
اجرای یکی از آنها آغاز خواهد شد.

رئیسی در مراسم امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان:

بخش نفت و پتروشیمی از مهمترین بخش ها برای 
جذب سرمایه گذاری و رونق تولید هستند

خبر

دبیر ستاد حقوق بشر: مردم یمن همچنان 
از دریافت ابتدایی ترین کمک های 

بشردوستانه محروم هستند

 دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: مردم مظلوم یمن همچنان 
از دریافت ابتدایی ترین کمک های بشردوستانه آن هم به دلیل خوی 
و  عربستان  سوی  از  بشر  حقوق  ناقض  بزرگ  اقدامات  و  استعماری 
کشورهایی که از این ائتالف و تجاوز به ویژه آمریکا حمایت می کنند، 

محروم هستند.
حقوق  بین المللی  کنفرانس  چهارمین  حاشیه  در  غریب آبادی  کاظم 
خبرنگاران  جمع  در  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  از  آمریکایی  بشر 
گفت: وضعیتی که در فلسطین اشغالی برای مردم فلسطین داریم که 
دهه هاست تحت بزگترین تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی هستند.

و  یمن  افغانستان،  عراق،  در  وضعیت  افزود:  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
بحرین را ببینید. مردم مظلوم یمن همچنان از دریافت ابتدایی ترین 
کمک های بشردوستانه آن هم به دلیل خوی استعماری و اقدامات 
بزرگ ناقض حقوق بشر، از سوی عربستان سعودی و کشورهایی که از 
این ائتالف و تجاوز به ویژه آمریکا حمایت می کنند، محروم هستند.  

وی با تأکید بر اینکه آمریکا به هیچ وجه برای صحبت کردن از حقوق 
بشر صالح نیست، گفت: این دولت باید در قبال ملت های مظلوم که 
اثر تروریسم، تحریم ها، تجاوز و اشغالگری از دست  جان خود را در 

دادند، پاسخگو باشد.  
با بیان اینکه ما در سه سطح پیگیر پرونده ترور شهید  غریب آبادی 
حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان هستیم، تصریح کرد: تحقیقات ما 
در جمهوری اسالمی ایران به پایان رسیده و دادسرای امور بین الملل 
بخش اعظمی از کیفرخواست را نگارش کرده است متن کیفرخواست 
به زودی به دادگستری تهران برای رسیدگی کیفری ارسال خواهد شد.  
معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار کرد: همزمان با مقامات قضایی 
دولت عراق در تماس نزدیک هستیم. کمیته تحقیق مشترک تشکیل 
شده بود که سه دوره در تهران و بغداد تشکیل جلسه دادند. اسناد 
زیادی بین دو نظام قضایی تبادل شده و ما از دولت عراق و مقامات 
قضایی عراق هم درخواست کردیم که به فرآیند رسیدگی و کیفری 

این پرونده سرعت ببخشند.  
مهمان  سلیمانی  شهید  و  است  ترور  اصلی  محل  عراق  گفت:  وی 
کشور عراق بود و انتظار ما این است که این پرونده هرچه سریعتر 
مورد رسیدگی قرار بگیرد و تمامی عامالن و آمران این جنایت بزرگ 

تروریستی به پیشگاه عدالت کشیده شود.  
برخی  هم  دیگر  بخش  در  افزود:  قضاییه  قوه  بین الملل  امور  معاون 
اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورهای دیگر در این قضیه دخیل 
بودند که شناسایی شدند. همکاران قضایی ما به هفت کشور نیابت 
های قضایی فرستادند و تقاضا کردند که تحقیقات کامل شود؛ طبیعتاً 
از  مانع  این  اما  نیاورند  به عمل  را  این کشورها همکاری الزم  شاید 
اینکه تحقیقات تمام شود همه  به محض  تحقیقات ما نخواهد شد. 
عوامل چه آمریکایی، چه عراقی و چه سایر کشورها محاکمه خواهند 

شد.
مشترک  تحقیق  کمیته  سوم  دوره  در  ما  اینکه  بیان  با  غریب آبادی 
داده ها و اسناد زیادی از طرف نظام قضایی عراق در مورد عوامل دخیل 
در این جنایت تحویل گرفتیم، تصریح کرد: طبیعتاً دادستان از نظر 
موضوع  این  کند.  بررسی  را  اسناد  که  است  موظف  و  ملزم  حقوقی 
سبب شد دو یا سه ماه فرآیند تکمیل کیفرخواست به تعویق بیفتد 
ولی االن این اسناد کامال بررسی شده و مورد استفاده دادستانی قرار 

گرفته است.  
از  بزرگی  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخش 
کیفرخواست نگارش شده و بخش کوچکی از آن باقیمانده که تصور 

من این است دو تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

تحقق شعار سال موجب ارزآوری می شود/ 

تحریم ها را خنثی کردیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از دالیلی که ایران توانسته است 
در مقابل تحریم ها پایداری و مقاومت داشته باشد، ظرفیت فارغ التحصیل و 
متخصص است که توانسته اند تحریم ها را خنثی کنند.زهره الهیان تمرکز 
شعار سال را بر تولید دانش بنیان عنوان کرد و گفت: ظرفیت بی بدیلی در 
کشور در این زمینه وجود دارد و این شعار نیز به موقع و به جا مطرح 
شد زیرا جمعیت جوان متخصص قابل توجهی از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
شده اند که اگر این ظرفیت به سمت تولید دانش پایه و تشکیل شرکت های 
کشور  اقتصاد  مسیر  در  می تواند جهشی  قطعاً  شود،  هدایت  دانش بنیان 
است.عضو  جهان  امروز  نیاز  مهم  این  که  کند  ایجاد  دانش پایه  تولید  و 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به وجود بیش از شش هزار شرکت دانش بنیان، بیان کرد: این شرکت ها 
توسط جوانان فارغ التحصیل تشکیل شده است و نیازی هم به سرمایه های 
با چند سیستم و چند نرم افزار  کالن نداشته اند. در حقیقت چند جوان 
توانسته اند تولیدات مهمی را داشته باشند و خریدار آنها کشورهای اروپایی، 
نتایج تحقق شعار سال  از مهم ترین  را  ارزآوری  کانادا و آمریکا است.وی 
دانست و بیان کرد: در کنار ارزآوری، نیاز داخل نیز تأمین می شود. اگر 
آن ها  پای  پیش  از  را  موانع  صرفاً  یا  و  کنیم  حمایت  را  موجود  ظرفیت 
برداریم و به نوعی دستگاه های دولتی مانع آن ها نشوند، جوانان فعال در 

حوزه شرکت های دانش بنیان راه را پیدا کرده و تحولی ایجاد می کنند.
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گونه  هیچ  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
مطالبات فرابرجامی نداریم و مطالبات 
هسته ای  توافق  چارچوب  در  ما 
امیرعبداللهیان  است.حسین   ۲۰۱۵
وزیر امور خارجه کشورمان در جریان 
همتای  با  مشترک  خبری  نشست 
امروز گفتگوهای  قطری خود گفت: 
سازنده ای را درباره برخی موضوعات 
دوجانبه با یکدیگر داشتیم.وی افزود: 
قبل  دوجانبه  مناسبات  حوزه  در 
را  خود  قدردانی  مراتب  چیز  هر  از 
ثانی«  آل  »عبدالرحمن  جناب  از 
روز  خوب  هماهنگی های  خاطر  به 
کشور  ورزشی  مقامات  بین  گذشته 
برگزارکننده  ذیربط  مقامات  با  ما 
در  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
می کنم.وزیر  اعالم  قطر  جهانی  جام 
کرد:  تصریح  کشورمان  خارجه  امور 
خوشبختانه توانستیم از زمان دیدار 
رؤسای دو کشور، کارگروه ها را فعال 
ضروری  اقدامات  برخی  و  کنیم 
و  ورزشکاران  حضور  تسهیل  برای 
طرفداران تیم ملی در مسابقات جام 
جهانی در قطر الزم بود، انجام شود.

امیرعبداللهیان افزود: به نتایج خوب 
همکاری  سایه  در  بخشی  رضایت  و 
بین مقامات فنی دو کشور رسیده ایم.

برخی از تجار ما در گذشته با مشکل 
اقامت طوالنی مدت در دوحه مواجه 
بودند که این مسئله در جریان سفر 
رؤسای جمهور دو کشور در دستور 
در  خوشبختانه  و  داشت  قرار  کار 
گفتگو های امروز با وزیر امور خارجه 
قرار  تاکید  مورد  موضوع  این  قطر 
گرفت و مشکلی برای اقامت طوالنی 
دوست  کشور  در  ایرانی  تجار  مدت 
بود.رئیس  نخواهد  قطر  همسایه  و 
دستگاه دیپلماسی در ادامه پیرامون 
کرد:  تصریح  مذاکرات،  جدید  دور 
هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم 

توافق  چارچوب  در  ما  مطالبات  و 
هسته ای ۲۰۱۵ است.امیرعبداللهیان 
تقویت  زمینه  در  قطر  کرد:  تاکید 
را  خوبی  مسیر  منطقه  گفتگوهای 
دارد.وی  ادامه  راه  این  و  برداشت 
تسهیل  زمینه  در  همچنین  افزود: 
حمل و نقل و مشکالتی که به دلیل 
ایرانی با  شرایط کرونایی، لنج داران 
و  کردیم  گفتگو  بودند،  مواجه  آن 
امیدوار هستیم که در آینده نزدیک 
افزایش  و  مشکالت  این  رفع  شاهد 
کشور  دو  تجاری  تبادالت  حجم 
دیپلماسی  دستگاه  باشیم.رئیس 
تقویت  موضوع  در  گفت:  کشورمان 
ساز و کارهای منطقه و همکاری های 
منطقه ای، گفتگوهای مثبتی داشتیم. 
قطر نقش مثبتی در این زمینه ایفا 
کرده و در خصوص تقویت گفتگوهای 
برداشته  را  مثبتی  گام های  منطقه 
است.امیرعبداللهیان افزود: همچنین 
نشست  در  قطر  میزبانی  ُحسن  از 
نماینده  و  ایران  بین  گفتگوهای 

نشست  همچنین  و  اروپا  اتحادیه 
سه جانبه غیرمستقیم، تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: هماهنگی های خوب 
امیر  تالش های  و  سازنده  نقش  و 
برای  این کشور  و وزیر خارجه  قطر 
کنند  تسهیل  را  گفتگوها  این  آنگه 
باشد و در مسیر  تا پیشرفت داشته 
بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان، 
گام های مثبت و سازنده ای از دوستان 
خارجه  امور  بودیم.وزیر  شاهد  قطر 
افزود: تاکید می کنم برای رسیدن به 
توافق خوب و پایدار مصمم هستیم. 
رسانه های  ادعاهای  برخی  بر خالف 
آمریکایی، ما هیچ گونه مطالبه زیاده 
خواهانه و مطالبه فرا برجامی نداریم و 
مطالبات ما کاماًل در چارچوب توافق 
هست.امیرعبداللهیان   ۲۰۱۵ سال 
آمریکایی  طرف  اگر  کرد:  تصریح 
فرار جامی  احساس می کند موضوع 
است، ما در درورن گفتگوها به طرف 
اساس  بر  کردیم،  تاکید  آمریکایی 
آنچه در ماه های گذشته در مذاکرات 

وین رخ داد و بارها طرف های غربی 
نفع  مانع  را  آنچه  هر  کردند  اعالم 
از  را  شود  برجام  از  ایران  اقتصادی 
بیان  با  داشت.وی  برخواهند  میان 
اینکه در گفت گوهای اخیر در دوحه 
یک موضوع اساسی که بر آن تمرکز 
از سوی  کردیم، بحث تضمین مؤثر 
آمریکا در حوزه هر آن چیزی است 
که بخواهد نفع کامل اقتصادی ایران 
دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  برجام  از 
افزود: این خواسته ما زیاده خواهانه 
تضمین ها،  اخذ  مسیر  در  نیست. 
آمریکا باید متعهد باشد که جمهوری 
اسالمی ایران از مزایای کامل توافق 
بود. خواهد  برخوردار   ۲۰۱۵ سال 

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
آمریکایی  طرف  تاکنون  گفت: 
نتوانستند ایران را نسبت به تحقق آن 
مطمئن کند. بار دیگر تأکید می کنم 
مذاکره  اهل  داریم،  نیت  حسن  ما 
منطقی هستیم و در این مسیر جدی 

هستیم.

امیرعبداللهیان:  هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم
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اقتصاد
اخبار

پیشنهادات وزارت صمت برای کاهش 
مصرف سوخت خودروها

باید به سمت   معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: 
تولید موتورهای کم مصرف پیش رویم و حرکت به سمت تولید 
خودروهای دوگانه برقی و گازی و برقی سازی خودروها از دیگر 

راهکارهای کاهش مصرف سوخت خودروها است.
به نقل از ایکوپرس، منوچهر منطقی در حاشیه نمایشگاه شهر 
هوشمند با بیان این که در سیاست گذاری های صورت گرفته، 
دوباره به سمت استفاده از سوخت گاز می رویم، اظهار کرد: برای 
رفتن به سمت استفاده از خودروهای گازسوز، چند راه حل بسیار 

مهم وجود دارد که باید بر روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.
طبیعی  گاز  در  موجود  های  زیرساخت  به  توجه  با  افزود:  وی 
گاز  استفاده، سوخت  برای  ها  بهترین سوخت  از  یکی  فشرده، 
و  رویم  موتورهای کم مصرف پیش  تولید  به سمت  باید  است. 
حرکت به سمت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و برقی 

سازی خودروها نیز از دیگر راهکارهای مدنظر است.
گرفته،  های صورت  برنامه ریزی  به  توجه  با  این که  بیان  با  وی 
برقی سازی از اتوبوس شروع خواهد شد، تصریح کرد: در حال 
حاضر وزارت کشور و شهرداری برنامه بسیار خوبی در این زمینه 
دارند که یک گام رو به جلو در جهت کاهش آالیندگی محسوب 

می شود.
ناوگان  نوسازی  به  واردات خودرو  از  بخشی  این که  بیان  با  وی 
تولید  افزایش  صورت  در  کرد:  تصریح  یافت،  خواهد  اختصاص 
خودرو در داخل کشور، مازاد تولید برای جایگزینی خودروهای 

فرسوده استفاده خواهد شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، با بیان این که کیفیت 
مسیری رو به جلو است و سه اقدام اساسی در این مورد صورت 
گرفته است، بیان کرد: اولین اقدام توقف تولید خودروی ناقص 
است و تولید به صورت عبور مستقیم صورت می گیرد، همچنین 
خودروسازان در کل فرآیندهای تامین و تولید و خدمات پس از 

فروش روندهای کیفی را تعریف کرده اند.
تولید  و  طراحی  را  کیفیت  ارتقای  در  اقدام  ترین  مهم  وی 
محصوالت جدید دانست و گفت: این راهبردی قوی و جامعی 
است که به سمت تولید محصوالت جدید خواهیم رفت و براساس 

آن کیفیت جهش خواهد یافت.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در زمینه 

تامین  فناورهای مورد نیاز صنعت دارند

شرکت های  گفت:  پارسیان  گاز  و  نفت  گروه  شرکت  مدیرعامل 
نیاز  مورد  فناوری های  تأمین  زمینه  در  می توانند  دانش بنیان 

صنعت نقش آفرین باشند. 
 اسماعیل قنبری در نشست هم اندیشی مدیران عامل هلدینگ های 
پتروشیمی با مدیران ارشد صنعت نفت اظهار کرد: ارکان توسعه 
صنعت پتروشیمی بر چهار محور خوراک، فناوری، تأمین مالی و 
در  زیرساخت های مطلوب  به وجود  توجه  با  و  است  استوار  بازار 

کشور امکان توسعه این صنعت پیشرو وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان می توانند در زمینه تأمین 
از  امسال  باشند گفت:  نقش آفرین  نیاز صنعت  مورد  فناوری های 
اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید،  سال  رهبری  معظم  مقام  سوی 
آفرین نامگذاری شده است و صنعت پتروشیمی می تواند امسال 
با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور در راه تحقق این شعار 

نقش آفرین باشند.
دارای  ایران  افزود:  پارسیان  گاز  و  نفت  گروه  شرکت  مدیرعامل 
که  هستیم  حاضر  و  است  جهان  هیدروکربوری  منابع  نخستین 
گذشته  از  بیش  خوراک  تأمین  مسیر  در  مختلف  بخش های  در 

همکاری داشته باشیم.
قنبری تأکید کرد: شرکت گروه نفت و گاز پارسیان با هدف تأمین 
نفتی  میدان های  از  یکی  در  تا  دارد  آمادگی  خوراک  افزایش  و 

کشور سرمایه گذاری کند.
وی به نقش مهم و تأثیرگذار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
در تأمین دانش فنی و کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی 
تأکید کرد و گفت: باید این شرکت و دیگر شرکت های دانش بنیان 
را تقویت کرد و زمینه را برای فعالیت های بیشتر آنها فراهم کرد.

مدیرعامل شرکت گروه نفت و گاز پارسیان ادامه داد: این مجموعه 
با بانک های ملت، ملی و تجارت  مذاکره و رایزنی های جامعی را 
برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود انجام داده و به دنبال 
بانکی  نظام  ظرفیت های  از  استفاده  با  خود  مالی  نیازهای  رفع 
است. قنبری با اشاره به ضرورت بازنگری در بعضی از مصوبه های 
ملی صنایع  و شرکت  نفت  وزارت  از  وزارت صمت گفت:  ابالغی 
پتروشیمی انتظار داریم تا در این زمینه اقدام الزم را برای حمایت 

از پتروشیمی ها انجام دهند.

با  رایزنی   از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
منظور  به  ارمنستان  و  ترکمنستان 
کاهش  و  ترانزیت  حجم  افزایش 
نظر  به  گفت:  و  داد  خبر  تعرفه ها 
برای  کنونی  تعرفه های  می رسد 
منطقی  چندان  ایرانی  کامیون های 

نیست.
»رستم قاسمی« در دویست و بیست و 
دومین جلسه شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور، افزایش ترانزیت را عالوه 
فراهم  اقتصادی،  درآمدهای  ارتقاء  بر 
کننده فرصت های، سیاسی،  امنیتی و 

اجتماعی دانست.
میلیون   ۲۰ هدف  تحقق  افزود:  وی 
در  جاری  سال  برای  که  ترانزیت  تن 
ابزارها،   به  توجه  با  شده  گرفته  نظر 
از  دور  موجود  شرایط  و  ظرفیت ها 
حوزه  اینکه  کما  نیست  دسترس 
سال  در  جاده ای  و  ریلی  ترانزیت 
ترانزیت  توجه  قابل  رشد  با  گذشته 

همراه بوده است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط 
حوزه  می توان  که  است  گونه ای  به 
داد،  افزود:  توسعه  را  کشور  ترانزیت 
کشورهای  با  قبل  دولت  در  ما  روابط 
دالیل  به  ترکمنستان  مثل  همسایه 
برگزاری  طی  و  بود  قطع  مختلف 
روابط  کشور  این  با  مختلف  جلسات 
از  می توانیم  بنابراین  شد،  برقرار  نیز 
مبادی  از  یکی  عنوان  به  ترکمنستان 
ترانزیت به کشورهای مختلف استفاده 

کنیم.
با  رایزنی ها  انجام  از  قاسمی 
حجم  افزایش  منظور  به  ترکمنستان 
داد  خبر  تعرفه ها  کاهش  و  ترانزیت 
تعرفه های  می رسد  نظر  به  گفت:  و 
کنونی برای کامیون های ایرانی چندان 

منطقی نیست.
با  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
کشورهایی مثل ارمنستان نیز جلسات 
در  همکاری ها  افزایش  برای  مختلف 

حوزه ترانزیت برقرار شده است.
کشور  با  مذاکرات  انجام  به  قاسمی 
اتفاقات  گفت:  و  کرد  اشاره  روسیه 
اعمال  از جمله  روسیه  برای  داده  رخ 
اوکراین،  جنگ  از  پس  تحریم ها 
فرصتی فراهم کرده تا حجم ترانزیت 
این کشور از طریق ایران افزایش یابد.

به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
حمل ونقل  حوزه  در  محدودیت ها 
اظهار کرد: وجود کامیون های فرسوده 
لکوموتیو  کمبود  و  جاده ای  بخش  در 
بخش  در  لکوموتیوها  فرسودگی  یا 
این  محدودیت های  جمله  از  ریلی 
حوزه بوده و باتوجه به اینکه مشکالت 
برای  ریلی  حمل ونقل  هزینه های  و 
است،  موثر  بار  صاحبان  از  بسیاری 
بنابراین برای برطرف کردن این موانع 
اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد.

