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استان ها 5

افزایش ایستگاه های هواشناسی برای 

گردشگری آذربایجان شرقی ضروری است
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع   میــراث    مدیــرکل 
ــتگاه های  ــاد ایس ــت: ایج ــرقی گف ــان  ش ــتی آذربایج دس
هواشناســی در نقــاط مختلــف اســتان بــا هدف آگاه ســازی 

ــت .... ــروری اس ــگران ض گردش 8 3

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی فسادســتیزی، ســامت 
ــار  ــادی و در کن ــارت اقتص ــادی، طه ــی و اعتق ــری و اخاق فک
مــردم بــودن و خدمــت بی منــت بــه مــردم را از جملــه 
ــت  ــات دول ــور و اعضــای هی ــای شــخص رئیــس جمه ویژگی ه

ــث  .... ــا باع ــن ویژگی ه ــت: ای ــمرد و گف برش

 رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان 
ــات نظــام جمهــوری اســامی  اینکــه اقدام
در خصــوص محرومیت زدایــی روســتاها بــه 
طــور کامــل مشــهود اســت، گفــت: رئیــس 
جمهــور در دولــت ســیزدهم شــورای عالــی 

جهــاد ســازندگی را احیــا کــرد.
ــا  ــنبه ب ــادری روز چهارش ــد ق ــی محم  عل
حضــور در رویــداد ملــی “همــه باهــم” 
واقــع در شبســتان مصــای تهــران بــه 
توصیــه  مدیــران  و  کارشناســان  همــه 
ــش  ــرای پیمای ــت مبســوطی ب ــا وق ــرد ت ک

نمایشــگاه داشــته باشــند.
ــت:  ــازمان بهزیســتی کشــور گف ــس س رئی
تاریــخ  به عنــوان  بســیارمهمی  نــکات 
شــفاهی انقــاب و عملکــرد دســتگاهی 
ــوراهای  ــوص در ش ــی، به خص ــم افزای و ه
حرفــه ای و زیــر ســاخت های اساســی و 
ــل  ــور کام ــه ط ــاب اســامی ب ــادی انق نه
ــوص  ــال در خص ــرای مث ــود، ب ــهود ب مش
ــب  احیــای شــورای جهــاد ســازندگی مطال
ــم  ــاهده کردی ــگاه مش ــی را در نمایش مهم
ــت  ــور در دول ــت جمه ــوی ریاس ــه از س ک

ــد. ــام ش ــیزدهم انج س
در  بــه حضــور  مفتخــر  داد:  ادامــه  وی 
ــوم  ــت ب ــک زیس ــه ی ــودم ک ــدادی ب روی
ــزار  ــر کارگ ــرای ه ــه ای نمایشــگاهی ب حرف
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی تداعــی 

. می کنــد
ــار  ــازمان بهزیســتی کشــور اظه ــس س ریی
داشــت: بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده 
در قبــل و پــس از انقــاب و مقایســه ایــن 
اقدامــات، شــاهد محرومیــت زدایــی در 

ــتیم. ــاب هس ــد از انق ــتاها بع روس
ــا  ــردم ب ــت م ــر پیوس ــد ب ــا تأکی ــادری ب ق

ــا  ــت، اظهــار داشــت: پیوســت مــردم ب دول
ــاد  ــت آح ــتفاده از ظرفی ــی اس ــت یعن دول

ــردم. م
یــک  متخصــص  گروه هــای  افــزود:  وی 
نگاشــت نهــادی اســت کــه در ایــن زیســت 
بــوم نمایشــگاهی بــه خوبــی مشــاهده 
بــا  می شــود. آمــار و اطاعــات بســیار 
ــه  ــود ک ــی در نمایشــگاه رصــد می ش هویت
ــی و  ــک بحــث تلفیق ــر ی ــن اگ ــه نظــر م ب
ــه راه  ــوان نقش ــود، بعن ــام ش ــی انج تجمع
ــردی و  ــا کارب ــتگاه ه ــرای دس ــی ب عملیات

ــود. ــد ب ــا خواه رهگش
ــد  ــس ســازمان بهزیســتی کشــور تأکی ریی
کــرد: ظرفیــت روســتا و مناطــق محــروم بــا 