مانند  ریلی  کریدورهای  تکمیل  وی 
سمت  به  چابهار  یا  آستارا  رشت- 
در  و  مهم  موضوعات  از  را  سرخس 
قطعا  افزود:  و  دانست  خوبی  مراحل 
که  الزم  اقدامات  و  برنامه ها  انجام  با 
در دستور کار است، تحول بنیادین و 
کشور  نقل  و  حمل  بخش  در  بزرگی 

رخ خواهد داد.
افزایش  کرد:   نشان  خاطر  قاسمی 
اقتصای،  درآمدهای  بر  عالوه  ترانزیت 
سیاسی،  حوزه  در  زیادی  فرصت های 
اجتماعی و امنیتی فراهم خواهد کرد، 
موجود  فرصت های  از  باید  بنابراین 
تن  میلیون   ۲۰ هدف  تحقق  برای 
ترانزیت در سال جاری استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به فرایند طوالنی 
بار  نمونه گیری  و  آزمایش ها  انجام 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  مرزها  در 
فرایند طوالنی منجر به معطل ماندن 
حالی  در  می شود  مرز  در  کامیون ها 
و  توقف  نه  است  عبور  محل  مرز  که 

بازرسی.
قاسمی افزود: یکی از موضوعات مهم 
برای رسیدن به اهداف مشخص شده 
در ترانزیت، تعیین تکلیف مرزهاست و 
آزمایش ها و نمونه گیری بارها و ... باید 
در جای دیگری غیر از مرز انجام شود 
که با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای 

پیشرفته، این موضوع قابل اجراست.
با  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ایشان  اول  معاون  و  جمهور  رئیس 
کرد:  نشان  خاطر  خصوص،  این  در 

ناوگان  و  زیرساخت ها  به  توجه  با 
کننده،  تعیین  عامل  دو  عنوان  به 
مرزها  ظرفیت  استاندارد  می توانیم 
افزایش  را  ترانزیت  و  جابجایی  برای 

دهیم.
راه  وزیر  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
بنیادین  تحول  ایجاد  شهرسازی  و 
افزایش  برای  را  کشور  حمل ونقل  در 
افزود:  و  دانست  ضروری  ترانزیت 
تکمیل کریدورها، تقویت زیرساخت ها 
کشور  حمل ونقل  ناوگان  ونوسازی 
مرزها  در  ترانزیت  افزایش  منجر 

می شود.
وزیر راه و شهرسازی به حجم تقاضای 
به  باالی صادرات ذغال سنگ روسیه 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  هند 
وجود کریدورهای متعدد، می توان این 
حجم ترانزیت را به مسیر عبوری ایران 

جذب کرد.
باید  کرد:  نشان  خاطر  قاسمی 
آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم به 
گونه ای تدوین شود که دست و پاگیر 
و پیچیده نبوده بلکه تسهیل کننده در 
جهت افزایش حجم و سرعت ترانزیت 

باشد.

وزیر راه: تعرفه های کنونی ترکمنستان 
برای کامیون های ایرانی منطقی نیست

گزارش

خاندوزی: دهه گذشته ضعیف ترین دهه 
انباشت سرمایه در اقتصاد بود

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دهه ۱۳۹۰ به جهت ایجاد انباشت 
سرمایه یکی از ضعیف ترین دهه های اقتصادی است به طوری که بعد 
از جنگ تحمیلی در کمتر دوره ای تا این حد با چالش سرمایه گذاری 

مواجه بوده ایم.
فرصت های  المللی  بین  همایش  در  خاندوزی«  احسان  »سید 
در  سرمایه گذاری  سال ها  این  در  افزود:  تهران  شهر  سرمایه گذاری 
کشور کنار از صفر و حوالی آن بوده است و باید آسیب شناسی شود. 
برای  کافی  اندازه  به  ایجابی  جذابیت های  باید  کرد:  تاکید  وی 
سرمایه گذاری در بخش های مولد ایجاد کنیم و اگر موانع را برطرف 
نکنیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نتیجه عملکرد ما نسبت به 

گذشته متفاوت باشد. 
می کند  تالش  دولت  اقتصادی  ستاد  اظهارداشت:  اقتصاد  وزیر 

مسیرهای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بازگرداند . 
و سرمایه های  نقدینگی  در حوزه سرمایه گذاری،  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی به سمت پروژه های مولد  و پیشران جاری نمی شود افزود: 
اینکه  برای  و  بسته  مولد  انحرافی در سرمایه گذاری  باید مسیرهای 
باید جذابیت بخش های  حجم نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد 

غیرمولد کاسته شود.
وارد  تا  بگیرد  تصمیم  عقالیی  سرمایه گذار  باید  کرد:  تاکید  وی 
پروژه های تولیدی شود و نباید سرمایه گذار را در نظامات مجوزدهی 
و پایبندی به تعهدها دلزده نکنیم و بازارهای تولیدکننده را با قوانین 

دست و پاگیر از او نگیریم. 
صدور  کردیم  تالش  مجوزها  حوزه  در   : کرد  تصریح  اقتصاد  وزیر 
مجوزها در دولت سیزدهم تسهیل شود.وی با بیان اینکه در حوزه 
مسیر  دو  تولیدکنندگان  به  برای کمک  ملی  اقتصاد  سرمایه گذاری 
به  شرکت ها  بحث  در  گفت»  می کنیم  طی  را  بانک ها  و  شرکت ها 
دوستان اعالم کردیم که سرمایه گذاری مجدد را در دستور کار خود 
قرار دهند. خاندوزی ادامه داد: در مقوله بانکداری نیز باید در مسیر 
خارج  سنتی  داری  بنگاه  از  و  کنیم  حرکت  ثابت  سرمایه  تشکیل 
شاخص  در  عطفی  نقطه  امسال  کرد  امیدواری  اظهار  وی   . شویم 
اقتصادی را شاهد باشیم و مسیرهای سرمایه گذاری از غیر مولد به 
مولد تغییر یابد و تنگناهای دولت در سرمایه گذاری عمرانی برطرف 

شود و اعتماد سرمایه گذاران افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: دفاتر 

کارآفرینی در شهرهای جدید فعال شود

و  اشتغال  توسعه  دفاتر  گفت:  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل   
کارآفرینی در تمامی شهرهای جدید باید فعال شود.

اجتماعی  توسعه  مسئوالن  و  مشاوران  گردهمایی  در  جعفری«  »علیرضا 
و  فرهنگی  ظرفیت  اهمیت  بر  تأکید  با  کشور  جدید  شهرهای  فرهنگی  و 
فرماندهان  به عنوان  باید  شما  کرد:  بیان  شهرسازی،  حوزه  در  اجتماعی 
فرهنگی در جبهه انقالب ضمن پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری در 
حوزه فضای شهری، سیاست های فرهنگی – اسالمی، بحث تولید، حوزه های 

دانش بنیان، اشتغال زایی و … را پیش ببرید.
و کارآفرینی در  اشتغال  توسعه  دفاتر  فعال سازی  به ضرورت  اشاره  با  وی 
اداره  در  دین  کارآمدی  اثبات  قطعاً  افزود:  کشور،  جدید  شهرهای  تمامی 
این حوزه ساخت  در  نیز  ما  رویکرد  که  آنجایی  از  دیده شود،  باید  جامعه 
مطالعات  پیوست  پس  داریم  شهرسازی  قصد  و  نبوده  صرف  سکونتگاه 

اجتماعی باید برای تمامی پروژه ها تعریف و در نظر گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی هویت بخشی، باال بودن سطح امید به زندگی، 
تغییر الگوی رفتار اجتماعی به سمت الگوهای ملی و انقالبی، توانمندسازی 
در نگاه فرهنگی-اجتماعی – اقتصادی و مشارکت پذیری شهروندان را پنج 
راهُبرد اصلی و ضروری در سیستم مدیریت شهری اعالم کرد و گفت: بدون 
نمود  در جامعه  ایرانی–اسالمی  زندگی  مذکور سبک  موارد  اعمال  با  شک 

پیدا خواهد کرد.
وی بر تالش بی وقفه این حوزه در ارتقای سطح سالمت اجتماعی خاطرنشان 
کرد: شما به عنوان مأموران بخش توسعه فرهنگی و اجتماعی در شهرهای 
جدید موظفید در تحقق تمدن نوین اسالمی به دستور مقام معظم رهبری 
شرکت  هیئت مدیره  عضو  عظیمی«   باشید.»فرامرز  فعال  مناطق  این  در 
عمران شهرهای جدید نیز با اشاره به اهمیت معقوله فرهنگ، شهروندی و 
هویت سازی در شهرهای جدید، بیان کرد: شما به عنوان متولیان هویت سازی 
ایفا  شهروندان  برای  را  مهمی  نقش  اجتماعی  رفتارهای  بر  تأثیرگذار  و 
جدید  شهرهای  در  نشینی  برج  و  آپارتمان  امروز  که  آنجایی  از  می کنید. 
شهرها  سطح  در  باید  نیز  موضوع  این  فرهنگ  است  کرده  پیدا  افزایش 
گسترش یابد.عظیمی با بیان اینکه جامعه بدون هویت همانند جسم بدون 
محیط  دارند،  را  روحیات خاص خود  گفت: شهروندان  می کند،  عمل  روح 
به  تربیت کند که متولیان فرهنگی جامعه  را  افراد  این  به گونه ای  می تواند 
دنبال آن هستند.به گفته این مقام مسئول فرهنگ در صدر امور بوده و اگر 
ریشه ما فرهنگی نباشد و یا هویتی در شهر وجود نداشته باشد نمی توانیم 
در آن مجموعه شاهد اقتصاد، سیاست و یا حتی شهروند خوبی باشیم.عضو 
هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود تأکید کرد: 
تمامی شما باید در سطح شهرها خاطره سازی کنید، هویت زمانی تشکیل 
می شود که خاطره وجود داشته باشد.این مقام مسئول در پایان سخنان خود 
با بیان این نکته که جامعه باید از طریق ایجاد ریشه های فرهنگی واکسینه 
شود، گفت: بدون شک وظیفه اصلی شما ایجاد روح و حس تعلق خاطر در 
شهرهاست.»سید علیرضا مکبری« مدیرکل دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی 
شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این جلسه ضمن اشاره به این مطلب 
که در تالشیم تا شرکت عمران را به عنوان یک نهاد فرهنگی در کشور معرفی 
کنیم، گفت: سند توسعه اجتماعی – فرهنگی مبنی بر امور اجرایی در دست 
تهیه بوده که با دید مشارکتی و مبتنی بر قومیت ها پس از تکمیل به تمامی 

شهرهای جدید ابالغ خواهد شد.
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و  قابلیت ها  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
گفت:  ایران،  برقی  توانایی های 
ایران  برق  شبکه های  سنکرون سازی 
مهم ترین  از  آذربایجان  جمهوری  و 
کشور  دو  بین  همکاری   برنامه های 

است.
دیدار  در  محرابیان«  »علی اکبر 
معاون  مصطفی یف«  »شاهین  با 
آذربایجان  جمهوری  نخست وزیر 
برق  شبکه  شدن  سنکرون  افزود: 
باعث می شود که دو کشور از ظرفیت 
حداکثری  استفاده  برق  همکاری های 

داشته باشند.
جمهوری  برق  انتقال  ادامه داد:  وی 
و  ترکیه  به  ایران  طریق  از  آذربایجان 
برق  سنکرون سازی  همچنین  اروپا، 
این  حاصل  می تواند  روسیه  و  ایران 

همکاری ها باشد.
از  انرژی  امروز تبادل  وزیر نیرو گفت: 
منابع هیدروکربن به سمت برق می رود 
منطقه،  در  اخیر  اتفاقات  به  باتوجه   و 
بسیار  تأثیر  درگیری ها  و  اتفاقات  این 
تعامل های  و  انرژی  بخش   در  زیادی 

این حوزه دارد.
تالش  غربی ها  البته  بیان داشت:  وی 
می کنند این تأثیر را کم اهمیت نشان 
انرژی  تحوالت  این  درحالی که  دهند 
و  بوده  تأثیرگذار  بسیار  منطقه  در 

بلندمدت خواهد بود.
توافق  خاطرنشان کرد:  محرابیان 
سنکرون سازی شبکه برق ایران، روسیه 
و جمهوری آذربایجان در حال مطالعه 
بین  نیز  خوبی  خیلی  خطوط  است، 
ایران و ترکیه برقرار بوده و با این کشور 
هم تبادالت بسیار خوبی داشتیم که از 
این طریق به شبکه برق اروپا نیز متصل 

هستیم.
مهمان نوازی  از  تشکر  ضمن  وی 

طرف آذری و ابراز خوشحالی از اراده 
رؤسای جمهور دو کشور برای توسعه 
روابط تهران و باکو، افزود: این تصمیم 
رؤسای جمهور دو کشور برای توسعه 
گسترش  برای  عطفی  نقطه  روابط، 
جمهوری  و  ایران  همکاری های 
آذربایجان است.وزیر نیرو با بیان اینکه 
برای توسعه روابط دو کشور مسوولیت 
مهم  بسیار  نیرو  وزارت  کاری  حوزه  و 
زمینه های  از  بسیاری  ادامه داد:  است، 
همکاری در بخش آب و برق و مربوط 
سفرهای  در  و  است  وزارتخانه  این  به 
آذربایجان  جمهوری  مقام های  قبلی 
این  انرژی  )وزیر  »شهبازوف«  به ویژه 
اتخاذ  خوبی  تصمیم های  هم  کشور( 
دو  همکاری های  توسعه  به  که  شده 

کشور خواهد انجامید.
محرابیان با بیان اینکه به دنبال تکمیل 
»قیزقلعه سی«  و  آفرین«  »خدا  سد 
هستیم، گفت: در این  خصوص همکاری 
وزیر  با  امروز  و  بوده  جریان  در  خوبی 
انرژی جمهوری آذربایجان برای تسریع 

گفت وگو  پروژه  این  اجرایی  روند  در 
خواهیم کرد.

جمعیت  درصد   ۹۹.۷ افزود:  وی 
روستایی و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری 

ایران از نعمت برق برخوردار هستند.
ایران  برق  شبکه  اتصال  به  نیرو،  وزیر 
کرد  اشاره  همسایه  کشورهای  همه  با 
جنوب  حوزه  کشورهای  با  گفت:  و 
برای  هم  خلیج فارس  منطقه  در 
سنکرون سازی شبکه برق از طریق دریا 

توافقاتی انجام شده است.
شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با 
اشاره به دیدار رؤسای جمهور دو کشور 
بر اهمیت توسعه روابط طرفین تأکید 
ایران  به  اخیر  سفرهای  گفت:  و  کرد 
نسبت  و  شده  انجام  راستا  همین  در 
به ماه های گذشته نیز روابط دو کشور 

گسترش داشته است.
و  آب  حوزه  در  همکاری  افزود:  وی 
بوده  مهم  بسیار  کشور  این  برای  برق 
این  توسعه  بر  آذربایجان  جمهوری  و 

روابط تاکید دارد.
سایر  در  اینکه  بیان  با  یف  مصطفی 
حوزه های همکاری نیز مصمم هستیم، 
ابراز امیدورای کرد که امروز تصمیم های 
دو  نیروی  و  انرژی  وزرای  بین  مهمی 

کشور گرفته شود.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
دو  همکاری  ۵۰ساله  سابقه  ادامه داد: 
کشور در بهره برداری از رودخانه مرزی 

ارس، پر افتخار است.
گسترش  تداوم،  بر  مصطفی یف 
بهره برداری، نگهداری و حفاظت از این 

رودخانه بین دو کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به نیاز جمهوری آذربایجان 
به تعامل در حوزه برق با دیگر کشورها 
انتقال  سابقه  و  ترکمنستان  جمله  از 
از طریق  انتقال و سوآپ گاز  همکاری 
همکاری  حوزه  این  در  گفت:  ایران، 
و  باشیم  داشته  می توانیم  خوبی 
می توانیم از طریق ایران، برق جمهوری 
آذربایجان را به کشورهای دیگر ترانزیت 

کنیم.

وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر آذربایجان:

سنکرون  شبکه های برق ایران و جمهوری آذربایجان از 
مهم ترین برنامه های همکاری  دو کشور است
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اجتماعی
خبر

خداییان :  عزم سازمان بازرسی برای 
مسدودسازی بسترهای فسادزا

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: عزم سازمان 
خشکاندن  برای  تعالی  و  تحول  دوره  در  بازرسی 
ریشه های فساد و مسدودسازی بسترهای فسادزا جرم 
است و تالش می کنیم با تمرکز بر مسائل مهم و کالن 
نگری، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
در درهم شکستن ساختارهای فسادزا گام های عملی 

و موثری برداریم.
ذبیح اهلل خداییان روز چهارشنبه در نشست شورای 
معاونین سازمان بازرسی کل کشور با محوریت اجرای 
افزود: رهنمودهای رهبر  انقالب  منویات رهبر معظم 
انقالب به عنوان چراغ راه قوه قضاییه در راه رسیدن به 
اهداف کالن خود، باید بدون اتالف زمان و به صورت 
دقیق، جامع و کارشناسی در سازمان بازرسی کشور 

مطمح نظر همه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در هماهنگی 
ظرفیت های  همه  از  قضاییه،  قوه  بخش های  سایر  با 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  تحقق  برای  موجود 
استفاده می کند. وی در این زمینه مشخصا تکالیفی را 
برای قائم مقام، معاونین و بازرسان کل و امور سازمان 
از  بازرسی کل کشور تعیین کرد و گفت: بهره گیری 
زمینه  در  ویژه  به  دستگاه ها  الکترونیکی  سامانه های 
ارتباطی  بستر  سازی  فراهم  و  مناقصات  و  معامالت 
این سامانه با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود.

خداییان با صدور دستوری معاونان و بازرسان امور را 
مکلف کرد که ظرف ۱۵ روز تکالیف همه دستگاه ها 
از حیث اجرای وظایف قانونی و آیین نامه های مربوطه 
و تدوین دستورالعمل های قانونی را مورد بررسی قرار 
دهند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره ای هم به 
روند اجرای سند تحول قضایی در سازمان بازرسی کل 
کشور داشت و تاکید کرد که تکالیف مندرج در این 
سند به عنوان یکی از مترقی ترین اسناد باالدستی به 
صورت ویژه و با رفع موانع و مشکالت، اجرا شود.در 
پایان با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مقرر 
سازمان  معاونت های  از  متشکل  ویژه  کارگروهی  شد 
معظم  مقام  رهنمودهای  اجرای  منظور  به  بازرسی 
رهبری و به نتیجه رسیدن دستورات ایشان تشکیل 

شود.

شهردار تهران گفت:بخش هایی از شهر باید 
کار هم جنبه  این  و  زیر زمین شکل گیرد 
را  دارد، هم مشکالت روی زمین  اقتصادی 

برطرف می کند.
 علیرضا زاکانی، در مراسم افتتاحیه همایش 
در  افزود:  تهران  گذاری  سرمایه  بین المللی 
تهران  شهرداری  توانمندی های  نمایشگاه 

میزبان نمایندگان ۱۵ کشور بودیم.
نقطه  همایش  این  امیدوارم  داد:  ادامه  وی 
تهران  باشد  مشترک  آینده  ساختن  آغاز 
بزرگ ترین کالنشهر غرب آسیا است و اثرات 

تهران برای تمام کشور ملموس است.
اینکه تهران ۷۰ هزار هکتار  بیان  با  زاکانی 
است، گفت: درون تهران فرصت ها، کماالت، 
معایب و نواقصی دارد و باید از این معایب 

برای آینده خود فرصت بسازیم.
فرسوده  بافت  از  باید  افزود:  تهران  شهردار 
و ناپایدار استفاده کنیم و آن را در راستای 

توسعه شهر قرار دهیم.
نوسازی  نیازمند  تهران  اینکه  بیان  با  وی 
رفاه،  هویت،  نوسازی  این  گفت:  است، 
آسایش و نمادهای پیشرفت را برای تهران 
به دنبال می آورد. امروز این کار پیش روی 
تهران است و تصویر تحولی را در شهر ایجاد 
کرده ایم و فراتر از توسعه محدود یک تصویر 

کالن از تهران پیش روی ما وجود دارد.
روی  پیش  قانونی  الزامات  افزود:  زاکانی 
شهرداری تهران است، برای مثال در حوزه 
حمل و نقل و در حوزه مترو ۳۳۰ ایستگاه 
صورت  در  و  دارد  وجود  خط   ۱۱ در  مترو 
طول  در  سفر  میلیون   ۱۰ می تواند  تکمیل 
روز داشته باشد که از این میان ۷ خط در 
و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایستگاه   ۱۴۳
تکمیل  شهری  مدیریت  روی  پیش  اولویت 

خطوط ۷ گانه است.
 ۷ تکمیل  برای  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ نیازمند  مترو  خط 
 ۲۳۰ به  باقیمانده  خط   ۴ تکمیل  برای  و 

هزار میلیارد تومان احتیاج داریم و در سال 
۱۴۲۰ باید ۱۱ خط مترو تکمیل شده باشند 
اما ما در برنامه ریزی های خود قرار است با 
سال  تا  را  کار  این  مالی  گلوگاه های  رفع 
۱۴۰۵ انجام دهیم.وی تصریح کرد: از هفته 
آینده خط ۱۰ مترو تهران کلید می خورد و 
صورت  برنامه ریزی هایی  نیز   ۱۱ خط  برای 

گرفته است.
زاکانی با بیان اینکه از ۳ ماه پیش پیرامون 
ایستگاه های مترو تغیراتی را ایجاد کرده ایم، 
گفت: این کار الزامات قانونی خود را داشت 
اما نسبت به آن اقدامی صورت نگرفت و بر 
همین اساس از مجموع ۳۳۰ ایستگاه تنها 

۸ عدد آن خارج شهر هستند.
به  تهرانی  شهروندان  افزود:  تهران  شهردار 
یک میلیون مسکن احتیاج دارند و باید باز 
و  شود  انجام  شهری  خدمات  ارائه  طراحی 
و  گرفته  صورت  اقدام  این  حاضر  حال  در 
ایستگاه های مترو آماده هستند و  از  برخی 

وارد کمیسیون ماده ۵ می شوند.
وی با بیان اینکه بخش هایی از شهر باید زیر 
زمین شکل گیرد، گفت: این کار هم جنبه 
را  دارد، هم مشکالت روی زمین  اقتصادی 

برطرف می کند
گذار  سرمایه  نیازمند  اینکه  بیان  با  زاکانی 
با  که  است  مهم  ما  برای  افزود:  هستیم، 
کمک یکدیگر میدان بزرگی را تعریف کنیم 
که همه در آن سود می کنند آنقدر میدان 
سرمایه گذاری بزرگ است که راه برای همه 

وجود دارد.
مطالعه  پیش  ماه ها  از  کرد:  تصریح  وی 
کردیم تا مسیری را ایجاد کنیم که در بستر 
آن اقدامات خود را پیش ببریم و بر همین 
قرار  و  کردیم  تعریف  را  پروژه  اساس ۴۸۵ 
تهران  شوند.شهردار  اجرایی  امسال  تا  شد 
همایش  این  در  پروژه   ۲۳۱ اینکه  بیان  با 
دائمی  مشارکت  گفت:  می شود  رونمایی 
یک  عنوان  به  است  این  ما  وظیفه  و  است 

شریک ساده در بخش سرمایه گذاری زمینه 
این  و  کنیم  فراهم  را  مولد  گذاری  سرمایه 
سرمایه  که  کنیم  ایجاد  را  خاطر  اطمینان 

گذاری منتج به سود خواهد بود.
که  می خواهیم  مردم  از  ما  داد:  ادامه  وی 
باید  قسمت  کدام  در  بگویند  خودشان 
به  منجر  کار  این  زیرا  سرمایه گذاری شود 

تحول شهر می شود.
 ۳ ها  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  زاکانی 
سودی  بخش  یک  گفت:  هستند  دسته 
بخشی  می رسد،  گذار  سرمایه  به  که  است 
سرمایه گذاری هایی هستند که ممکن است 
سود ده نباشند و شهرداری برای آن خرید 
آن  سوم  سرفصل  و  می دهد  انجام  خدمت 
خدماتی  و  دهیم  انجام  باید  ما  که  است 
است که به صورت عمومی برای شهروندان 
گفت:  تهران  می شود.شهردار  انجام 
توسعه  برای  مالی  ابزارهای  تمام  از   امروز 

سرمایه گذاری بهره می بریم.

اولویت شهرداری تکمیل ۱۱ خط مترو است

گفت:  قضاییه  قوه  رئیس   
ارزشمندی مضاعف تولید و ساخت 
واکسن برکت برای مقابله با کرونا 
آن بود که رتبه و تراز علمی کشور 
و نظام در مقیاس جهانی افزایش 
کرد.حجت االسالم  پیدا  ارتقاء  و 
در  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
تولید واکسن و  افتتاح خط  آیین 
پپتیدی  و  بیولوژیک  محصوالت 
شرکت بیوسان فارمد گروه دارویی 
که  کسانی  تمام  از  افزود:  برکت، 
و  کشور  تعالی  و  پیشرفت  برای 
خدمت به مردم زحمت می کشند، 
با  قضاییه  قوه  دارم.رئیس  تقدیر 
اشاره به نقش بسزای ستاد اجرایی 
و  علم  تولید  در  )ره(  امام  فرمان 
برای  توانمندی  ایجاد  و  قدرت 
کشور در حوزه های مختلف، گفت: 
ویژگی های  و  شاخصه ها  از  یکی 
آن  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد 
است که تالش می کند در راستای 
حرکت  همه جانبه  توانمندسازی 
حتی  می کنیم  مشاهده  ما  کند؛ 
فعالیت  به  ستاد  که  مواردی  در 
فعالیت  این  آورده  رو  اقتصادی 
و  توانمندسازی  محوریت  با  را 
داده  انجام  محرومیت زدایی 
ستاد  افزود:  عدلیه  است.رئیس 
امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
در فعالیت ها و پیشبرد امور خود 
تالش داشته تا اعتماد را در میان 
جوانان نخبه و دانشمندان و فعاالن 
و  افزایش  دانش بنیان  شرکت های 
ارتقا دهد و این موضوع نکته بسیار 
حائز اهمیتی است.حجت االسالم 
مناطق  به  توجه  اژه ای  محسنی 
آینده  محرومیت زدایی،  و  محروم 
نگری و توجه به نیازهای ضروری 
از  را  کشور  اولویت های  و  جامعه 
ویژگی های  و  شاخص ها  دیگر 
کاری ستاد اجرایی فرمان حضرت 
قضاییه  قوه  دانست.رئیس  امام 

اظهار کرد: یکی از آینده نگری های 
صورت گرفته توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام که در حال حاضر نتایج 
می کنیم  مشاهده  را  آن  ملموس 
ستاد  دستاوردهای  و  فعالیت ها 
است. داروسازی  و  حوزه طب  در 

نتایج  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
فرمان  اجرایی  ستاد  فعالیت های 
امام)ره( در حوزه داروسازی، ایجاد 
شرکت های  و  دارویی  شهرک 
برکت  دارویی  گروه  و  دارویی 
زمان شیوع  است؛ گروهی که در 
ویروس جهان شمول کرونا علیرغم 
و  استکبار  ظالمانه  تحریم های 
آمریکا و محدودیت هایی که برای 
ما ایجاد کردند به موقع وارد عمل 
ساخت  حوزه  در  توانست  و  شد 
کسب  را  مهمی  توفیقات  واکسن 
داشت:  بیان  عدلیه  کند.رئیس 
را که  و محدودیت هایی  تحریم ها 
کرونا  شیوع  مقطع  در  دشمنان 
برای کشور و مردم ما ایجاد کردند 
در قبال هیچ کشور دیگری اعمال 
این وجود جوانان و  با  اما  نکردند 
دانشمندان ما در داروسازی برکت 
به موقع وارد عمل شدند و مبادرت 
و  برای کاهش  واکسن  به ساخت 
به  ما  مردم  ابتالی  از  جلوگیری 

ویروس کرونا کردند.
والمسلمین  االسالم  حجت 
کرد:  تصریح  ای  اژه  محسنی 
ارزشمندی مضاعف تولید و ساخت 
واکسن برکت برای مقابله با کرونا 
آن بود که با تحقق این مهم رتبه و 
تراز علمی کشور و نظام در مقیاس 
ارتقاء پیدا کرد. افزایش و  جهانی 

رئیس قوه قضاییه افزود: گزاره ای 
که در ساخت واکسن کرونا بسیار 
مهم و ارزشمند بود و ماندگار شد 
کشور  فهماند  دنیا  به  که  بود  آن 
از  ما  دانشمندان  و  جوانان  و  ما 
چنان اعتمادبه نفس و توانمندی ای 
اوج  در  میتوانند  که  برخوردارند 
دشمنان  تعبیر  به  و  فشارها 
حوزه  در  فلج کننده،  تحریم های 
را  کاری  کرونا  ویروس  با  مقابله 
انجام دهند که بسیاری از کشورها 
بدون این فشار و تحریم ها از انجام 

آن عاجز بودند.
به  همچنین  عدلیه  رئیس 
و  اطبا  همه  جانفشانی های 
پرستاران و کادر درمان و همکاری 
سایر  و  دولت  خدمات  و  مردم 
ویروس  مهار  امر  در  دستگاه ها 
کرونا نیز اشاره کرد.رئیس دستگاه 
قضا در ادامه بهره گیری از نیروهای 

کارآمد را یکی از ویژگی های ستاد 
و  دانست  امام)ره(  فرمان  اجرایی 
گفت: ما امروز در همه بخش های 
به  مختلف  سطوح  در  کشور 
نیروهای کارآمد نیاز داریم ؛ امروز 
یک فرد متعهد ، مسئولیت شناس 
کارآمد  و  توانمند   ، کاردان   ،
می تواند تحول واقعی و نه شعاری 
چنین  به  امروز  ما  و  کند  ایجاد 
عدلیه  نیازمندیم.رئیس  نیروهایی 
اینکه دولت نباید مسئول  با بیان 
باید در  بلکه  باشد  امور  و متکفل 
حامی  و  ناظر  و  هدایتگر  نقش 
ظاهر شود گفت: از مسئوالن ستاد 
تقاضا  امام  اجرایی فرمان حضرت 
دارم عالوه بر آنکه توجه دارند در 
بخش  برای  فضا  فعالیت های شان 
از  باالتر   ، نشود  تنگ  خصوصی 
آن، زمینه ایفای نقش برجسته تر 
حوزه های  در  را  خصوصی  بخش 
انتقال  به  و  کنند  فراهم  مختلف 
تجربیات خود به بنگاه های کوچک 
بپردازند.رئیس  خصوصی  بخش 
دستگاه قضا تصریح کرد: اگر مردم 
و  هدایت  با  خصوصی  بخش  و 
نظارت حکومت، متولی و متکفل 
کم  صورت  به  کارها  شوند  امور 

هزینه تر و پایدارتر پیش می رود.

در آیین افتتاح خط تولید واکسن و محصوالت گروه دارویی برکت؛

رئیس دستگاه قضا: تولید واکسن کرونا تراز علمی 
کشور را در مقیاس جهانی ارتقاء داد

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
بر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مخالفت این سازمان با هر گونه ساخت 
تاکید  آشوراده  و ساز جدید در جزیره 

کرد.
حفاظت  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
برغم  و  تیر     ۱۳ روز  زیست،  محیط 
تهران،  شهر  سطح  در  ادارات  تعطیلی 
تسریع  راستای  در  و  ضرورت  حسب 
شهرسازی  شورایعالی  کشور،  امور  در 
میهمانان  حضور  با  ایران  معماری  و 
معاون  سالجقه  علی  جمله  از  ویژه 
سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس 
اجرائی  معاون  زیست،  محیط  حفاظت 
رئیس جمهور، استاندار گلستان، سمیه 
مجلس  در  تهران  شهر  نماینده  رفیعی 
شورای اسالمی و مدیرکل حقوق عامه 
دادستانی کل کشور تشکیل جلسه داد 
و اولین دستور کار شورایعالی، رسیدگی 
طرح  خصوص  در  گیری  تصمیم  و 

طبیعت گردی جزیره آشوراده بود.
شورایعالی  دبیر  جلسه،  این  ابتدای  در 
شهرسازی در خصوص مسائل مرتبط با 
موضوع، توضیحاتی ارایه کرد و متعاقب 
اجرائی  معاون  و  گلستان  استاندار  آن 

رئیس جمهور توضیحات و در خواست 
های خود را در جلسه مطرح کردند.

حفاظت  سازمان  رییس  سپس 
محیطزیست ضمن تاکید بر حفاظت و 
استفاده پایدار از مناطق تحت مدیریت 
بهره  در  سازمان  رویکرد  سازمان،  این 
طبیعت  را  مذکور  مناطق  از  برداری 
گردی در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت 
با  مردم  کردن  آشنا  و  زیست  محیط 

ارزش های طبیعت عنوان کرد.  
با تاکید بر رویکرد طبیعت گردی  وی 
در جزیره آشوراده، گفت: محور موافقت 
آشوراده  جزیره  در  سازمان  قبلی  های 
گسترده  گردشگری  و  موضوع  همین 
گردشکری  عنوان  به  که  آنچه  و  بوده 
ارزیابی  کمیته  صورتجلسه  در  متمرکز 
بند ۵ همین   در  عنوان شد  سال ۹۶  
صورتجلسه به صراحت به احداث سازه 
های سبک و قابل حمل اشاره دارد، از 
این رو در جهت حفاظت از ارزش های 
بی نظیر اکولوژیکی وگردشگری جزیره 
و جلوگیری از تکرار وقایع تلخ ساخت و 
ساز در روستای زیارت گرگان، سازمان 
در  جدید   ساز  و  ساخت  گونه  هر  با 

جزیره مخالف است.

رفیعی  و  سازمان  مدیران  ادامه  در 
نماینده مجلس شورای اسالمی، ضمن 
این  نظیر  بی  های  ارزش  به  اشاره 
جزیره و تاالب مربوطه، از جمله نقش 
غذائی  زنجیره  در  آن  انکار  قابل  غیر 
بر  مازندران،  دریای  آبزیان  زیستی  و 
بومی و مهاجر  پرندگان  ضرورت حفظ 
و  ها  سرمایه  از  یکی  خود  )که  کشور 
همیاری  سازمان  اصلی  های  انگیزه 
شهرداری های استان گلستان در ورود 
بوده(  جزیره  گردی  طبیعت  بحث  به 

تاکید کردند.  
سد  های  طرح  تاثیر  بر  همچنین 
سازی کشورهای همسایه روی کاهش 
روی  آن  تاثیرات  و  خزر  دریای  آورد 
اکوسیستم شبه جزیره وتاالب مربوطه 
تاکید و در این راستا از اقدامات خوب 
استانداری گلستان در جهت حمایت از 
از جمله  تاالب میانکاله و  احیای  طرح 

الیروبی مجاری طبیعی آن تقدیر شد.
نیز  دیگر اعضای شورایعالی شهرسازی 
بر حفظ رویکرد طبیعت گردی جزیره 
گردشگری  پشتیبان  خدمات  تمرکز  و 
بینی  پیش  هکتاری   ۱۳۴ اراضی  در 
از جزیره  )خارج  ترکمن  بندر  در  شده 

آشوراده( تاکید کردند.  
رئیس شورایعالی شهرسازی  نهایت  در 
مقرر کرد که با توجه به جایگاه قانونی 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مناطق  از  برداری  بهره  نحوه  تعیین 
وقت،  اسرع  در  خود،  مدیریت  تحت 
و  نهایی  نظر  سازمان  این  ریاست 
صریح خود را در خصوص ابعاد موضوع 
خانه  دبیر  به  جزیره  گردی  طبیعت 
کند  منعکس  شهرسازی  شورایعالی 
صحن   در  آتی،  جلسات  در  موضوع  تا 
مصوبه  و  مطرح  شهرسازی  شورایعالی 

الزم صادر شود.
 طرح طبیعت گردی آشوراده در دولت 
قبلی تصویب شده بود، اما در نخستین 
گام و با پیگیری های تشکل های محیط 
در  گردشگری  طرح  مساحت  زیست، 
هکتار   ۳۸ به  هکتار   ۳۸۰ از  آشوراده 
کاهش یافت، در طرح جدید قرار شد، 
کل طرح گردشگری در ۳۸ هکتار اجرا 
صورت  به  آن  هکتار   ۲۲ فقط  و  شود 
مجاورت  در  گردشگری  متمرکز  زون 
بافت مسکونی و متروک فعلی آشوراده 
این  به  آسیبی  تا  باشد  داشته  قرار 

زیستگاه وارد نشود.

سالجقه: مخالف هرگونه 
ساخت وساز جدید در 
جزیره آشوراده هستیم

خبر

وزیر آموزش و پرورش: معارف انقالب 
اسالمی از طریق زبان فارسی به دنیا 

معرفی شود

 وزیر آموزش و پرورش گفت: معارف انقالب اسالمی از 
طریق زبان فارسی به دنیا معرفی شود.

 یوسف نوری در آیین پایانی چهارمین جشنواره ملی 
فردوسی در کانون پرورش فکری کودکان اظهارکرد: 
سواد اسمی، مفهومی، عملکردی و سواد چندبعدی به 
براین  عنوان سطوح سواد در دنیا مطرح هستند که 
اساس فردوسی را حکیم می دانیم، فردوسی، فردی بود 

که ۳۰ سال را طی کرد و به سواد چندبعدی رسید.
وی افزود: گاهی یک اثر ماندگار جامعه ای را از منظری 
تغییر می دهد و این تغییر در جامعه توسط فردوسی 

در بعدی از فرهنگ به نام  زبان ایجاد شد.  
به عنوان  زبان،  اینکه  بیان  با  وزیر آموزش و پرورش 
یکی از ابعاد مهم هویت ملی مطرح است، ادامه داد:  
زمانی حافظ خوانی، سعدی خوانی و فردوسی خوانی 
در جامعه رواج داشت که اکنون هم در دوره ابتدایی 
امکان  این  در برخی استان ها سعی شده که دوباره 

فراهم شود.
شاهنامه  های  داستان  برخی  کرد:  خاطرنشان  نوری 
بزرگترین  ساخت  دستمایه  که  دارند  را  ظرفیت  این 
این  خلق  که  چرا  باشند،  دنیا  ای  یارانه  های  بازی 
اساطیر و ثبت آنها و از داستان به شعر تبدیل شدن 
این داستان ها به شعر کار بسیار دشواری بوده است اما 
فردوسی با تالش و وقف خود توانست این کار دشوار را 

به بهترین شکل انجام دهد.
تقویت  باید  را  آموزان  دانش  تخیل  قوه  افزود:   وی 
تا  می کند  کمک  اقداماتی  و  ها  برنامه  چنین  کنیم، 
دنیا  به  مرجع  زبان  عنوان  به  را  فارسی  زبان  بتوانیم 

بشناسانیم.  
وی خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم معارف انقالب 
اسالمی را از طریق زبان و ادبیات فارسی به دنیا منتقل 
کنیم که البته تا کنون در این زمینه اقداماتی هم انجام 

شده است.  
نوری تاکید کرد:  خواهیم دید که در آینده نزدیک 
شما دانش آموزان زبان فارسی را به عنوان مهم ترین 

زبان های مرجع به دنیا معرفی خواهید کرد.
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استفاده رایگان دانش آموزان از فضاهای فرهنگی ورزشی شهرداری در فصل تابستان

 براساس تفاهم نامه میان آموزش و پرورش و شهرداری 
تهران، فضاهای ورزشی ذیل مدیریت سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران به صورت رایگان در اختیار 

دانش آموزان قرار می گیرد.
و  آموزش  مدیرکل  کریمیان  علیرضا  دیدار  پی  در   
پرورش شهر تهران با علیرضا زاکانی شهردار تهران که 
فضاهای  توسعه  و  فعالیت های مشترک  در خصوص 
پرورش  و  آموزش  امالک  تکلیف  تعیین  و  آموزشی 
برگزار شد، با نگاه جهادی و انقالبی شهردار تهران که 
نویدبخش تعامالت مثبت متکی بر فرهنگ و اثرگذاری 
در زمینه تعامل میان دو دستگاه و هم افزایی هرچه 

میان  نامه  با هدف عقدتفاهم  ای   بود؛ جلسه  بیشتر 
آموزش و پرورش و شهرداری تهران مبنی بر استفاده 
فصل  در  ورزشی  فضاهای  از  آموزان  دانش  رایگان 
آموزش  علیرضا کریمیان؛ مدیرکل  با حضور  تابستان 
قربانی؛ رییس سازمان فرهنگی  با  پایتخت  و پرورش 

هنری شهرداری تهران برگزار شد.
افزایش  هدف  با  شد  مقرر  گزارش،  این  اساس  بر 
ورزشی  فرهنگی  های  فعالیت  توسعه  و  ها  همکاری 
سالمت  سطح  ارتقاء  رویکرد  با  فرهنگیان،  جامعه 
جسمانی و جبران کم تحرکی ناشی از کرونا در میان 
فراغت  اوقات  سازی  غنی  همچنین  و  آموزان  دانش 

برنامه های   از اهداف و  تابستان که  دانش آموزان در 
مبتنی بر سند تحول بنیادین است، فضاهای ورزشی 
شهرداری  هنری  و  فرهنگی  سازمان  مدیریت  ذیل 
تهران به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار 
امنیت و سالمت  راستای حفظ  گیرد و همچنین در 
تر، تعداد ۱۰۰  ارائه خدمات مطلوب  و  دانش آموزان 
آموزان  دانش  نقل  و  برای حمل  نیز  اتوبوس  دستگاه 
به این فضاهای ورزشی، فرهنگی، آموزشی در اختیار 
آموزش و پرورش شهر تهران قرار گیرد. گفتنی است؛ 
هماهنگی استفاده دانش آموزان از طریق مدارس و با 

تأیید مناطق انجام می شود.
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اخبار

عملکرد شرکت های خدمات رسان در 
مرزهای مبادالتی باید شفاف باشد

شرکت های  گفت:  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  معاون 
مستقر  استان  مبادالتی  مرزهای  در  که  رسانی  خدمات 
هستند باید عملکرد خود را به شکل شفاف و منظم ارائه 

دهند.
 »بهزاد باباخانی« روز دوشنبه در نشست کارگروه توسعه 
صادرات استان که با حضور مدیران دستگاه های مختلف 
برگزار شد؛ اظهار کرد: تمامی این شرکت ها باید گزارش 
درآمد و هزینه های خود را به شکل کامال شفاف به مدیریت 
قرار  ارزیابی کارشناسی  تا مورد  اعالم کنند  استان  ارشد 

گیرد.
وی افزود: همچنین این شرکت ها باید بخشی از درآمدهای 
مرزها  در  الزم  های  زیرساخت  توسعه  زمینه  در  را  خود 

هزینه کنند.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  استاندار  اقتصادی  معاون 
بر ضرورت بهره مند شدن ساکنان شهرستان های مرزی 

استان از موهبت مرزهای تجاری نیز تاکید کرد.
باباخانی ادامه داد: یکی از راهکارهای انجام این کار، فعال 
شدن شرکت های توسعه و عمران شهرستان ها در مرزهای 
مبادالتی است تا از طریق بتوان به بهبود معیشت مردم 

کمک کرد.
 وی بر نقش موثر فرمانداران در فعالسازی این شرکت ها 
تاکید کرد و از آن ها خواست نهایت توان خود را برای این 

مهم به کار گیرند.