وجــود همــه کارهــای خــوب و فاخــر انجــام 
ــورد توجــه قــرار  شــده، بایــد بیشــتر م
ــازی  ــدل س ــه، م ــن مجموع ــرد. در ای بگی
نهضــت را مشــاهده کردیــم و رویــداد هــای 
دانــش  بخش هــای  متنــوع  و  متفــاوت 

ــان مشــهود اســت. بنی
 نخســتین رویــداد ملــی همــه باهــم از 
ــت،  ــرفت و عدال ــا پیش ــازندگی ت ــاد س جه
بــرای پاســخگویی بــه ســواالت تاریخــی در 
زمینــه توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 

ــا شــده اســت. در مصــای تهــران برپ
 ایــن رویــداد ملــی مقدمــه ای بــرای احیــای 
ــازندگی در گام دوم  ــاد س ــورای عالی جه ش
انقــاب اســامی اســت. در ایــن نمایشــگاه 

پاســخ ســه ســوال ارائــه شــده اســت؛ 
نخســت اینکــه در زمــان طاغــوت کشــور را 
ــه موجــب  ــت ک ــر و محرومی در عرصــه فق
انقــاب اســامی بــا چــه شــرایطی تحویــل 
انقــاب چــه  گرفتیــم، در گام نخســت 
ــی  ــه محرومیت زدای ــی در زمین فعالیت های
ــان  ــرای پای ــن ب ــم و همچنی ــام داده ای انج
چــه  کشــور  پیشــرفت  و  محرومیــت 

ــم. ــام دهی ــد انج ــی بای اقدامات
رویــداد ملــی همــه بــا هــم از جهــاد 
ــت  ــرفت و عدال ــاد پیش ــا جه ــازندگی ت س
ــک گــروه  محصــول مجاهــدت پنج ماهــه ی
و  فــرآوری  آسیب شناســی،  کــه  اســت 

ــت. ــده اس ــه ش عرض

قادری: محرومیت زدایی در روستاها به طور کامل مشهود است
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متخصصان فضایی کشور به تمام مراحل طراحی، 
ساخت و پرتاب ماهواره »خیام« نظارت داشتند

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

 رئیس سازمان فضایی ایران  :



سیاسی
خبر

حسینی: ۴۲ الیحه تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شده است

 معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ۴۲ الیحه تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شده است که رهبر انقالب هم بارها گفتند الیحه بر طرح اولویت 
دارد؛ ما سعی کردیم به موقع الیحه به مجلس بدهیم که نیازی به طرح 

نباشد.
 سید محمد حسینی روز چهارشنبه  در نشستی با خبرنگاران افزود: 
تاکنون دو اجالسیه مشترک با مجلس شورای اسالمی برگزار کرده ایم و 
روز یکشنبه جلسه ای با حضور همه اعضای دولت اعم از وزرا و معاونین 
خواهیم  کمیسیون ها  رؤسای  و  مجلس  رئیسه  هیات  جمهور،  رئیس 

داشت و این جلسه در آستانه سالگرد دولت برگزار می شود.
حسینی اظهار داشت: در مورد عملکرد یک  ساله دولت، اگر افراد ذره ای 
انصاف داشته باشند می دانند که دولت شبانه روز کار کرده و وجود ضعف 
اما چند هفته ای است که عده ای در  امری طبیعی است،  و نقص هم 
تالش هستند مطالبی بیان کنند که این موارد را زیر سوال ببرند. ممکن 
است شیوه ها و شگردهایی در رسانه ها به کار گرفته شود که واقعیت ها 

آنچنان که باید مطرح نشوند.
وی  با بیان اینکه فردا سفر استانی به کرمان را به عنوان سی و یکمین 
سفر استانی خواهیم داشت، افزود: ارتباط این سفر به معاونت پارلمانی 
این است که در هر استان با نمایندگان آن استان جلسه خواهیم داشت 
و بحث ها مطرح می شود و ما به مجلس و نظرات نمایندگان مجلس در 
هر استان توجه می کنیم. قبل از برگزاری سفر استانی، با معاون اجرایی 
رئیس جمهور و نماینده مجلس آن استان جلسه داریم و موارد مهم هر 
استان را مورد بررسی قرار می دهیم و هیچ نماینده ای نمی تواند ادعا کند 