امام جمعه کرمانشاه: مدیران هم باید 
مانند شخص رئیس جمهور سالمت 

نفس داشته باشند

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تاکید 
بر اینکه سالمت نفس برای مسوولیت سرمایه بزرگی است، 
از سالمت  رئیس جمهور  که  هستیم  شاهد  امروز  گفت: 
نفس باالیی برخوردار هستند لذا مدیران هم باید همانند 

شخص آیت اهلل رئیسی سالمت نفس داشته باشند.
 آیت اهلل »مصطفی علما« روز دوشنبه در دیدار »ابراهیم 
رحیمی زنگنه« فرماندار کرمانشاه بر سالمت نفس مدیران 
در انجام کارها تأکید کرد و افزود: سالمت، سرمایه بزرگی 
است لذا مدیران باید در انتخاب معاونان و همکاران خود از 
افرادی استفاده کنند که ضمن سالمت نفس، باور خدمت 

نمودن به مردم را در اندیشه خود پرورش داده اند.
خوب  مدیریت  با  باید  همه  گفت:  کرمانشاه  جمعه  امام 
اگر مردم  باشیم زیرا  از مشکالت مردم  به دنبال کاستن 

نباشند حضور مسووالن بی معنا می شود.
گاهی  کرد:  تأکید  کرمانشاه  دراستان  فقیه  ولی  نماینده 
اطرافیان مشکالتی بوجود می آوردند، لذا باید در انتخاب 
معاونان و مدیران خیلی مراقب باشید، زیرا عملکرد بد یک 

مدیر به پای نظام حساب می شود.
باشیم  تکلیف  انجام  به  باید همه موظف  یادآور شد:  وی 
می  همواره  راحل  امام  زیرا  تکلیفمان چیست،  ببینیم  و 
انجام  مامور  ما  ، چون  انجام دهیم  را  تکلیف  باید  فرمود 

تکلیف هستیم.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه با انتقاد از بی رمقی برخی 
و  کار  عرصه  وارد  مردم  باید  داشت:  اظهار  جامعه  افراد 
عوض  را  شغل  انتخاب  معیارهای  مردم  و  شوند  فعالیت 
کنند، زیرا همه مردم که نمی شود پشت میز نشین باشند، 
فعالیت  مشغول  تولیدی  های  بخش  در  باید  هم  افرادی 
شوند باید ببینیم کشور چین بیش از یک میلیارد جمعیت 

را چگونه مدیریت می کند.
آیت اهلل علماء با حمایت از گسترش صنایع دستی و محلی 
تصریح کرد: باید صنایع بومی محلی را وارد چرخه تولید 
کرد و ببینیم بازار های داخلی و خارجی دقیقاً چه چیزی 

را می خواهند روی همان سرمایه گذاری کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:

تمام زیرساخت های جاده ای و 
خدمات رسانی به زوار اربعین در 

استان کرمانشاه فراهم است

با   مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
بیان اینکه این اداره کل در صف مقدم خدمات رسانی به زوار 
اربعین امام حسین )ع( است، گفت: تمام زیر ساخت ها و امکانات 
جاده ای، خدمات بین راهی برای زوار اربعین در استان کرمانشاه 

فراهم است.
» فریبرز کرمی« در جلسه قرارگاه عملیاتی ویژه اربعین حسینی 
)ع( در سرسرای جلسات اداره کل راهدای و حمل و نقل جاده 
ای استان کرمانشاه؛ با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
لزوم  بر  حسینی)ع(؛  اربعین  زائرین  به  رسانی  خدمات  در 
برنامه ریزی اجرای پروژه های تکمیلی زیرساختی درکوتاه  ترین 
زمان ممکن، قبل از برگزاری مراسم باشکوه اربعین تاکید کرد.

خدمات  سطح  ارتقاء  و  مواصالتی  محورهای  ایمن سازی  وی 
دهی در پایانه  مرزی خسروی به زائران را یکی از اولویت های 
مهم این اداره کل عنوان کرد و افزود: با توجه به پایان دوران 
سفرهای  اوج  همچنین  و  کرونا  ویروس  از  ناشی  محدودیت 
تابستانی، پیش بینی  می شود، زائران اربعین حسینی )ع( نسبت 
به سال های گذشته، افزایش قابل توجه داشته باشند برهمین 
اساس وظیفه ما در پاسخگویی به این حجم تردد داخل استانی 
و سفرهای اربعین سنگین تر می کند و باید آماده باشیم که 

مشکلی پیش نیایید.

شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
با  بنیان  دانش  کشاورزی  مجتمع  کرد:  اعالم 
همکاری دانشگاه تبریز با هدف مدرنیزه شدن 
بخش  سه  طراحی  با  و  استان  در  کشاورزی 
جوار  در  بنیان  دانش  دامداری  و  باغ  مزرعه، 

منطقه خلعت پوشان ایجاد می شود.
با  نشست  در  یکشنبه  روز  واعظی  عبدالرضا 
شرقی  آذربایجان  در  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
فعال  پارک  نظر  زیر  نوآوری  و  مرکز رشد   ۲۰
از این نظر مقام اول کشور را داریم،  است که 

بنیان  این که تعداد شرکت های دانش  ضمن 
و فن آور نسبت به چهار سال گذشته در استان 
و  علم  پارک  است.رییس  شده  برابر  چندین 
فناوری آذربایجان شرقی با بیان این که استان 
با ۲۱۲ شرکت دانش بنیان رتبه پنجم کشور 
را از نظر تعداد داراست، اظهار داشت: بیش از 
شرقی  آذربایجان  در  نیز  فن آور  شرکت   ۵۰۰

فعال است.
واعظی با تأکید بر اینکه به دنبال توزیع عادالنه 
منابع دولتی از نظر بهره مندی از مزیت های 

موجود در پارک علم و فناوری استان هستیم، 
نامگذاری  به  توجه  با  امسال  کرد:  خاطرنشان 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  گرفته  صورت 
از  حمایت  راستای  در  جدی  اهتمام  اسالمی؛ 
تولید محصول  برای  بنیان  دانش  شرکت های 
استان  در  موجود  های  مزیت  با  بنیان  دانش 

خواهیم داشت.
تعداد شرکت  این که  به  اشاره  با  وی همچنین 
استان  کشاورزی  زمینه  در  بنیان  دانش  های 
بسیار اندک است، اظهار داشت: تنها سه شرکت 
دانش بنیان در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی 
در استان فعالیت دارند، که علت آن هم فعالیت 
تولید  و  کشاورزی  زمینه  در  سخت  بسیار 

محصولی دانش بنیان با فناوری پیچیده است.
آذربایجان  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
شرقی با بیان این که یکی از شرکت های دانش 
بنیان استان فعال در عرصه کشاورزی موفق به 
بیو  روش های  از  استفاده  با  دام  خوراک  تولید 
است،  دام شده  تغذیه  نوین  علوم  و  تکنولوژی 
گفت: شرکت دانش بنیان نانو پیشگامان سهند 
با بهره مندی از اساتید و پژوهشگران برجسته 
و  باغی  ضایعات  از  توانسته  تبریز  دانشگاه 
کشاورزی خوراک دام با ارزش افزوده بسیار باال 
در کشاورزی  تحولی مهم  تولید کند که خود 

دنیا محسوب می شود.
با بیان این که ساالنه حدود ۳۰ درصد  واعظی 
ضایع  کشور  در  تولیدی  کشاورزی  محصوالت 

می شود که حدود ۳ درصد ضایعات کشاورزی 
محصول  تن  میلیون   ۱۶.۵ با  برابر  جهان 
کشاورزی است، افزود: ۱۲ درصد سطح کشت 
رعایت  عدم  دلیل  به  کشور  آبی  محصوالت 
غیراصولی  نقل  و  حمل  و  الزم  استانداردهای 
این  افزود:  شود.وی  می  ضایعات  به  تبدیل 
همین  از  توانسته  استان  بنیان  دانش  شرکت 
می شدند؛  دفن  و  بود  بالاستفاده  که  ضایعات 
و  باال  ماندگاری  که  کند  تولید  دامی  خوراک 
به دیگر خوراک  بیشتری نسبت  ارزش غذایی 
های مرسوم دامی دارد، به عبارت دیگر محصول 
فراوری شده از پسماند و ضایعات کشاورزی با 
کمترین هزینه، بیشترین کیفیت و ارزش غذایی 
و باالترین ماندگاری از سوی این شرکت ارایه 
بنیان  دانش  شرکت  این  عامل  شود.مدیر  می 
داشت:  اظهار  نشست  این  در  نیز  کشاورزی 
ساله  چند  های  پژوهش  از  استفاده  با  شرکت 
اساتید برجسته دانشگاه تبریز و با انجام فرآیند 
بر روی پسماندها یا ضایعات کشاورزی توانسته 
محصولی تولید کند که به عنوان خوراک دام 
مقادیر  به  توجه  با  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد 
قابل توجهی از مواد مغذی و با ارزش )پروتئین، 
انرژی، مواد معدنی و ویتامین( که در محتوای 
پسماندها  این  از  استفاده  دارد،  ضایعات وجود 
لحاظ  از  روزانه حیوانات  در جیره های غذایی 
فرآورده  تمام شده  اقتصادی در کاهش قیمت 

های دامی تأثیر به سزایی داشته است.

مجتمع کشاورزی دانش بنیان در 
آذربایجان شرقی ایجاد می شود

اخبار

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی 
استانداری کرمانشاه: مرز خسروی 

باید تقویت شود

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست   
کرمانشاه با اشاره به مزیت های تردد از مرز خسروی برای سفر 
به کربال گفت: آنچه که مرز خسروی را از دیگر مرزهای کشور 
با عراق متفاوت می کند دیدگاه استراتژیکی و کالن مسئوالن 
نظام نسبت به پویایی این مرز است و از این رو باید این مرز 

را تقویت کرد.
داران  موکب  ساماندهی  جلسه  در  پورهاشمی«  »محمد   
حسینی در مسیر زوار اربعین در دفتر معاونت سیاسی امنیتی 
استانداری، با اشاره به برکات راهپیمایی اربعین اظهار داشت: 
هدف غایی راهپیمایی و زیارت اربعین که تولید قدرت و ثروت 

می کند، جهانی شدن و سراسری شدن شعارهای آن است.
از همه  نظر  قطع  مردمی،  و  اعتقادی  این حرکت  افزود:  وی 
دولت ها شکل می گیرد و هر چند دیگران در طول تاریخ سعی 
بر کنترل آن داشته اند اما این حرکت ادامه داشته چرا که منشا 
آن مردم بوده اند و ورود دولت فقط برای تسهیلگری بوده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی در ادامه با بر 
شمردن ویژگی های جغرافیایی و تاریخی مرز خسروی از جمله 
کوتاهی مسیر و معتدل بودن آب و هوا گفت: اگر مرز مهران 
کشش بیشتری برای زوار پیدا کرده به دلیل مزیت هایی است 
که در سال های گذشته برای آن ایجاد شده است، در حالی که 
مرز خسروی از قدیم االیام برای ایرانیان دروازه عتبات عالیات 
محسوب می شد و از این رو باید نگاه بلند مدتی به موضوع مرز 

خسروی داشته باشیم.
پورهاشمی تاکید کرد: اصرار نظام جمهوری اسالمی و مسئوالن 
کالن کشور بر فعال شدن مرز خسروی است و این مهم همت 
عالی الزم دارد. باید به تقویت زیرساخت ها و رفع مشکالتی که 
در آنسوی مرز وجود دارد توجه داشت تا ظرفیت های این مسیر 

تاریخی توسعه داده شود.
وی در ادامه با تاکید بر پررنگ شدن نقش مردم در راهپیمایی 
عالیات،  عتبات  کارستاد  افزود:  زائران  به  خدمات  و  اربعین 
هماهنگی، تمشیت امور و نظارت بر موکب ها و خدمات است. 
همچنین ستاد اربعین در زمینه فراهم کردن امکانات و تسهیل 
آن باید اقدام کند چرا که خدمات به زوار در اربعین امسال باید 

بهتر از سال ۹۸ باشد.
پورهاشمی با اشاره به مشکالت و مشقت های بازگو شده در 
راه خدمت به زوار اربعین تصریح کرد: این مشقت ها همواره در 
طول تاریخ بوده و همچنان نیز ادامه دارد. دخالت آمریکا در 
هر کشوری فتنه به جای گذاشته و زوار اربعین نیز با وجود این 

فتنه ها، حرکت خود را ادامه داده اند.
گاه  تکیه  اربعین،  راهپیمایی  قوت  نقطه  کرد:  تصریح  وی 
اعتقادی و مردمی بودن آن است. این سیل را نمی توان کنترل 
کرد و این قدرت کل روزی منطقه را در بر می گیرد و دشمنان 

از مردمی بودن آن می ترسند.
پیگیری  و  تالش  با  قصرشیرین  در شهرستان  مرز خسروی   
های استاندار کرمانشاه به فهرست مرزهای خروجی برای زائران 
اربعین حسینی )ع( اضافه شد و این مرز امسال محل تردد زوار 

اربعین خواهد بود.
عالوه بر مرز خسروی بخش عمده ای از رائران اربعین حسینی 
که راه زمینی را برای رسیدن به کربال انتخاب می کنند برای 
رسیدن به مرز مهران در استان ایالم نیز از جاده های استان 

کرمانشاه تردد خواهند داشت. 
مرز رسمی خسروی  - منذریه مسیر اصلی جاده کشورمان به 
سوی بغداد پایتخت کشور عراق است که این جاده در ادامه به 
کشور سوریه متصل شده و در نهایت به بندر حلب در ساحل 

دریای مدیترانه متصل می شود. 

اداره کل کتابخانه های عمومی 
کرمانشاه فرهنگ مطالعه را در 

مراکز درمانی ترویج می کند
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، تقویت، 
توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تالش برای 
انس هرچه بیشتر مردم با کتاب را یکی از رسالت های 
این اداره کل دانست و گفت: اکنون در قالب تفاهم نامه 
های همکاری با مراکز درمانی به دنبال توسعه فرهنگ 

مطالعه در این مراکز هستیم.
»معصومه حسنی خونسار« روز سه شنبه در نشست انعقاد 
تفاهم نامه همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
انعقاد  از  هدف  افزود:  الماس،  دندانپزشکی  کلینیک  با 
آموزشی  پژوهشی،  فرهنگی،  همکاری  تفاهم نامه  این 
تقویت  و  کتاب خوانی  انگیزه  ایجاد  پزشکی دوجانبه،  و 
روحیه پژوهش گری در مراجعین و کارکنان کلینیک، 
فرهنگی،  مسابقات  طریق  از  مطالعه  فرهنگ  ارتقا 
جامعه،  اقشار  بین  در  کتاب  نقد  و  معرفی  گردهمایی، 

مشارکت در اجرای طرح های مورد توافق است.
وی همچنین گفت: ارتقا فرهنگ مطالعه در بین تمام 
اقشار جامعه و کارکنان سازمان ها و مراکز تخصصی از 
برگزاری   لذا  اهداف اصلی کتابخانه های عمومی است، 
کتاب  های  گردهمایی  کتابخوانی،  فرهنگی  مسابقات 
محور، معرفی و نقد کتاب در بین اقشار جامعه الزمه این 
اهداف است، همانا مشارکت در اجرای طرح های مورد 

توافق برای دو طرف الزم می باشد.
نشست  این  در  نیز  الماس  دندانپزشکی  کلینیک  مدیر 
مهم  مسائل  از  کتابخوانی  و  کتاب  توسعه  گفت: 
زیرساختی فرهنگی جامعه ما است، همچنین ما مانند 
خدمات پزشکی و بهداشتی باید به خوراک روح یعنی 
کتاب خوان کردن افراد نیز اهمیت دهیم تا جامعه ای با 

سواد عمومی باال و فرهنگ غنی داشته باشیم.
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از  کرمانشاه  استان  دادگستری  کل  رئیس   
تشکیل شورای خیرین استان کرمانشاه به منظور 
دیدگان  آسیب  به  کمک  و  آسیب ها  کنترل 
شورا  این  تشکیل  گفت:  و  داد  خبر  اجتماعی 
قضایی  دستگاه  هدفمند  برنامه های  جمله  از 
روز  زاده«  توسلی  است.»پرویز  کرمانشاه  استان 
اجتماعی  خیران  شورای  جلسه  در  چهارشنبه 
استان کرمانشاه اظهار داشت: دراین شورا تالش 
می کنیم با حضور خیرین به کنترل آسیب های 

دیدگان  آسیب  اجتماعی کردن  باز  و  اجتماعی 
کمک کنیم.  

کنترل  را  اجتماعی  خیران  شورای  هدف  وی   
آسیب ها و کمک به آسیب دیدگان و بازاجتماعی 
کردن آنها  عنوان کرد و گفت: عالوه بر وظیفه 
معمول خود باید در دیگر حوزه های اجتماعی 

نیز ورود کنیم.
توسلی زاده افزود: زمانی که به خانه های سالمت 
افرادی از جمله دختران  با  بهزیستی مراجعه و 

سرپناهی  که  شویم  روبرو  کودک  و  خردسال 
ندارند بیش از پیش احساس مسئولیت خواهیم 

کرد.
ادامه  کرمانشاه  استان  دادگستری  کل  رئیس 
داد: نمی توانیم در مقابل آسیب های موجود در 
اجتماعی که عضوی از آن هستیم و نیز آسیب 
دیدگان آن بی تفاوت باشیم، کمک به این اقشار 
انسانی  وظایف  از  پذیر  آسیب  و  دیده  آسیب 
همه ماست.وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود 

صاحبان  مشاغل مهم و اصناف مربوط در این 
شورا مشارکت فعال داشته باشند و ما را در این 
امر خیر کمک کنند تا بتوانیم برخی از مشکالت 
را مرتفع کنیم. در این مراسم معاونین دادگستری 
در حوزه پیشگیری و توسعه حل اختالف و نیز 
روسای خانه صنعت و بازرگانی و نیز مدیران کل 
بهزیستی و کمیته امداد و تعدادی از خیرین به 
بیان دیدگاه های خود در مورد شورای خیرین 
استان کرمانشاه و چگونگی فعالیت آن پرداختند.

شورای خیرین استان کرمانشاه به منظور کمک به 
آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شد

بر  قصرشیرین  فرمانداری  سرپرست   
در  های شهرستان  ظرفیت  تمام  بکارگیری 
اربعین  زائران  به  رسانی  خدمات  راستای 
رویداد  این  در  و گفت:  کرد  تاکید  حسینی 
و کنگره عظیم باید همه قصرشیرین درگیر 

شود و پای کار بیاید.
 »محمد حیدری« روز چهارشنبه در جلسه 
ستاد اربعین قصرشیرین با حضور نمایندگان 
کمیته های زیرساخت، ستاد بازسازی عتبات 
اربعین،  استانی  ستاد  دبیرخانه  و  عالیات 
افزود: اربعین یک کنگره عظیم جهانی است 
از تجربه های گذشته  بهره گیری  با  باید  و 
یک برنامه ریزی درست، متقن و صحیح در 
ایجاد و  و  زائران  به  راستای خدمات رسانی 
تمامی  در  موجود  های  زیرساخت  تقویت 
یقین  طور  به  چون  شود  انجام  ها  زمینه 
مواجه  زمینه  این  در  نوظهوری  مسایل  با 
خواهیم شد که نیازمند آمادگی کامل و همه 

جانبه  است.
وی اظهار داشت: در بحث خدمات رسانی به 
زائران اربعین نیازمند مساعدت تمام دستگاه 
ها و مجموعه ها و بهره گیری از ظرفیت های 
مردمی هستیم تا متناسب با جمعیتی که در 
خدمات  یابند  می  حضور  مرز  و  شهرستان 
جرگه  در  همه  رابطه  این  در  و  دهیم  ارایه 

خدمتگزاران به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( 
باشیم.

ادامه  در  قصرشیرین  فرمانداری  سرپرست 
گفت: اگرچه ظرفیت شهرستان قصرشیرین 
با  محدود  ظرفیت  همین  اما  است  محدود 
برنامه ریزی درست و اصولی می تواند برکت 
اختیار  در  کمی  زمان  راستا  این  در  و  یابد 
داریم و از نظر زمانبندی عقب هستیم از این 
رو ستاد اربعین باید به صورت عملی با تمام 
توان پای کار بیاید تا آمادگی الزم را داشته 

باشیم.
داخل  در  دهی  سرویس  داد:  ادامه  حیدری 
سوی  آن  در  و  خسروی  مرز  و  شهرستان 
مرز ۲ مساله ای هستند که باید به صورت 
جداگانه بر روی آن تمرکز و برنامه ریزی های 

الزم را انجام دهیم.
وی گفت: شهرداری قصرشیرین یک مسئولیت 
سنگینی بر عهده دارد و باید امکانات خود را 
از نظر نیروی انسانی و تجهیزات افزایش دهد 
همچنین باید از شهرستان های اطراف کمک 

بگیریم و مدیران کل پای کار بیایند.
 وی گفت: کمیته های زیرساخت و موکب ها 
و  باشند  را داشته  باید هماهنگی های الزم 
همچنین مساله بهداشت و درمان نیز مقوله 
مهمی است، جمعیت هالل احمر جمهوری 

امداد  خط  بینی  پیش  باید  ایران  اسالمی 
هوایی را داشته باشد و دانشگاه علوم پزشکی 
بیمارستان  تجهیزات  و  امکانات  تجهیز  نیز 
و  قصرشیرین  در  )ع(  العباس  ابوالفضل 
همچنین تجهیزات آمبوالنس و دارو و پزشک 
ایجاد درمانگاه  برای  نیز  را  در مرز خسروی 

های سیار در دستور کار قرار دهد.
سرپرست فرمانداری قصرشیرین در ادامه بر 
ایجاد سرویس  و  اتوبوس های الزم  استقرار 
از  زائران  جابجایی  برای  نقل  و  حمل 
قصرشیرین به مرز خسروی و از خسروی تا 
کرمانشاه و همچنین انتقال زائران از کرمانشاه 
نیز  مقصد  های  استان  تا  رایگان  صورت  به 

توسط کمیته حمل و نقل تاکید کرد.
تسطیح  و  کشی  خط  داد:  ادامه  حیدری 
خودروهای  پارکینگ  فضای  هکتار   ۸۰
قصرشیرین  در  موجود  عمومی  و  سواری 
و  بینی  پیش  آب،  تامین  خسروی،  مرز  و 
با ظرفیت ۵۰  تانکر آب  تامین ۱۰ دستگاه 
زائران  به  رسانی  خدمات  برای  لیتری  هزار 
افت  مشکل  یا  و  قطعی  ضروری  مواقع  در 
و  استقرار  به گرمای هوا،  توجه  با  فشار آب 
احداث سرویس های بهداشتی، برنامه ریزی 
پلیس و کمیته ترافیک برای نصب سیستم 
و  قصرشیرین  تا  کرمانشاه  از  مانیتورینگ 
برای  کافی  تعداد  به  انسانی  نیروی  تامین 
پوشش مسیر، ایجاد آشپزخانه مرکزی برای 
پخت غذا و تامین سردخانه و همچنین یخ و 
مواردی  دیگر  از  زائران  برای  آشامیدنی  آب 

است که بسیار حایز اهمیت است.
های  کمیته  نمودن  فعال  و  بکارگیری  وی 
زائران،  اسکان  مساله  نمودن  فراهم  استانی، 
بهسازی راه ها که نشان دهنده چهره استان 
است را نیز از دیگر موارد حایز اهمیت برای 

خدمات رسانی به زائران اربعین برشمرد.
حیدری بر مساله تجهیز و تقویت فیبر نوری 

و  ارتباطات و تامین اینترنت و خدمات رسانی 
اپراتورهای شبکه های تلفن همراه تاکید کرد 
و گفت: ظرفیت مردم نیز یک ظرفیت بزرگی 
است که در این مساله می تواند بکارگیری 

شود.
کردستان،  همدان،  استان  پنج  افزود:  وی 
قزوین، اردبیل و گیالن معین استان کرمانشاه 
در بحث ستاد اربعین هستند و نیازمندهای 
که  است  شده  ابالغ  ها  استان  این  به  الزم 
توسط  الزم  آالت  ماشین  و  دستگاه ها  باید 
این استان ها برای ایجاد زیرساخت ها وارد 
شهرداری  اینکه  ضمن  و  شوند  شهرستان 
منطقه ۲۲ تهران نیز معین استان کرمانشاه 
در بحث خدمات رسانی به زائران اربعین در 

مرز خسروی و قصرشیرین است.
های  کمیته  نمایندگان  جلسه  این  در 
زیرساخت و ستاد بازسازی عتبات عالیات با 
ارایه گزارشی از تشکیل ۱۷ کمیته تخصصی 
طبق  گفتند:  و  دادند  خبر  اربعین  ستاد 
به استانداران  دستورالعمل وزارت کشور که 
ابالغ شده از دیماه سال گذشته ستاد اربعین 
در استان کرمانشاه کار خود را شروع کرده و 
برای ۱۰ فرماندار مسیر تردد زوار ابالغ صادر 

و احکام نیز صادر شده است.
به  ها  پارکینگ  تمامی  زیرساخت  حوزه  در 
بحث  در  و  است  مجهز  مداربسته  دوربین 
اسکان و زیرساخت مشکلی در قصرشیرین و 
خسروی نداریم و هم اکنون ۲۹ گیت ۲ نفره 
داریم و در عراق ۲۷ گیت داریم که نیاز است 
امکانات زیرساختی و تجهیزات الزم در مرز 

منظریه عراق  تقویت شود.
پارکینگ  هکتار   ۸۰ اکنون  هم  همچنین 
 ۷۰ نیز  طبیعی  منابع  همکاری  با  و  داریم 
که  هایی  زمین  از  دیگر  پارکینگ  هکتار 
قابلیت پارکینگ را دارند نیز تسطیح خواهد 

شد که این ظرفیت تقویت شود.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین:

تمام ظرفیت های قصرشیرین برای خدمات رسانی به زائران 
اربعین بکارگیری می شود
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مقانلو: منتقدان شرایط تکواندو 
ایران را درک کنند

 سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان با بیان اینکه 
کرده  درک  را  ایران  تکواندوی  شرایط  منتقدان 
به  بیشتر  نگاهم  گفت:  بسنجند  را  جوانب  همه  و 
آینده است و باید بپذیریم که ۶ سال از رقیبان عقب 

ماندیم.
ملی  تیم  عملکرد  خصوص  در  مقانلو«   »بیژن 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا  تکواندوی مردان 
که با کسب سه مدال نقره، یک برنز و قرار گرفتن 
در رتبه پنجم همراه بود، اظهار داشت: ۸۰ درصد 
تغییرات داشتیم و من چندی پیش ریسک کرده و 
هدایت تیم را پذیرفتم چراکه معتقدم آینده متعلق 
به جوانان است و آنها نتایج خوبی را در رویدادهای 

بعدی خواهند گرفت.
که  را  خود  اصلی  نفر  ششم  وزن  در  افزود:  وی 
مشمول خدمت سربازی بود نتوانستیم اعزام کنیم 
امیرمحمد  دلیل  همین  به  نداشتیم.  هم  زمانی  و 

بخشی را به یک وزن باالتر آوردیم.
ایران با ۱۲  مقانلو ادامه داد: در دوره گذشته تیم 
بازیکن به سه مدال رسید و امسال با ۶ تکواندوکار 
صاحب چهار مدال شدیم و سه فینالیست داشتیم. 
با توجه به تغییر قوانین، بازیکنان ما عملکرد خوبی 

داشتند.
این  داد:  ادامه  ایران  تکواندوی  ملی  تیم  سرمربی 
مساله را هم در نظر بگیرید که مهدی حاجی موسایی 
و میرهاشم حسینی با امتیازاتی که کسب کردند، 

مجوز حضور در گرندپری ها را به دست آوردند.
آسیا ۱۲۰  قهرمانی  تصریح کرد: مدال طالی  وی 
امتیاز، نقره ۵۰ و برنز ۲۰ امتیاز داشت و در واقع اگر 
یک طال می گرفتیم شرایط خیلی فرق می کرد. باید 
بپذیریم تکواندو متفاوت شده است و بازیکنان ما در 
همین مدت زمان کمی که داشتیم مبارزات خوبی 

انجام دادند. آنها نیاز به خود باوری دارند.
ما  بازیکنان  همین  کرد:  عنوان  ملی  تیم  سرمربی 
بالفاصله پس از قهرمانی آسیا در رقابت های سطح 
مدال های  و  کرده  شرکت  کره جنوبی  آزاد  باالی 

خوبی کسب کردند.

داورزنی: برتری مقابل لهستان شاهکار بود
خبر

رییس فدراسیون بسکتبال: تیم ملی نیاز 

به تغییرات زیادی دارد

6

 رئیس فدراسیون بسکتبال در واکنش به شکست تیم ملی 
نتیجه  این  در  زیادی  مسائل  گفت:  قزاقستان  مقابل  ایران 
به  ملی  تیم  ترکیب  اما  شود  بررسی  باید  که  بود  دخیل 

تغییرات زیادی نیاز دارد.
جواد داوری روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع شهدا 
انقالب تهران درباره عملکرد تیم ملی  در مجموعه ورزشی 
بسکتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی، اظهار داشت: بازی 
اول با قزاقستان خوب نبود و باید تغییرات زیادی در تیم ملی 
صورت بگیرد. بازیکنان در بازی دوم مقابل سوریه بهتر بودند. 
اگر همان شرایط دیدار با سوریه را مقابل قزاقستان داشتند، 
نتیجه بهتر می شد. امروز یا فردا جلسه ای با سعید ارمغانی 

سرمربی تیم ملی داریم تا شرایط را بررسی کنیم.
وی در مورد اینکه مهمترین علت شکست مقابل قزاقستان 
چه بود؟ گفت: مسائل زیادی دخیل بود و باید بیشتر بررسی 
بررسی  فنی  مسائل  ملی  تیم  سرمربی  با  جلسه  در  شود. 
خواهد شد. فکر می کنم ملی پوشان سنگین بودند. باخت در 
دور رفت نیز بار روانی منفی در این مسابقه ایجاد کرده بود. 
امیدوارم دیگر این شکست ها تکرار نشود. معتقدم اگر ملی 
از  بعد  ایران می آمدند و  به  اردوی صربستان  از  بعد  پوشان 
چند روز به قزاقستان می رفتند تاثیر بهتری داشت. در کاپ 
آسیا هم باید با قزاقستان بازی کنیم و آنجا عیار اصلی تیم 
مشخص می شود.  رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد انتخاب 
دبیر فدراسیون بیان کرد: جلساتی با برخی افراد داشتیم اما 
سخت است کسی را تمام وقت انتخاب کنیم. با صحبتی که 
در هیات رئیسه کردیم قرار است یک نفر را به عنوان سرپرست 

معرفی کنیم که این فرد به زودی معرفی می شود.
داوری در مورد شرایط فدراسیون بسکتبال از زمان حضورش 
گفت: هنوز به انسجام کامل نرسیده ایم و کار سنگین است. 
اعزام های زیادی داشتیم. همین که  از زمانی هم که آمدم 
توانستیم اعزام ها را منظم انجام دهیم، خوب است. نیاز است 
که باز هم از یک سری اتفاقات جلوگیری شود. در یکی دو ماه 

آینده به شرایط عادی و باثبات خواهیم رسید.

 دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه رای پرونده 
»مارک ویلموتس« هفته آینده اعالم می شود، گفت: 
این  هر صحبتی که در خصوص شکسته شدن رای 
واقعیت  و  است  گمانه زنی  یک  شده  مطرح  پرونده 

ندارد.
خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  کامرانی فر  حسن 
بلیت  خرید  برای  نمی توانند  ایرانی  هواداران  اینکه 
در  داشت:  اظهار  کنند،  اقدام  نمی توانند  جام جهانی 
به  مربوط  اول  بخش  داریم.  بخش  دو  این خصوص 
از  که  آنهایی  است.  فوتبال  فدراسیون  فروشی  بلیت 
فیفا  به  اسامی شان  کردند،  اقدام  فدراسیون  طریق 
گرفته  صورت  کشی  قرعه  آنجا  در  و  شده  ارسال 
دوباره  هم  آن  از  بعد  است.  شده  واگذار  بلیت  و 
درخواست بلیت کردیم که باز هم فیفا موافقت کرد 
است. انجام شدن  حال  در  کار  نیز  زمینه  این  در  و 

طریق  از  خودشان  یکسری  کرد:  تاکید  کامرانی فر 
برای  فیفا  کردند.  اقدام  بلیت  تهیه  برای  فیفا  سایت 
قرعه کشی، آنهایی که از لیست ایران ثبت نام کردند 
را خارج کرده است. آنهایی که در لیست فیفا ثبت نام 
با کارت و حساب شخصی  باید  کردند، طبق قوانین 
بین  کارت  برخی  کند.  پرداخت  را  هزینه اش  خود 
المللی نداشتند و قصد داشتند با استفاده از حساب 
را  هزینه  این  بودند  کشور  از  خارج  در  که  دیگران 
که طبق  چرا  نداد  رخ  اتفاق  این  که  کنند  پرداخت 

قانون فیفا نبود.
مشکلی  کرد:  خاطرنشان  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
که برای هواداران ایرانی رخ داد را به فیفا اطالع دادیم 
اما آنها به صورت شفاهی این مشکل را رد کردند. فیفا 
روی قانون خودش که پرداخت با کارت اعتباری خود 
شخص است تاکید دارد و در این باره نتوانستیم به 
نتیجه برسیم. منتظر رایزنی و نشست هستیم تا این 

اینکه در  با  مشکل را حل کنیم.کامرانی فر در رابطه 
ایران افراد کمی هستند که کارت بین المللی دارند، 
گفت: هر فردی می خواست در سایت فیفا ثبت نام 
آن  در  که  می کرد  مشاهده  را  تعهدنامه  باید  کند 
صریحا ذکر شده است که هر فردی قصد خرید بلیت 
دارد باید با کارت خودش پرداخت کند و این مشخص 
بود. یکسری موضوعات از اختیارات فدراسیون خارج 
است.وی در مورد اظهارات شهاب الدین عزیزی خادم 
او اعالم کرده  رییس سابق فدراسیون فوتبال که به 
بود نشست هیات رییسه را قبول ندارد، گفت: در این 
باره قرار شده فقط سخنگوی فدراسیون صحبت کند. 
در این باره نیز او صحبت کرده و من ورود نمی کنم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد بازی با تیم ملی 
برنامه ریزی  کرد:  خاطرنشان  شهریورماه  در  اروگوئه 
اردو نهایی شده و تیم ملی در اروپا اردو خواهد زد. 
بازی  دو  و  هستند  گزینه  دیگر  کشور  دو  و  اتریش 

خیلی خوب برای تیم ملی خواهیم داشت.
وی در مورد آغاز ثبت نام ریاست فدراسیون فوتبال 
تا دوشنبه  و  آغاز شده  نویسی   نام  این  کرد:  تاکید 
هم  تعطیل  روزهای  در  حتی  دارد.  ادامه  آتی  هفته 
فدراسیون هستیم چرا که در اساسنامه صریحا اعالم 
شده که هفت روز زمان نام نویسی است. من لحظه 
تا االن کسی  به لحظه همه مسائل را چک می کنم 
بتوانیم شاهد حضور  امیدوارم  است.  نکرده  نام  ثبت 
افراد خوب در فوتبال باشیم. امیدوارم در این مدتی 

که مانده مجموعه خوبی کار را پیش ببرند.
کامرانی فر در مورد اینکه آیا قانون سقف قراردادها به 
باشگاه ها ابالغ شده یا خیر، گفت: این موضوع اعالم 
بررسی  رییسه در حال  اعضای هیات  توسط  و  شده 

است. امروز این قانون ابالغ خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف بازیکنانی که 

قراردادشان را ثبت کردند، چه می شود، تاکید کرد: ما 
فقط قانون را اعالم می کنیم و آن افراد باید تغییری 

در قراردادهایشان بدهند.
دبیرکل فدراسیون فوتبال در رابطه با اینکه این سقف 
چقدر خواهد بود، تاکید کرد: کمیته تدوین مقررات 
باید نظر نهایی اش را در این باره اعالم کند و امکان 
دارد که تغییر کند. به محض اینکه رسمی شد، اعالم 

می شود.
اعضای  قانون  برای وضع  اینکه  فر در مورد  کامرانی 
خیر؟  یا  رسید  خواهند  نصاب  حد  به  رییسه  هیات 
اعضای  و  داده  اختیارات  یکسری  مجمع  بله.  گفت:  
هیات رییسه هم می توانند یکسری قوانین را تایید 
اعضای  کنیم.  متوقف  را  فوتبال  نمی توانیم  کنند. 
تصمیم  می توانند  هستند  چقدر  هر  رییسه  هیات 
حرفه ای  مجوز  کمیته  تعلیق  مورد  در  بگیرند.وی 
تاییدیه  شد  اعالم  که  نفره  پنج  کمیته  آن  گفت: 
از سازمان  این کمیته  به زودی  ندارد.  را  فدراسیون 
لیگ به فدراسیون فوتبال منتقل خواهد شد. جلسات 
رسمی  غیر  صورت  به  را  کارشان  و  داشتیم  زیادی 
 afc حرفه ای  مجوز  کمیته  مسوول  از  کردند.  آغاز 
هم دعوت کردیم به ایران بیاید و بتوانیم تمام مسائل 
رای  ظاهرا  اینکه  مورد  در  دهیم.کامرانی فر  انجام  را 
صحبتی  هر  گفت:  شده،  شکسته  ویلموتس  پرونده 
و  است  گمانه زنی  یک  شده  مطرح  باره  این  در  که 
هفته  در  و  زودی  به  ویلموتس  رای  ندارد.  واقعیت 

آینده خواهد آمد.
اینکه  بر  مبنی  کانادایی ها  ادعای  با  رابطه  در  وی 
غرامت  آنها  شده  افشا  دوستانه  بازی  قرارداد  چون 
نخواهند داد، گفت: یک کمیته حقوقی بسیار قوی از 
سوی فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، نهاد ریاست 
کار  و  شده  تعیین  خارجه  امور  وزارت  و  جمهوری 
مطرح  مالی  بحث  بازی  این  لغو  در  می برد.  پیش 
نیست بلکه یک فرصت از تیم ملی ایران گرفته شده 
است. علت را از کانادا خواستیم و در این باره کوتاه 
نخواهیم آمد. هنوز شکایت ارسال نشده اما به زودی 

این اتفاق می افتد.
دبیر کل فدراسیون فوتبال در مورد شفافیت قراردادها 
گفت: در بحث مجوز حرفه ای هم روی بحث شفافیت 
قراردادی  بندهای  شاید  است.  شده  تاکید  مالی 
در  نسخه اش  یک  قراردادها  تمام  است.  محرمانه 
سازمان لیگ است و باید ارائه دهند. قراردادها شفاف 

است اما در جامعه شاید مطرح نباشد.
کامرانی فر در مورد اینکه در آستانه شروع مسابقات 
گفت:  دارند،  باز  پرونده  تیم ها  برخی  هنوز  لیگ 
باشگاه های لیگ برتر و لیگ یک؛ هرچه سریعتر برای 
تسویه حساب اقدام کنند و اگر می خواهند بازیکنی 

ثبت کنند تسویه حساب کنند.