که در چنین جلسه ای شرکت نکرده است.
حسینی تصریح کرد: این رکوردی است که سابقه ندارد و هیچ دولتی در 
یک سال به کل ایران سفر نمی کرد. ما همچنین مجامع استانی تشکیل 
با حضور رئیس جمهور  آنها  نمایندگان  استان و  با هر ۳۱  و  ایم  داده 
تشکیل جلسه دادیم. این امکان بوده است که همه نمایندگان حضور 
پیدا کنند و انگشت شمار افرادی بودند که ممکن است از این امکان 

استفاده نکرده باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هفته گذشته جلسه ای تشکیل شد 
به  با سعه صدر  رئیس جمهور  و  درازا کشیده شد  به  که چهار ساعت 
صحبت ها گوش داد. ما در این دوره وزرا را فعال کرده ایم که هر هفته 

باید با نمایندگان جلسه داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۶۷ دیدار انفرادی میان وزرا و نمایندگان 
مجلس برگزار شده که ۸۲۲ مورد آن در خود مجلس انجام شده است، 
تاکید کرد: این دیدارها با گذشته قابل مقایسه نیست. وزرا ۱۵۲ جلسه 
با معاونین مجامع استانی داشتند و ۲۳۹ جلسه نیز با کمیسیون ها و ۶۴ 

جلسه با فراکسیون ها برگزار شده است.
معاونین  با  هماهنگی  ایجاد  ما  اقدامات  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  وی 
پارلمانی وزارتخانه ها بوده است و در این ۱۲ ماه، ۱۵ جلسه داشتیم که 
یکی از این جلسات با رئیس مجلس و یکی دیگر از جلسات با رئیس قوه 
قضائیه بود. با مدیران کل امور مجلس هم جلسه داشتیم و حرف ها و درد 

دل های آنها را شنیدیم.
معاونان  اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
پارلمانی رئیس جمهور بررسی سواالت نمایندگان مجلس است، اظهار 
کرد: ۲۳۶۵ سوال تا کنون از وزرا مطرح شده و با ارتباط برقرار شده، 
به  موضوع  و  دادند  انصراف  سوال  طرح  از  کنندگان  سوال  درصد   ۴۰
کمیسیون ها نرسیده است که بالغ بر ۹۰۰ سوال می شود که از دستور 
خارج شده است. معاونان پارلمانی سعی می کنند تالش کنند که میزان 

سواالت کم شود.
حسینی ادامه داد: در دولت دوازدهم در سال اول ۴۱ سوال به صحن 
مجلس آمده بود که هفت مورد آن به رأی گذاشته شده بود و کارت زرد 
دریافت نکرده بود. در دولت سیزدهم ۱۳ سوال در صحن آورده شده که 
در سه مورد آن مجلس قانع نشده است که مورد آخر آن بسیار برای 

ما عجیب بود.
وی تاکید کرد: ما اصرار داریم معاونین پارلمانی در مجلس حضور داشته 
باشند، گرچه در بسیاری از موارد خود مجلس ممانعت ایجاد می کند. در 
دولت قبل ۴۶۵ بار معاونان پارلمانی حضور داشتند و در این دوره ۱۰۷۷ 
بار حضور داشته ایم. همه این کارها برای آن است که ما اهمیت مسأله 

را نشان دهیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در دولت دوازدهم در سال اول 
چهار وزیر استیضاح شدند و در صحن مجلس بررسی شدند اما ما در 
یک مورد اعالم وصول داشتیم و در صحن مطرح نشد و در نهایت دولت 

سیزدهم در سال اول هیچ استیضاحی نداشت.
رئیس جمهور،  اقدامات  از  نمایندگان  خوشبختانه  کرد:  اضافه  حسینی 
وزارت نفت، تیم مذاکره کننده برجام، حذف امضاهای طالیی و اقدامات 
جمعیت هالل احمر تقدیر کردند. ۲۶۰ نماینده نیز از تعامل و همکاری 

موجود قدردانی کردند.
وی گفت: ما به عنوان معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ۵۵ سفر به 
استان ها داشته ایم و به چند شهرستان از هر استان در روزهای پنجشنبه 

و جمعه سفر کردیم که به دعوت نمایندگان صورت گرفته است.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران تسلیم هیچ 
گونه تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد، از 
طرف غربی خواست در مذاکرات هسته ای 