کامرانی فر: قانون سقف قرارداد ابالغ می شود

 رئیس فدراسیون والیبال گفت: از بازیکنان تیم 
ملی خواسته ام از هیچی نترسند و بازی خودشان 
باشند،  خودشان  وقتی  مطمئنا  دهند.  انجام  را 

مردم از بازی آنها لذت می برند.
تیم های  مسابقه  درباره  داورزنی  محمدرضا   
ملی والیبال ایران و لهستان در هفته سوم لیگ 
دو  بر  سه  پیروزی  با  گذشته  شب  که  ملت ها 
شاهکار  افزود:  شد،  برگزار  ایران  والیبال  مردان 
تبریک  عزیزمان  مردم  به  را  ملی پوشان  بزرگ 
والیبال  ملت های  لیگ  از شروع  مردم  می گویم. 
نگرانی  ملی  تیم  نسل  تغییر  دلیل  به   ۲۰۲۲

داشتند که طبیعی بود.
ملی  تیم  به  جوان  بازیکنان  این که  بیان  با  وی 
تزریق کردیم و به قدیمی ترها استراحت دادیم تا 
به باشگاه هایشان برسند، گفت: مردم انتظارات 
باالتری از تیم ملی دارند اما به جوان ها فرصت 
هفته  باخت  دو  کنند.  همراهی  را  تیم  تا  دادیم 
اول و کمی افت و خیر آن ها مردم را نگران کرد 
اما همان موقع هم از مردم خواستم تا به جوانان 

فرصت بدهند تا خودشان را اثبات کنند.
رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: تیم ایران در 
هفته دوم هم دو برد و دو باخت داشت اما باخت 
برابر بلغارستان کمی توقعات مردم را جواب نداد، 
اما خوشبختانه با شکست آمریکا و کانادا، رضایت 
نسلی در مردم به وجود آمد. البته بازهم از مردم 
در  ملی  تیم  که  کنند، چرا  می خواهیم صبوری 
ریل موفقیتش قرار گرفته و هفته سوم می تواند 

شرایط بهتری داشته باشد.
داورزنی تصریح کرد: وقتی تیمی تغییر می کند 
به تیمی که ۶ بازیکن زیر ۲۱ سال دارد و سه 
علی اصغر  کریمی،  )جواد  آن  شاخص  بازیکن 
مجرد و میثم صالحی( در حال درمان و ریکاوری 
هستند و در آینده کم کم به تیم اصافه خواهند 
شد، نگرانی  کارشناسان و مربیان از باخت تیم 
عموم   تصور  مثال  عنوان  به  است.  طبیعی  ملی 
اما  همیشه  همانند  بود  ژاپن  برابر  ایران  برد 
باختیم، موضوعی است که  به ژاپن  امسال  چرا 

عالقمندان به والیبال را نگران می کرد.
باید  والیبال  فدراسیون  این که  بر  تاکید  با  وی 
این فضا را مدیریت می کرد تا تیم به خودباوری 
والیبال  ژاپن کشور ریشه داری در  برسد، گفت: 

دنیاست و با بازسازی که انجام داده است، چند 
باید به این  سالی است خوب کار می کند و ما 
برنامه ریزی و  از ژاپن  بهتر  باید  باور برسیم که 
را شکست  ژاپن  آینده  در  بتوانیم  تا  کنیم  کار 
داد:  ادامه  والیبال  فدراسیون  رئیس  دهیم. 
خوشبختانه تیم ملی در دیدار با لهستان نشان 
به  می توانیم  اعتماد  و  امیدواری  آن  از  که  داد 
خوبی بهره ببریم. خیلی مهم است که بازیکنان 
می  که  برسند  باوری  خود  این  به  ایران  جوان 
مقابل  و  باشند  داشته  بهتری  عملکرد  توانند 
را  بازی کنند و آن  تیم های بزرگ دنیا خوب 
ثابت کردند. تیم ایران مقابل بیش از ۱۰ هزار 
بازی  کشور  این  ملی  تیم  با  لهستانی  تماشاگر 
کرد. بازی که حتی می توانست با نتیجه سه بر 
یک تمام شود، بچه ها در ست پنجم امیدواری 

در آینده را به نمایش گذاشتند.
داورزنی با یادآوری این که تیم ملی والیبال ایران 
این هفته سه مسابقه دیگر دارد که به امید خدا 
کرد،  خواهند  دنبال  موفقیت  مسیر  همین  در 

گفت: تیم ایران شانس صعود به دور نهایی لیگ 
ارزشمند  این جوانان  را هم دارد. وجود  ملت ها 
را به مردم تبریک می گویم. پیروزی آنها مقابل 
تیم های بزرگ دنیا مثل آمریکا ساده نیست، برد 

لهستان، ساده نیست.
ایتالیا،  با  ادامه  در  ملی  تیم  داد:  ادامه  وی 
باز  مطمئنا  که  دارد  بازی  اسلونی  و  صربستان 
را  لبخند  کند.  شیرین  را  مردم  کام  می تواند 
برای  که  چیزی  آن  البته  بیاورد.  مردم  لب  به 
بازیکنان  این که  است،  مهم  خیلی  فدراسیون 
کنند،  پیدا  را  الزم  نفس  به  اعتماد  رفته  رفته 
دوش  روی  که  استرسی  و  دلهره  شکر  را  خدا 
بازیکنان بود، برداشته شده و روان تر و بهتر بازی 
می کنند. شک نکنید این تیم آینده خوبی دارد 
درمان  دوره  که  بازیکنی  سه  شدن  اضافه  با  و 
ایران شرایط  والیبال  را طی می کنند. تیم ملی 
هستم  مطمئن  کرد.  خواهد  پیدا  بهتری  خیلی 
حرکت  آن  روی  ملی  تیم  که  موفقیتی  ریل 
افتخار  قله های  به  را  ایران  والیبال  می کند، 

خواهد رساند.
روز  دیدار  درباره  والیبال  فدراسیون  رئیس 
پنج شنبه ۱۶ تیرماه ایران و ایتالیا و پیش بینی 
همه  دارد  توانایی  ایران  تیم  گفت:  نتیجه، 
احتمال شکست  البته  را شکست دهد  رقبایش 
هم وجود دارد، این نوسانات  برای تیم جوانی که 
را  بزرگ  تجربه میدان های  بازیکنانش  از  نفر   ۶
ندارند، طبیعی است. به همین دلیل پیش بینی 
نتایج کار سختی است. هیچکدام از کارشناسان 
را  آمریکا  برابر  ایران  برد  تصور  دوم  هفته  در 
و  ایران  بازی  از  هستم  قبل  مطمئن  نداشتند. 
لهستان  لهستان هم کارشناسان تصور شکست 
را نداشتند. کمتر عالقمند و کارشناس والیبالی 
این پیروزی را پیش بینی می کرد، چه بسا تیم 
ایران می توانست بازی را در ست چهارم با نتیجه 
بازی طوری  اما جذابیت  بر یک تمام کند،  سه 
برنده  مقتدرانه تر  پنجم  در ست  بچه ها  که  بود 
برای  خودباوری  دارای  دادند  نشان  آنها  شوند. 

بازی خوب مقابل تیم های بزرگ دنیا هستند.

فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
اعالم  صراحت  به  گفت:  فوتبال 
می کنم سرمربی تیم ملی فوتبال 
جام جهانی  در  حضور  برای  ایران 

تغییر نمی کند.
بهرام رضائیان در خصوص جلسه 
باشگاه های  فرهنگی  هم اندیشی 
فوتبال، اظهار داشت: سازمان لیگ 
فصل  برای  فوتبال  فدراسیون  و 
ورزش  وزارت  هماهنگی  با  آینده 
به دلیل  و  دارند  جامعی  برنامه 
فوتبال  بخش  مهمترین  اینکه 
کشور باشگاه ها هستند، فدراسیون 
فوتبال این مقدمه چینی را فراهم 
کرد تا باشگاه های بزرگ در کنار 
سعی  آینده  فصل  لیگ  در  هم 
کنند تا اتفاقات خوبی رخ دهد و 
مردم بیشتر از بازی ها لذت ببرند.

تغییر  شایعات  مورد  در  رضائیان 
کرد:  عنوان  اسکوچیچ  دراگان 
هیچ تغییری در مورد سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران انجام نمی شود، 
به همین صراحت! فضای مجازی، 
فضایی آزاد است و همه می توانند 
اظهارنظر کنند، ولی تا االن هیچ 
اتفاقی رخ نداده و قرار هم نیست 

رخ بدهد.
فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
دوستانه  بازی های  درباره  فوتبال 
تیم ملی در فیفادی، عنوان کرد: 
اردوی خیلی خوبی در اروپا برای 
و  است  پیش بینی شده  ملی  تیم 
دو بازی دوستانه خوب هم برگزار 
اتریش  گزینه ها  از  یکی  می شود. 
که  تیم هایی  ببینیم  باید  است. 
در  بازی کنیم  آنها  با  می خواهیم 
بازی  برگزاری  برای  کشور  کدام 

راحت تر هستند.
البسه  رضائیان در خصوص بحث 
فرایند  کرد:  تصریح  ملی  تیم 
مکاتبات  و  شده  انجام  قانونی 
صورت گرفته، دو شرکت ایرانی و 

خارجی داریم که هر دو در داخل 
فعالیت می کنند. در حالی رسیدن 
به نتیجه نهایی هستیم تا االن با 
نشده  بسته  قرارداد  هیچ شرکتی 

است.
عزیزی  مورد صحبت های  در  وی 
پرداخت  بحث  پیرامون  خادم 
به پرسپولیس  تومان  ۱۰ میلیارد 
روی  که  ورزش  وزارت  مجوز  با 
گفت:  بود،  تاثیرگذار  برکناری اش 
است  گذشته  و  بوده  اتفاقی  یک 
این  به  ورود  قصد  اصاًل  من  و 
مسائل را ندارم، چراکه سخنگوی 
صحبت  مورد  این  در  فدراسیون 
کسی  هر  صورت  هر  در  کرد. 
هر  به  کند.  اظهارنظری  می تواند 
حال اتفاقات فدراسیون فوتبال را 
مجمع تأیید کرده است و من هم 
عزیزی خادم  به ویژه  و  همه  برای 
آرزوی  زندگی اش  مسیر  ادامه  در 

موفقیت دارم.
فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
فوتبال درباره این موضوع که هیچ 
عزیزی خادم  تخلفات  از  لیستی 
گفت:  است،  نشده  منتشر 

عزیزان  شما  همه  از  خواهشی 
به  اگر  که  است  این  آنهم  و  دارم 
فوتبال  نفع  به  برگردیم  گذشته 
نیست. فوتبال وارد مسیر جدیدی 
به  دیگر  وقت  چند  باید  و  شده 
جام جهانی برویم. از همه رسانه ها 
ملی  تیم  به  که  می کنم  خواهش 
کمک کنند. پرداختن به حاشیه ها 
باید  نمی کند.  ما  به  کمکی  هیچ 
چون  بگذاریم،  کنار  را  تنش ها 

سودی ندارد.
رضاییان در پاسخ به این پرسش 
صحبت های  به  توجه  »با  که 
است  قرار  که  ماجدی  گذشته 
فوتبال  فدراسیون  به  مالی  منابع 
فدراسیون  خزانه  آیا  شود،  تزریق 
پر شده است؟«، خاطرنشان کرد: 
و  درآمدزاست  ما  فوتبال  ماهیت 
داشته  را  خودش  درآمد  می تواند 
باشد و به امورات خودش بپردازد. 
اما  داریم  فیفا  در  زیادی  سرمایه 
ناجوانمردانه روبه رو  با تحریم های 
هستیم. متاسفانه از سرمایه ای که 
در فیفا است ما نمی توانیم استفاده 
کنیم. از حمایت دولت و مجلس 

تشکر می کنم، در سال جام جهانی 
 ۵۵ مساعده  بود  قرار  هستیم،  
میلیاردی مصوب مجلس از طریق 
پرداخت  بودجه  و  برنامه  سازمان 
شود که امیدواریم این اتفاق زودتر 

عملی شود.
وی در پاسخ به این سوال که در 
انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام 
من  نه،  کرد:  تصریح  می کند، 

ثبت نام نمی کنم.
فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو 
اینکه  خصوص  در  فوتبال 
مربیان  کرده  اعالم  فدراسیون 
تیم ملی حق فعالیت در باشگاه ها 
به  صراحت  به  گفت:  ندارند،  را 
بین  کردیم  اعالم  باقری«  »کریم 
پرسپولیس و تیم ملی باید یکی را 
انتخاب کند. اسکوچیچ برای کادر 
فنی اعالم نیاز کرده و پرسپولیس 
تیم  با  همیشه  دیگر  تیم های  و 
سیاست  کرده اند.  همکاری  ملی 
فدراسیون فوتبال این است که با 
می کند  همکاری  که  مربی ای  هر 
فقط در تیم ملی باشد تا شک و 

شبهه ای به وجود نیاید.

رضائیان: 

سرمربی تیم ملی فوتبال تغییر نمی کند
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هنری
گزارش

ضرغامی: گردشگری، شفا یابد حال 
همه حوزه ها خوب می شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری دچار 
و  می کند  خوب  را  حوزه ها  همه  حال  یابد  شفا  اگر  که  است  بیماری 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  بخش های  مسایل  و  کمبودها 

را حل می کند.
با  کهن  ایران  گردشگری  توسعه  همایش  در  ضرغامی  سیدعزت اهلل   
خالقیت و نگاه دانش بنیان در دانشگاه علم و فرهنگ اظهارداشت: تنوع 
از  اگر مردم و گردشگران  ایران است  جاذبه، مزیت نسبی گردشگری 
این ویژگی ها مطلع نباشند و مزیت ها را نشناسند نظام مسایل ما شروع 
می شود و وقتی راهی سفر می شوند تازه نیازها و کمبودها عیان می شود.

و  گردشگری  صنعت  با  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع  گفت:  وی 
سرویس های خدمات آن در هم تنیده هستند و یکپارچه سازی می 
تواند بخش بزرگی از مسایل و مشکالت حوزه گردشگری را حل کند. 

ضرغامی افزود: روش ها و کسب و کارهای سنتی و مدرن و فناورانه و 
خالق حوزه گردشگری هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، دو قطبی سازی 
این دو بخش نادرست است زیرا هر دو مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: گردشگری 
است.  مردم  همه  حق  زیرا  گیرد  قرار  دسترس  در  و  شود  آسان  باید 
حوزه ها  همه  حال  یابد  شفا  اگر  که  است  بیماری  مانند  گردشگری 
اقتصادی،  مختلف  بخش های  مسایل  و  کمبودها  و  می کند  خوب  را 

اجتماعی و فرهنگی را حل می کند. 
وی گفت: باید نیازهای حوزه فناوری را بررسی کنیم در تولید محتوا 
اصول فضای  زیرا  فعالیت فضای مجازی دچار عقب ماندگی هستیم  و 
مجازی هنوز به رسمیت شناخته نشده است، باید قوانین این حوزه هر 
چه زودتر تدوین و تصویب شود تا هر فردی به دلیل عدم شناخت از 

ظرفیت های آن مانع فعالیت ها نشود و بخواهد آن را متوقف کند.
ضرغامی اظهارداشت: همه تالش ما این است زیرساخت های گردشگری 
فراهم شود و توسعه یابد، ما به دنبال تقویت این زیرساخت و رفع موانع 

فعاالن هر دو بخش سنتی و مدرن و خالق حوزه گردشگری هستیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی از استارتاپ ها و شرکت های دانش 
وظیفه  حاکمیت  می کند.  ماموریتی خود حمایت  هر سه حوزه  بنیان 
تنظیم گری دارد اگر درست اقدام می کردیم دچار عقب ماندگی نبودیم 
اما االن باید در کنار هم آن را جبران کنیم گام اول هم دور ریختن 

ساختارها و رویکردهای کهنه است. 
وی افزود: طرفدار نوآوری هستم، ذات فناوری و خالقیت در لحظه بودن 

و شدن است و خود را با نیازها تطبیق و راه حل می دهد. 
ضرغامی پیش از آغاز مراسم توسعه گردشگری ایران کهن با خالقیت و 
نگاه دانش بنیان و رونمایی و هم افزایی محصوالت و خدمات شرکت های 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  زمینه های  در  خالق  و  دانش بنیان 
نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک  مختلف  غرفه های  از  صنایع دستی 

و صنایع فرهنگی و سالن شرکت های دانش بنیان و خالق بازدید کرد. 
غرفه داران  از  یک  هر  با  غرفه ها  از  بازدید  در  فرهنگی  میراث  وزیر 
نو  ایده های  و  دغدغه ها  جریان  در  و  کرد  گفت وگو  جداگانه  به صورت 
از کسانی که  به هریک  این گفت وگوها  او در طول  قرار گرفت.  آن ها 
قول همکاری  بود  وزارتخانه هم سو  ماموریت های  با  فعالیت شان  حوزه 

داد. 
اقتصاد فرهنگی موضوع دیگری است که باید توجه کنیم

رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز در این 
همایش گفت: جاذبه های گردشگری زیادی در کشور داریم اما تاکنون 

فقط اصفهان و شیراز و شهرهای بزرگ را معرفی کردیم. 
محمدحسین ایمانی خوشخو افزود: در آستانه ماه محرم هستیم. محرم 
به  دارد که گردشگران خارجی عالقه مند  زیادی  آیین های  و  جاذبه ها 
دیدن این آیین ها هستند و برای این موضوع به کشورمان سفر می کنند.

رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: اقتصاد 
فرهنگی موضوع دیگری است که باید توجه کنیم. جهاد دانشگاهی در 
این زمینه پیشگام بوده است و پارک های ملی علوم و فناوری های نرم و 

صنایع فرهنگی را راه اندازی کرده است.
باید به فناوری های نرم در حوزه گردشگری توجه کرد

رئیس جهاد دانشگاهی نیز گفت: گردشگری یک فناوری است که برای 
فناوری یک  این موضوع هستیم.  به  نیازمند توجه  انسان  آرامش روح 

موضوع جذاب در تمام زمینه هاست که به آن پرداخته شده است. 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی افزود: انسان دو بعد جسمی و روحی دارد. 
یک دسته فناوری هایی را داریم که وابسته به زندگی سخت افزاری ما 
انسان ها  هستند که بسیار خوب توسعه پیدا کردند و به سمت جسم 
رفته  است. امروز بشر به رفع نیاز کامل جسمی اش رسیده است اما روح 

آن آرام نیست و نیاز دارد حالش خوب باشد.
کنیم  می  زندگی  دورانی  در  امروز  کرد:  تصریح  فیروزآبادی  دهقانی 
که  دورانی  دارد.  فرهنگی  و صنایع  نرم  فناوری های  به  نیاز  انسان  که 
و  نقاشی   گردشگری،  دارد.  اختصاص  فرهنگی  و  نرم  فناوری های  به 
نیاز  امروز  که  چیزی  می شود.  محسوب  فناوری  به عنوان  فیلمبرداری 
داریم، نوآوری است.رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: همان طور که 
مجازی  گردشگری  به  تبدیل  موجب  گردشگری  در  خالقانه  ترکیب 
گسترش  را  موضوع  این  بتوانیم  که  هستیم  نوآوری  نیازمند  می شود، 
دو  دانشگاهی  جهاد  گفت:  دانشگاهی  جهاد  اهداف  درباره  وی  دهیم. 
هدف را در حال حاضر دنبال می کند نخست توسعه صنعت و صنایع 
فرهنگی در بحث تولید و فروش و بازاریابی و دیگری حرکت به سمت 

ایجاد زیرساخت های صنایع فرهنگی است.
»آی الیک  سوخته نگاری«،  خالق  و  هنری  فرهنگی  ملی  »موسسه 
ایونتس«، »مرکز نوآوری شهرهای آینده«، »ایده های خالق رایا«، در 
حوزه رژیم درمانی وگردشگری سالمت، »رویاسازان نوین کار آفرین«، 
»بی تیک«،  »بیزیکت«،  نگار«،  »آزیموت  نواندیش«،  »ایده پردازان 
فصل  »بامداد  دنا«،  نوین  همراه  »سالمت  سوم«،  هزاره  »پیشخوان 
تارا  اریسا«، »نوین  رویش«، »ژرفا هنر ساتین کیش«، »صنایع خالق 
شهریار«،  پیکره  و  »تندیس  ساریگل«،  دستبافت  »فرش  تجارت«، 
»نسل  نادین«،  سانا  و  پیشرو  »تحلیلگران  امروز«،  »کارآفرینان خالق 
شباهنگ«،  جوان  »اندشمندان  دیرین«،  دیرین  نما،  سبز  اندیشه 
دستبافت«،  فرش  بازار  و  صنعت  دانش  هماهنگی  »کانون  »پوگان«، 
ایده آفرین« غرفه هایی بودند که در  ایرو«، »سنا  »گالری نبکا«، »باغ 
طول این بازدید میزبان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

بودند.

امور خیریه  و  اوقاف  رئیس سازمان   
و  متبرکه  بقاع  اینکه  بر  تاکید  با 
تبیین  جهاد  کانون  باید  امامزادگان 
باشند، گفت: جهاد تبیین یعنی باید 
وضع کشور را بشناسیم و بدانیم که 
به  نسل جدید  علمی  توانایی  چگونه 
منصه ظهور رسیده و می تواند زندگی 

را برای مردم کشورمان آسان تر کند.
خاموشی   سیدمهدی  االسالم  حجت 
و  فرهنگی  معاونان  نشست  در 
این  استانی  کل  ادارات  اجتماعی 
برنامه های  تبیین  موضوع  با  سازمان 
گذاره  سه  اینکه  بیان  ضمن  ابالغی 
و  منافع  افزایش  موقوفات،  حفظ 
و  اوقاف  سازمان  برای  واقفین  نیات 
کرد:  اظهار  است،  مهم  خیریه  امور 
بخش  دو  در  سازمان  فعالیت های 
موقوفات و بقاع متبرکه هم می تواند 
بقعه  هزار   ۲ تا   ۸۰۰ شود؛  تقسیم 
برای  بودن  شاخص  امکان  متبرکه 
مدیریت  سابقه  به  توجه  با  دارد؛  ما 
عرض  باید  دهه  دو  طی  فرهنگی 
اختیار  در  بدیلی  بی  امکان  که  کنم 
با  مقایسه  قابل  فضایی  هیچ  ماست؛ 
این فضاهایی که ما در اختیار داریم، 

نیست.
در  امامزادگان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
طول تاریخ محور فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی شهرها بوده اند، افزود: اگر 
امامزاده ها محل  زمانی گفته شد که 
به  باشند  شاخص  هیئات  برگزاری 
مکان  بهترین  که  است  دلیل  این 
بقاع  هیئات،  این  برگزاری  برای 
متبرکه است؛ گزارش امسال حکایت 
دارد که بیش از ۶۰۰ هیئت در این 
اماکن متبرکه هستند و این عدد باید 

افزایش یابد.
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
قرآنی  موضوعات  در  کرد:  تصریح 
بیفتد؛  اتفاق  اینجا  در  اولویت  باید 

مفاهیم  آموزش  تالوت،  کرسی های 
قرآنی،  اخالق  آموزش  قرآن، 
قرآنی  گفتمان  قرآنی،  مشاوره های 
باید  متبرکه  اماکن  این  در  غیره  و 
قرآنی  امور  روسای  به  بگیرد؛  شکل 
میدان  مهمترین  گفته ام که  سازمان 
فعالیت هایتان را به سمت بقاع متبرکه 
می کنم  تقاضا  ببرید؛  امامزادگان  و 
ادارات  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونان 
مسئله  این  روی  بر  استان ها  کل 
فعالیت های  یعنی  باشند،  حساس 
قرآنی پرچمش دائم در بقاع متبرکه 
بلند باشد؛ در خصوص سخنرانی هم 
بر روی  و  تقسیم کنید  را  ایام هفته 
انجام  سخنرانی  مختلف  موضوعات 

شود.
به  اشاره  با  خاموشی  حجت االسالم 
اینکه پنجره ورود به مسائل فرهنگی، 
کرد:  تاکید  است،  اجتماعی  اعانه 
کار  دوازدهم«  »قرار  طرح  اجرای 
بسیار خوبی است و باید ادامه یابد؛ در 
استان  کرمان، مسئول  به  اخیر  سفر 
می فرمودند که تمام بودجه طرح قرار 
دوازدهم در استان کرمان یعنی آزادی 

معیشتی  بسته های  تهیه  زندانیان، 
کمک های  طریق  از  جهزیه  تهیه  و 
مردم  یعنی  این  است؛  بوده  مردمی 
پرچم  و  کرد  خواهند  شما کمک  به 

امامزادگان باال خواهد بود.
دوم  گام  بیانیه  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب اسالمی خط ریل گذاری شده 
به عنوان  گفت:  است،  نظام  آینده 
اصلی ترین وظیفه باید مطالبات رهبر 
سلسله  در  را  اسالمی  انقالب  معظم 

مفاهیم و موضوعات عرضه کنیم.
تبیین  جهاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انقالب  معظم  رهبر  جدی  مطالبه 
تبیین  جهاد  افزود:  است،  اسالمی 
بشناسیم  را  کشور  وضع  باید  یعنی 
علمی  توانایی  چگونه  که  بدانیم  و 
رسیده  ظهور  منصه  به  جدید  نسل 
مردم  برای  را  زندگی  می تواند  و 

کشورمان آسان تر کند.
بر  تاکید  با  خاموشی  حجت االسالم 
اینکه بقاع متبرکه و امامزادگان باید 
تصریح  باشند،  تبیین  جهاد  کانون 
معظم  مقام  که  تبیینی  جهاد  کرد: 
رهبری تاکید دارند، یعنی اینکه کشور 

و  بشناسانیم  مردم  به  و  بشناسیم  را 
با وجود  اسالمی  انقالب  زبان گویای 
هجمه  و  معاند  رسانه  همه  این 

رسانه ای باشیم.
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
یادآور شد: رهبر معظم انقالب اسالمی 
موضوع هجمه رسانه ای دشمن را در 
بیان  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
فرمودند که این هجمه ها چقدر زیاد 
است و شما کجای این کانون هجمه 

در حال دفاع هستید.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸ هزار 
این  جهادگران  شما  اختیار  در  بقعه 
فرهنگی  مسئوالن  است؛  عرصه 
الگو  متبرکه،  بقاع  به  دغدغه مند 
صداقت،  با  و  کنند  عمل  و  بگیرند 
سالمت و شفافیت کار را پیش ببرند.

در ابتدای این نشست، حجت االسالم 
آستان  مدیر  تهرانی  آزار  بی  احسان 
حجت االسالم  و  )ع(  صالح  امامزاده 
جواد علیرضایی مدیر آستان امامزاده 
گزارش  ارائه  به  شهرری  )ع(  عبداهلل 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 

این دو بقعه متبرکه پرداختند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه: 
امامزادگان باید کانون جهاد تبیین باشند

گزارش

 توسعه گردشگری ایران و
 روسیه/ دومین کمیته فنی برنامه لغو 

روادید گروهی تشکیل می شود

و  میراث فرهنگی، گردشگری  وزارت  معاون گردشگری  نشست  در   
با هدف توسعه و رونق  با تعدادی از مسئوالن روسیه  صنایع دستی 

گردشگری برگزار شد.
کارشناسان  و  مدیران  از  تعدادی  همراه  به  شالبافیان  علی اصغر   
مسئوالن  از  تعدادی  با  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری  معاونت 
راه های توسعه همکاری و رونق گردشگری  روسیه دیدار و درباره 

میان دوکشور گفت وگو کرد.
رئیس کمیته  و  دفتر شهردار  اول  معاون  کوزلوف  یوگنی  دیدار  در 
گردشگری مسکو، مسلم بایتازیف وزیر گردشگری جمهوری چچن، 
تاتیانا شارشاویستکایا معاون رئیس کمیته گردشگری مسکو، اورهان 
باراتف  سرگئی  مسکو،  گردشگری  کمیته  پروژه های  رئیس  رضایف 
معاون روابط بین الملل دپارتمان اقتصاد خارجی و روابط بین الملل 
مسکو و نیکیتنکو پتر وابسته فرهنگی و دبیر سوم سفارت روسیه در 
ایران درباره مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری ایران و 

روسیه گفت وگو کردند.
تشریح وضعیت موجود گردشگری دو کشور و چشم انداز همکاری های 
تاکید  دو کشور،  به هر  ورود گردشگران  افزایش  مشترک، ضرورت 
گروهی  روادید  لغو  مشترک،  اقدام  برنامه  سند  کردن  اجرایی  بر 
گردشگران دو کشور، اهمیت تنوع ظرفیت های گردشگری در ایران 
از جمله جاذبه های فراوان تاریخی، سیاحتی، سالمت و ...از مهم ترین 
موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خصوصی  بخش  بین  هماهنگی  برای  ایران  آمادگی  جلسه  این  در 
مجازی  نشست  برگزاری  برای  چچن  و  روسیه  ایران،  گردشگری 
B۲B، برگزاری هفته های فرهنگی بین شهرهای ایران و شهرهای 
روسیه و چچن و برگزاری تورهای آشناسازی از شهرهای اصفهان، 
کاشان، شیراز و ... اعالم شد.همکاری در خصوص تشریک تجربیات 
دیجیتال  صورت  به  گردشگری  جاذبه های  خصوص  در  گردشگری 
در  فرهنگی مشترک، حضور  و  تفاهم نامه های گردشگری  امضای  و 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران  برای تعامل 
با بخش خصوصی گردشگری ایرانی، از مهمترین محورهای مذاکرات 
در این جلسه بود. در این جلسه آمادگی ایران برای برگزاری دومین 
نشست کمیته فنی مشترک دو کشور برای اجرایی شدن سند برنامه 

اقدام مشترک لغو روادید گروهی گردشگران اعالم شد.

اظهارنظر علی نصیریان درباره 

حذف ادبیات
علی نصیریان با تاکید براینکه زبان و ادبیات فارسی بخش عمده ای 
سبب  که  را  اقدامی  هر  می دهد،  تشکیل  را  ایرانیان  هویت  از 

کم توجهی به ادبیات شود نامطلوب دانست.
خبر حذف دروس عمومی از کنکور سال ۱۴۰۲، آسیب های این 
ادبیات  برای کم شدن ساعت های آموزشی درس  اتفاق و هشدار 
موضوعی بوده که در یکی دو هفته گذشته از نگاه تعدادی معلم، 
با  ارزیابی های خود گاه  نویسنده و شاعر بررسی شده و آن ها در 
بیانی تند و صریح و گاه با اشک و حسرت از پیامدهای کم توجهی 
به یکی از مهم ترین دروس آموزشی در مدارس یعنی زبان و ادبیات 
فارسی و نیز ضرر سنجش تستی این درس مهم در کنکور سخن 
دارد  ویژه  اهمیت  در شرایطی  و هشدارها  نگرانی ها  این  گفتند.  
شاهکارهای  مصادره ی  و  تحریف  هجوم  با  اخیر  سال های  در  که 
مواجه  همسایه  کشورهای  سوی  از  آن ها  خالقان  و  فارسی  زبان 
شده ایم.   در این زمینه علی نصیریان هم که این روزها نقش یک 
سردار مغول در جریان حمله به نیشابور و جریان کتاب سوزی را در 
کنسرت - نمایش »سیصد« بازی می کند، در گفت وگویی با ایسنا 
ادبیات  و  زبان  کرد:   بیان  خبری  چنین  شنیدن  از  تاسف  ابراز  با 
از شناسنامه ی ماست. شعر ما هزار سال  فارسی هویت و بخشی 
اخالق،  تفکر،  لحاظ  از  ارزنده   بسیار  میراثی  این ها  و  دارد  قدمت 
زندگی و زبان است. هر اقدامی که به حذف آموزش این ها منجر 
ادبیات  و  زبان  آموزش  افزود:  است.او  نامطلوب  من  نظر  از  شود 
فارسی قطعا باید از دوران مدرسه اتفاق بیفتد و این وظیفه دولت 
و آموزش و پروش است که پاسبان و نگهبان زبان فارسی باشد. 
باید  فارسی هم  ادب  و  زبان  فرهنگستان  از جایی مثل  همچنین 
در این مورد سوال پرسیده شود که چه اقدامی در مقابل این نوع 
اتفاق ها انجام می دهند.این بازیگر اظهار کرد: بخش عمده هویت 
ما زبان و ادبیات است؛ ادبیات جزئی از زندگی مردم ایران است و 
حتی قبرستان ها را که نگاه کنید، می بینید که روی بیشتر سنگ 
قبرها شعر نوشته شده است بنابراین فکر می کنم هرآنچه منجر به 
ادبیات فارسی شود به  حذف یا کم شدن جایگاه آموزش زبان و 

هویت واقعی یک ایرانی و بویژه بچه ها لطمه می زند.
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 مدیران صندوق اعتباری هنر با حضور 
در منزل یوسفعلی میرشکاک گواهینامه 
را  درجه یک هنری در رشته »شعر«  
تقدیم  نامدار  نویسنده  و  شاعر  این  به 

کردند.
مدیرعامل  پور مشاور  نیکنام حسینی   
و مسلم کریمی معاون صندوق اعتباری 
هنر، به مناسبت روز قلم روز چهارشنبه - 
۱۵ تیرماه - به نمایندگی از سید مجید 
پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر به دیدار یوسفعلی میرشکاک رفتند.

حسینی پور در این دیدار ضمن تبریک 
روز قلم به این شاعر و نویسنده گفت: 
اول  نسل  شاعران  از  میرشکاک  آقای 
انقالب اسالمی هستند که در شکوفایی 
نقش  مقدس  دفاع  و  انقالب  ادبیات 

بسزایی داشتند.
توجه  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
ویژه ای به شعر و ادبیات دارند و ایشان 
همواره بر اهتمام ویژه به رشد و اعتالی 
زبان فارسی تأکید کرده اند. نویسندگان 
و شعرای متعهدی چون شما مورد توجه 
بی شک  دارند.  قرار  انقالب  رهبر  ویژه 
عرصه فرهنگ و ادبیات پشتوانه هویت 
ملی ماست و شما جایگاه باالیی به کالم 

و شعر فارسی داده اید.
مسلم کریمی نیز گفت: بی تردید تکریم 
بزرگان و نامداران عرصه فرهنگ و هنر 
اعتباری  صندوق  مهم  رویکردهای  از 
حضور  سایه  در  امیدواریم  است.  هنر 
پیشکسوت  اساتید  و مستمر  تأثیرگذار 

چون شما، فرهنگ و هنر همواره 
در مسیر شکوفایی قرار گیرد.

اعتباری  صندوق  اعضا  معاون 
داشت:  اظهار  ادامه  در  هنر 
هنری  یک  درجه  گواهی 
براساس توانایی و تجربه اصحاب 
فرهنگ و هنر به آنها اعطا می 
شود. به طور یقین شما یکی از 
هنرمندانی هستید که شایستگی 
دارید  را  گواهینامه  این  دریافت 
مجموعه  در  ما  افتخار  باعث  و 
که  است  هنر  اعتباری  صندوق 
نامدار  اعضای  به جمع  امروز  از 

صندوق پیوستید.
بیان  با  دیدار  این  در  نیز  میرشکاک 
هستم.  روستازاده  من  گفت:  خاطراتی 
شغل پدرم کشاورز و کارگر بود اما در 
خانه ما همیشه پدرم شاهنامه می خواند 
و من در کودکی می توانستم شاهنامه 
بخوانم. آموزش ادبیات فارسی از سنین 
شخصیت  گیری  شکل  بدو  و  کودکی 
باید مورد توجه قرارگیرد. زبان  کودک 
فارسی هویت ماست و باید در حفظ این 

میراث کوشا باشیم.
این شاعر نامدار در ادامه گفت: شاهنامه 
یکی از مهم ترین آثار ادبی زبان فارسی 
است.  من  توجه  مورد  همواره  و  است 
کتاب  نگارش  بر  افزون  در حال حاضر 
بزرگراه آل احمد با موضوع بررسی آثار 
پژوهشی  احمد، مشغول کار  جالل آل 
و  هستم  فردوسی  شاهنامه  زمینه  در 

با  جلساتی  سلسله  شنبه  سه  روزهای 
حوزه  در  شاهنامه  گفتارهای  موضوع 
هنری برگزار می کنم که مورد استقبال 

جویندگان دانش قرار گرفته است. 
میرشکاک در پایان با قدردانی از اهتمام 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صندوق 
اعتباری هنر در حمایت از هنرمندان و 
اهل قلم گفت: امیدوارم توجه بیشتری 
در  هنر خصوصاً  و  فرهنگ  اصحاب  به 
استان های محروم شود و هرچه بیشتر 
از ظرفیت هنرمندان برای بهبود ساختار 

فرهنگی کشور بهره گرفته شود.
یوسفعلی میرشکاک در بیستم شهریور 
۱۳۳۸ در روستای خیرآباد بن معال از 
توابع شوش دانیال متولد شد . او از سال 
۵۸ ساکن تهران شد و همکاری خود را 

با روزنامه جمهوری اسالمی آغاز کرد.
میرشکاک را می توان یکی از مؤثرترین 

پایه گذاران جریان ادبیات و شعر انقالب 
اسالمی دانست.

عنوان  با  او  شعر  مجموعه  نخستین 
منتشر  شصت  دهه  در  خلیج  قلندران 
سبک  شاعر  بزرگ  ترین  دیوان  شد. 
هندی »عبدالقادر بیدل دهلوی« برای 
اولین بار در ایران به همت و تصحیح او 

به چاپ رسید.
او در دومین دوره جشنواره بین المللی 
انقالب  و  امام  بخش  در  فجر  شعر 
برگزیده شده است. میرشکاک، در طول 
چهار دهه اخیر در زمینه های گوناگونی 
و  شعر  سرودن  از  بوده است؛  فعال 
نگارش نقدهای ادبی تا نوشته های طنز 
و مقاالت سیاسی و مذهبی و عرفانی. 
با سید مرتضی  او  همکاری و همراهی 
آوینی نیز از نقطه عطف های قابل توجه 

کارنامه میرشکاک است.

اعطای گواهینامه درجه یک هنری به استاد یوسفعلی میرشکاک

بهزاد عبدی آهنگساز و داور جشنواره 
که  کرد  بیان  فجر  سرود  بین المللی 
موسیقی  به  سرود  با  دانش آموزان 

عالقه مند می شوند.
بهزاد عبدی آهنگساز و داور جشنواره 
با  گفتگو  در  فجر  سرود  بین المللی 
ظرفیت های  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار 
جرأت  به  می توان  کرد:  عنوان  سرود 

گفت که عالقه مندی تمام دانش آموزان 
از  کار  ابتدای  در  اصوالً  موسیقی  به 

سرود آغاز می شود.
این  در  امروز  که  بنده  داد:  ادامه  وی 
کارم  دارم،  فعالیت  موسیقی  از  سطح 
را از سرود آغاز کردم و می توانم بگویم 
در  خوب  سرودهای  و  سرود  اهمیت 
مدارس به شدت در آینده موسیقیایی 

هر فرد مؤثر است.
»سیانور«  سینمایی  فیلم  آهنگساز 
درباره ویژگی های جشنواره سرود فجر 
واقع  این جشنواره در  نیز عنوان کرد: 
فرصتی است که این فعالیت به ظهور 
برسد و دانش آموز خودش را در مقامی 

ببیند که می تواند کارش را ارائه کند.
عبدی در پایان تصریح کرد: سال های 

سال ما خودمان را در مقام دانش آموز 
و  کردیم  شرکت  جشنواره  در  دیدیم، 
به عنوان  شدیم  مربی  که  هم  بعدها 
مربی در این جشنواره ها مرتباً شرکت 
کرده و حضور داشتیم، لذا جشنواره و 
کیفیت برگزاری آن می تواند در آینده 
نگاه دانش آموزان نسبت به سرود تأثیر 

بسزایی داشته باشد.

بهزاد عبدی : دانش آموزان با سرود به موسیقی عالقه مند می شوند
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سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
ورود  ترافیک  شاهد  سیزدهم  دولت  در 
دیپلمات های دیگر کشورها به ایران اسالمی 
رویکرد  بودن  موثر  از  نشان  که  هستیم 

دیپلماتیک جدید کشور دارد.
سران  اجالس  درباره  رضایی  ابراهیم 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اهمیت این 
اجالس گفت: همیشه رسیدن به یک نظام 
حقوقی موثر و کارآمد از اهداف نشست های 
بوده  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  سران 
است. ولی بیشتر از این قضیه آنچه برای ما 
اقتصادی  اهمیت بیشتری دارد دیپلماسی 

برای خنثی سازی تحریم هاست.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
محورهای  از  یکی  افزود:  مجلس  خارجی 
که می تواند در خنثی سازی تحریم ها به ما 
از ظرفیت همسایگان  استفاده  کمک کند 
خزر  دریای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  موجود  مشکالت  رفع  برای  البته  است، 
افزایش دیپلماسی اقتصادی با این کشورها 
نیازمند سرمایه گذاری در زیر ساخت های 

حمل و نقل است.

وی یادآور شد: حوزه حمل ونقل، ترانزیت، 
و  بندرگاهی  تجهیزات  ساخت  تجارت، 
افزایش  آهن،  خطوط  رورو،  کشتی های 
است  مواردی  جمله  از   ... و  سردخانه ها 
کشورهای  با  روابط  توسعه  در  باید  که 
حاشیه دریای خزر برای افزایش دیپلماسی 
بر  عالوه  که  گیرد  قرار  نظر  مد  اقتصادی 
اثر  به بی  اقتصادی کشور  بهبود  به  کمک 

کردن تحریم ها منجر می شود.
نماینده مردم دشستان در مجلس شورای 
مشترک  سوآپ گازی  به  اشاره  با  اسالمی 
و  ترکمنستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
اهمیت آن اظهار کرد: این موضوع می تواند 
هم از حیث اقتصادی به ما کمک کند و هم 
در فصل سرما و با افت فشار در شهرهای 
شمالی کشور در تامین گاز این شهرها موثر 

واقع شود.
دیپلماسی  اقتدار  به  اشاره  با  رضایی 
حوزه  و  آسیا  در  اسالمی  جمهوری 
همسایگان گفت: در دولت سیزدهم شاهد 
ترافیک ورود دیپلمات های دیگر کشورها به 
ایران اسالمی هستیم که نشان از موثر بودن 

رویکرد دیپلماتیک جدید کشور دارد.

ترافیک ورود دیپلمات ها به ایران، نمایانگر 

دیپلماسی موفق دولت است

در  رباط کریم  شهرستان  فرماندار 
مهری  حضور  با  که  زکات  همایش 
مدیر  پرپنچی  کشور،  زکات  رئیس 
االسالم  حجت  امداد،  کمیته  کل 
امام  ترابی  آقای  حاج  والمسلمین 
واعضای  مردم  از  وجمعی  جمعه، 
ستاد زکات برگزار شد گفت: ترغیب 
وظایف  از  زکات  پرداخت  به  مردم 

مهم مبلغین دینی است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
ضمن  احمدی  امید  کریم،  رباط 
و  شوراها  زحمات  از  قدردانی 
شهرستان  روستاهای  دهیاران 
ترغیب  داشت:  اظهار  رباط کریم 
کشاورزان به پرداخت زکات یکی از 
و  دهیاران  از سوی  کارهای حسنه 

شوراهای روستاها است.
تاکید  زکات  فریضه  اهمیت  به  وی 
کرد و افزود: مبلغین دینی حسنات 
و محاسن زکات را به مردم گوشزد 
کنند و احادیث و روایاتی را که در 

)ع(  بیت  اهل  از سوی  زکات  مورد 
بیان شده را به مردم انتقال دهند .

فرماندار شهرستان رباط کریم تصریح 
جامعه  در  زیادی  مشکالت  کرد: 
وجود دارد و وجوهات زکات می تواند 
نیازمندان را از این مشکالت رهایی 

ببخشد.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  احمدی 
در  زکات  مثبت  تاثیرات  و  آورده 
زیاد  بسیار  رباط کریم  شهرستان 
است که مردم و زکات دهنده نفع 
آن را می برند و پرداخت زکات اجر 
اُخروی در نزدیک خداوند منان دارد.

رباط کریم  گفتنی است شهرستان 
چهار سال متوالی در دریافت زکات 
اول  ومقام  تهران  استان  اول  مقام 
کسب  را  واجب  زکات  در  کشوری 
کرده است ودر این زمینه از تالش 
احمدی  امید  دکتر  صادقانه  های 
تقدیر  شهرستان  زکات  درحوزه 

بعمل آمد

مبلغین دینی مردم  را بیشتر به 
پرداخت زکات ترغیب کنند

خبر

قالیباف در نخستین کنگره معلمان انقالب اسالمی:آموزش و 
پرورش نباید به سمت خصوصی سازی و پول سازی برود

نوشتار

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
اولویت  تنها  پرورش که  و  آموزش  اینکه 
حل  برای  اسالمی  جمهوری  نظام  اول 
و  آموزش  گفت:  است،  چالش ها  همه 
سازی  خصوصی  سمت  به  نباید  پرورش 

و پول سازی برود.
کنگره  نخستین  در  قالیباف  باقر  محمد 
کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  معلمان 
همیشه موضوع اجرایی شدن رتبه بندی 
مطالبه  پرورش  و  آموزش  وزیر  از  را 
رتبه  شدن  اجرایی  که  چرا  کرد  خواهم 
بندی یک گام اساسی در راستای اجرایی 

شدن منزلت معلمان است.
شرایط  در  کشور  اولویت  افزود:  وی 
اقتصادی  ثبات  کنونی ساماندهی وایجاد 
برای همه اقشار از جمله معلمان است که 
تفکیک  با  نباید  بندی  اولویت  این  البته 
غفلت  مورد  مهم  امور  و  فوری  امور  بین 

قرار گیرد.
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
راس  در  باید  معلم  و  مدرسه  اینکه  بر 
گفت:  باشد،  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و  سازی  تمدن  مسیر  در  معلمان  نقش 
انقالب اسالمی بی بدیل است،  گام دوم 
جامعه  هدایتگری  رسالت  معلم  که  چرا 
را برعهده دارد و این رسالت، مسوولیتی 

بزرگ است.
سازی،  شفاف  داد:  ادامه  قالیباف 
و  سازی  مردمی  هوشمندسازی، 
منشا  سیستمی  هر  در  کارآمدسازی 
نظام  باید  بنابراین  شد،  خواهد  تحول 
متحول  اقتصاد  حوزه  در  ریزی  برنامه 

شود.
و  آموزش  های  چالش  به  اشاره  با  وی 
پرورش گفت: عده ای به دنبال خصوص 

دلیل  به  این  که  هستند  آموزش  سازی 
است.  ناکارآمد  وابستگی  هم  و  ناعدالتی 
آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی برای 
جامعه سازی و تمدن سازی است و یک 
دار  ای سرمایه  برای عده  اقتصادی  بازار 

نیست.
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
کرد: با دو بال خداباوری که سنت های 
الهی را جاری می کند و بال مردم باوری 
الهی  سنت  این  شویم،  می  موفق  حتما 
وقتی  و  دارند  باالیی  ارزش  مردم  است. 
همراه شوند، یاری خدا هم به دنبال آنها 

خواهد آمد.
طول  در  باید  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
در  را  پیشرفت  و  تحول  مشخص  زمان 
همچنین  کرد،  رصد  کشور  نقاط  همه 
فرهنگیان  بسیج  ورز  اندیشه  هیات  از 
و  آموزش  یابی  مسئله  در  تا  می خواهم 
همکاری  مجلس  با  آنها  حل  و  پرورش 
داشته باشند. وی با بیان اینکه بدون شک 
مهم ترین اولویت  نظام جمهوری اسالمی 
آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: 
اول  اولویت  تنها  که  پرورش  و  آموزش 
همه  حل  برای  اسالمی  جمهوری  نظام 
چالش ها است، وزارتخانه ای است که در 
۱۶ سال گذشته بطور متوسط هر ۲۰ ماه 
به هر دلیلی یک وزیر جابجا کرده است و 
در همین دولت هم داشت استمرار روند 
ماه  گذشته رقم می خورد که در دو سه 

نخست جلوی آن گرفته شد.
در  پرورش  و  آموزش  داد:   ادامه  وی 
این  که  امیدوارم  و  گرفت  قرار  مسیری 
مسیر با ثبات پیش برود و ۱۶ سال قبل 
را تجربه نکنیم چراکه ضربه سنگینی بر 

پیکره آموزش و پرورش وارد شد.

رییس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
از مکان و رده  اگر حرف  کرد: همچنین 
و سازمان و ساختار در آموزش و پرورش 
می زنیم، یعنی از مدرسه حرف می زنیم؛ 
برای برنامه ریزی درباره آموزش و پرورش 
باید معلم و مدرسه اساس کار ما باشد و 

به این دو موضوع نگاه کنیم.
و  ساختار  این  در  شد:  یادآور  قالیباف 
و  مدرسه  ذیل  باید  سایرین  سازمان، 
معلم تعریف شوند. فرق ما با سایر مکاتب 
انسان ساخت در این است که ما انسان را 
مبنای رشد و پیشرفت و حرکت می دانیم 
اما سایرین سرمایه را مبنا قرار می دهند، 
اگر ما انسان را مبنا می دانیم و آموزش و 
پرورش جزو اولویت های ما است باید این 

نهاد مورد توجه قرار گیرد.
و  رسالتی  را  معلم  نقش  افزود:  وی 
جزو  افراد  این  و  می دانیم  هدایت گری 
افراد  پرمسئولیت ترین  و  شریف ترین 
شورای  مجلس  هستند.رییس  ما  جامعه 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  ادامه  اسالمی 
گفت:  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام 
تاکید  مورد  جامعه سازی  و  دولت سازی 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
شکل  معلمان  هویت  با  آموزش  نهاد  از 
می گیرد. اگر یک دهه آموزش و پرورش 
در اولویت مهم و اول ما قرار گیرد، کشور 
در ریل خود قرار می گیرد. قالیباف گفت: 
من به عنوان مدیری که بیش از ۵۰ سال 
تجربه  مختلف  حوزه های  و  سطوح  در 
نجات  راه  که  می گویم  کرده ام،  کسب 
معلمان  است؛  پرورش  و  آموزش  کشور 
نیز باید بدانند که بزرگترین بار مسئولیت 

بر دوش آنهاست.
وی تاکید کرد: در نهاد آموزش که نهاد 

هیچ  و  است  کشور  پیشرفت  و  رشد 
حکمرانی  و  سیستمی  نگاه  یک  موقع 
باید نگاه سیستمی و  درست نداشته ایم، 
اولویت  در  را  درست  و  دقیق  حکمرانی 
باال  به  پایین  از  حرکت مان  و  بگذاریم 

باشد.
قالیباف عنوان کرد: در مدیریت نباید از 
۴ موضوع شفاف سازی، هوشمندسازی، 
مردمی سازی و کارآمدسازی غافل شد، 
آموزش و پرورش پیش از کرونا در حوزه 
وجود  با  شفاف سازی  و  هوشمندسازی 
جدی  گام های  بود،  پیشتاز  باید  اینکه 
کرونا  دوران  در  اما  بود  نشده  برداشته 
شد.  برداشته  زمینه  این  در  گام هایی 
مسجد، منزل، مدرسه و محله، مکان هایی 
هستند که باید برای تحقق جامعه ساز و 
می گرفتند  قرار  توجه  مورد  دولت سازی 
هم   مجازی  آموزش  کرونا  از  پس  اما 

اضافه شد.
اگر  داد  نشان  کرونا   : شد  یادآور  وی 
موقعیت فراهم شود آموزش و پرورش راه 
معلمان  همه  کمک  با  را  نرفته  صدساله 

طی می کند.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
حوزه  در  و  بود  بزرگی  تجربه   کرونا 
آموزش ما را از مدیریت خطی به مدیریت 
سایبرنتیکی نسل سومی قرار گرفتیم که 

فرصت کار بزرگی است.
نهاد  در  تحول  برلزوم  تاکید  با  قالیباف 
توضیح  توسعه  هفتم  برنامه  در  آموزش 
دولت  وزرای  معرفی  زمان  در  داد: 
آموزش  وزیر  دو  به  مجلس  به  سیزدهم 
و پرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفتم که تا روزی که در مجلس هستم، 
در  و  هستم  دست  به  آچار  شما  برای 
مجلس به روی شما باز است. در جریان 
به  توسعه  هفتم  برنامه  بررسی  جلسات 
و  قوا  سران  به  قوا  سران  از  یکی  عنوان 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای 
که  است  این  من  تالش  که  گفته ام 
قبلی طی شده  برنامه  مسیری که در ۶ 

را در برنامه هفتم طی نکنم.
عملکرد  برنامه   ۶ این  در  افزود:  وی 
به ۷۰  و  حداکثر ۳۰ درصدی داشته ایم 
و  است. در دولت  نشده  آن عمل  درصد 
مجلس انقالبی که باید دین مان را به امام 
و شهدا ادا کنیم، نمی توانیم با یک برنامه 
خود  وظایف  به  کردیم  تجربه  که  ریزی 
برنامه  باید تحولی در شیوه  عمل کنیم، 
شورای  مجلس  شود.رییس  انجام  ریزی 
رهیافت  و  گفتمان  در  افزود:  اسالمی 
آینده رو به جلوی نظام جمهوری اسالمی 
حوزه  در  سازی  مردمی  موضوع  به  باید 

نهاد آموزش و پرورش توجه شود.

درمان  و  بهداشت  وزیر 
مردم  به  ما  توصیه  گفت: 
باالی  افراد  که  است  این 
واکسن  سال  دوازده 
کنند؛  تزریق  را  یادآوری 
بازگشایی  بازگشت حجاج، 
مدارس و ایام محرم ممکن 
را  ویروس  انتقال  است 

افزایش دهد.
وزیر  عین اللهی  بهرام 
بهداشت کشور،  در حاشیه 
در  وزیران  هیئت  جلسه 
جمع خبرنگاران گفت: این 
بهداشت  وزارت  در  هفته 
و  بازدیدها  سری  یک 
در  داشتیم.  افتتاح ها 
بیمارستان سید الشهدا در 
اصفهان پروژه های متعددی 
بیماران  درمان  راستای  در 

سرطانی افتتاح کردیم.
دستگاه  کرد:  عنوان  وی 
جدیدی برای انهدام تومور 
تهیه کردیم که این دستگاه 
کاماًل نقطه ای عمل می کند 
و فقط خود تومور را از بین 

می برد.
درمان  و  بهداشت  وزیر 
نیز  اقلید  در  کرد:  تصریح 
طرح خوبی را در کلینیک 
ایجاد  صادق  جعفر  امام 

مشکالت  از  یکی  کردیم. 
این  کشور  سالمت  حوزه 
است که سرطان سینه در 
خانم ها دیر تشخیص داده 
می شود که در آنجا دستگاه 
پیشرفته ماموگرافی افتتاح 
شده است. عین اللهی افزود: 
مشکالت  ایران شهر  در 
دارد،  وجود  درمانی 
بیمارستان مادر و کودک در 
آنجا نیز آماده افتتاح است. 
مربوط  پروژه  همچنین 
شهر  این  در  سوختگی  به 
مورد بازدید قرار گرفت. در 
چابهار نیز بیمارستان ۵۴۰ 

تختخوابی در حال احداث 
و بهره برداری است.

ماه  دی  کرد:  تاکید  وی 
به  کرونا  امیکرون  سویه 
ماه  دو  آمد،  ما  کشور 
علت  به  که  کشید  طول 
در  فراوان  واکسیناسیون 
حجم کوتاه مدت این اتفاق 
واکسیناسیون  خورد.  رقم 
نمی دهد  دائمی  ایمنی 
ایمنی  مدتی  از  بعد  و 
کاهش پیدا می کند. اخیراً 
تغییراتی در امیکرون ایجاد 
با  جدید  جهش  و  شده 
دارد،  که  بیشتری  سرعت 

می تواند بیماری زایی ایجاد 
اضافه  بهداشت  کند.وزیر 
واکسیناسیون  از  ما  کرد: 
»یادآوری«  عنوان  به 
ما  توصیه  و  می بریم  نام 
کمک  البته  که  مردم  به 
به  زمینه  این  در  بسیاری 
ما کردند این است که افراد 
واکسن  سال  دوازده  باالی 
یادآوری را تزریق کنند. ما 
بازگشت حجاج، بازگشایی 
مدارس، ایام محرم را داریم 
ویروس  است  ممکن  که 
افزایش  و  کنند  منتقل  را 

دهند.

عین اللهی  : افراد باالی دوازده سال واکسن 
یادآوری کرونا را تزریق کنند
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آماده سازی موافقت نامه ها برای امضا میان ایران و ازبکستان خبر

 در جریان سفر رییس سازمان توسعه 
آماده  ازبکستان، مقدمات  به  تجارت 
دولت  اصل  موافقت نامه های  سازی 
برای  ترجیحی  تعرفه  و  الوداد  کامله 
و  ازبکستان  جمهور  روسای  امضای 

جمهوری اسالمی ایران فراهم شد.
تجارت،  توسعه  سازمان  از  نقل  به 
رونق تجارت، حل مشکالت تجار در 
موضوعات حمل و نقلی و لجستیکی 
بررسی  و  بانکی  مسائل  همچنین  و 
راه های تهاتر از موضوعات مهمی بود 
پیمان  علیرضا  سفر  اول  روز  در  که 
پاک رییس سازمان توسعه تجارت به 
تاشکند و دیدار با مقامات ازبکستان 

به آن پرداخته شد.
پیمان  سفر  این  نخست  روز  در 
عابداف،  بدرالدین  با  دیداری  پاک 
تجارت  و  وزیر سرمایه گذاری  معاون 
این  در  و  داشت  ازبکستان  خارجی 
تجارت،  توسعه  راهکارهای  نشست 
رفع  و  مشترک  سرمایه گذاری های 
و  ایرانی  تجار  روی  پیش  مشکالت 
ازبک در مسیر توسعه تجارت میان 
قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  کشور  دو 

گرفت.
این  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
نشست، به جریان افتادن موافقت نامه 
اصل دولت کامله الوداد به عنوان یک 
امتیازات  که  گمرکی  موافقت نامه 
ویژه ای برای ایران در پی دارد، بود که 
بعد از مدت ها توقف مقرر شد تا برای 

انعقاد و پیاده سازی آن اقدام شود.
مدل های  و  تهاتر  سازوکار  بررسی 
مختلف آن نیز از جمله مواردی بود 
صحبت  به  آن  مورد  در  طرفین  که 
پرداختند و مقرر شد تا نشست های 
برگزار  خصوص  این  در  کارشناسی 

شود.
از دیگر مهم ترین دستاوردهای سفر 
به ازبکستان و دیدار با معاون وزارت 
خارجی  تجارت  و  سرمایه گذاری 
کلی  توافقات  به  می توان  ازبکستان 

تعرفه  موافقت نامه  امضای  برای 
دیدار  این  در  کرد.  اشاره  ترجیحی 
هیأت  یک  آینده  هفته  تا  شد  مقرر 
کارشناسی از ایران عازم تاشکند شوند 
تا موافقت نامه تعرفه ترجیحی آماده 
ریاست جمهوری  آتی  سفر  در  امضا 

کشورمان به ازبکستان شود.
و  ضمانت  صندوق  همکاری 
صندوق های متناظر آن در ازبکستان 
حضور  با  مشترک  کارگروه  ایجاد  و 
سازمان  و  تجارت  توسعه  سازمان 
بنادر جمهوری اسالمی ایران، وزارت 
و  خارجی  تجارت  و  سرمایه گذاری 
از  نیز  ازبکستان  حمل ونقل  وزارت 
دیگر مواردی بود که طرفین در مورد 

آن به توافق رسیدند.
با  هم زمان  تا  شد  مقرر  همچنین 
اجالس سران شانگهای در ازبکستان، 
این  به  نیز  یک هیأت تجاری بزرگ 
 B۲B کشور سفر کند و نشست های

با تجار و همتایان خود داشته باشد.
در  مشترک  همکاری های  توسعه 
شمال  کریدور  فعال سازی  و  چابهار 
ترانزیتی  استفاده  برای  جنوب   -
ازبکستان یکی از مواردی بود که هم 

در این جلسه و هم در دیدار با چریف، 
معاون وزیر حمل ونقل ازبکستان در 
مورد آن بحث و گفتگو شد و بر این 
اساس مقرر شد تا زمان اجالس سران 
شانگهای، ۲ مسیر ترانزیتی ازبکستان 
- افغانستان - چابهار و ازبکستان - 
مورد  و  فعال  چابهار   - ترکمنستان 
نهایی  مسیر  تا  گیرند  قرار  بررسی 

مشخص و توسعه داده شود.
حمل ونقل  شرکت  ایجاد  موضوع 
بود  مواردی  جمله  از  نیز  مشترک 
وزیر  معاون  چریف،  با  دیدار  در  که 
شد.  مطرح  ازبکستان  حمل ونقل 
خصوص  در  طرفین  دیدار  این  در 
واگن ها در  این  واگن ها و سیر  ورود 
ازبکستان، حل مشکالت حمل ونقلی 
مقرر  و  کردند  گفتگو  لجستیکی  و 
شد تا با ایجاد کمیته مشترک حمل 
که  کشور  دو  بین  ترانزیت  و  نقل  و 
در چهاردهمین کمیسیون مشترک 
مشکالت  این  است،  شده  توافق 

بررسی و حل شوند.
پیمان  سفر  با  هم زمان  همچنین 
کامیون  اولین  ازبکستان،  به  پاک 
ترانزیتی ایران بعد از سال ها از مسیر 

که  شد  ازبکستان  وارد  ترکمنستان 
این مهم با پیگیری های رئیس جمهور 

دولت سیزدهم محقق شد.
دیدار با تجار ایرانی مقیم ازبکستان 
راه  در  تجار  این  بررسی مشکالت  و 
دیگر  از  ازبکستان  با  تجارت  توسعه 
در  که  بود  پاک  پیمان  برنامه های 
قبیل  از  بیان مشکالتی  به  تجار  آن 
آزاد،  ارز  با  نیمایی  ارز  اختالف 
هزینه های ورود خودروهای ایرانی به 
ازبکستان، صدور و مهلت ویزای تجار 

و زیرساخت های گمرکی پرداختند.
تجار خواستار تسهیل  این دیدار  در 
صدور روادید مدت دار تجار و حذف آن 
فعال سازی  موضوع  همچنین  شدند. 
بانک های ایرانی در ازبکستان، صدور 
خدمات  برای  الزم  ضمانت نامه های 
فنی و مهندسی، ضرورت فعال سازی 
اتاق مشترک ایران و ازبکستان، توجه 
و  بارانداز  ایجاد  و  به لجستیک  ویژه 
هاب منطقه ای در ازبکستان و توسعه 
و  سرخس  گمرک  در  زیرساخت ها 
توسعه انبارهای این گمرک از دیگر 
تجار  با  دیدار  در  که  بود  مواردی 

ایرانی مقیم ازبکستان مطرح شد.
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