عقالنی عمل کند.
آبادی در گفت وگو  جلیل رحیمی جهان 
مذاکرات  درباره  ایرنا  پارلمانی  خبرنگار  با 
است  برگزاری  حال  در  وین  در  که   ۴+۱
برای  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  برنامه  و 
غنی سازی  سو  هزار   ۱۹۰ به  رسیدن 
اورانیوم، گفت: مذاکرات جمهوری اسالمی 
حسن  اثبات  پایه  بر  غربی  طرف  با  ایران 
این  از  پیش  که  چرا  است.  ایران  نیت 
همکاری های جمهوری اسالمی ایران فراتر 
برجام  از  فراتر  حتی  و  الحاقی  پروتکل  از 
بوده و غربی ها و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی هم این موضوع را تایید کردند.
وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس با اشاره به بدعهدی طرف 
گذشته  توافقات  در  آمریکایی  و  غربی 
مجلس  آمریکا،  بدعهدی  از  پس  افزود: 
راهبردی  اقدام  قانون  اسالمی  شورای 
بر  که  کرد  تصویب  را  تحریم ها  لغو  برای 
از  برخی  انجام  به  موظف  دولت  آن  پایه 
اقدامات در صنعت هسته ای است از جمله 
تولید  و  گازدهی  سازی،  غنی  افزایش 
سانتریفیوژهای نسل جدید و دیگر موارد 
اتمی  انرژی  سازمان  کار  دستور  در  که 

ایران است.
پیام رسیدن به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو 

یعنی ایران در موضع ضعف نیست
نماینده مردم تربت جام و باخرز در مجلس 
رژیم صهیونیستی  که  آسیبی  به  اشاره  با 
به تاسیسات هسته ای ایران در نطنز وارد 
نسل  سانتریفویژهای  وقتی  گفت:  کرد، 
رژیم  خرابکاری  اقدام  با  نطنز  در  قدیم 
است  طبیعی  دیدند،  آسیب  صهیونیستی 
بر  می شد  جایگزین  جدید  نسل  باید  که 
اتمی  انرژی  سازمان  اقدام  دلیل  همین 
راهبردی  اقدام  قانون  اجرای  راستای  در 
غنی سازی  هزار   ۱۹۰ به  دستیابی  برای 

انجام شد.
وی با بیان اینکه پیام ایران به طرف غربی 
هزار   ۱۹۰ سازی  غنی  به  رسیدن  درباره 
عدم ضعف  و  ایران  توانایی  معنای  به  سو 

اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  است، 
ایران توانایی هرگونه فعالیت هسته ای از 
باال،  درصد  با  اورانیوم  سازی  غنی  جمله 
هر  تولید  و  جدید  سانتریفیوژهای  نصب 
تولید  راحتی  به  را  سانتریوفیوژ  از  نسلی 
به  درصد   ۱۰۰ بخش  این  در  و  کند  می 

بومی سازی و خودکفایی رسیدیم.
رحیمی جهان آبادی یادآور شد: جمهوری 
اسالمی ایران دارای حقوقی است ولی اگر 
اقدامی انجام می دهد بر اساس حسن نیت 
با هدف حل موضوع هسته ای است. اما نگاه 
غرب به جمهوری اسالمی ایران و بسیاری 
از کشورهای جهان، از موضع باال به پایین 
و امر و نهی است که دیگر مشتری ندارد.

وی از غرب خواست پیام جمهوری اسالمی 
ایران در موضوع هسته ای را بفهمد و ادامه 
جمهوری  خواسته های  باید  آمریکا  داد: 
اسالمی ایران را به رسمیت بشناسد چرا که 
ایران فراتر از حقوق قانونی خود و مقررات 
را  چیزی  اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس 
امنیت  کمیسیون  عضو  نمی کند.  طلب 
بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
آژانس و  ایران در چارچوب مقررات  اینکه 
توافق برجام حقوقی دارد، عنوان کرد: ما به 
تکلیف خود در موضوع برجام عمل کردیم 
و اگر خواستار حقوق مردم ایران در صنعت 
اما  هسته ای هستیم، زیاده خواهی نیست. 
نادیده  را  حداقلی  حقوق  این  غرب  اینکه 
می گیرد و با اعمال تحریم به دنبال کسب 

عاقالنه  است،  اسالمی  جمهوری  از  امتیاز 
منافع  و  منطقه  ثبات  و  صلح  به  و  نیست 

خود غربی ها آسیب وارد می کند.
و  فشار  تهدید،  گونه  هیچ  تسلیم  ایران 

تحریم نخواهد شد
با  غرب  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
را  تحریم ها  صهیونیستی،  رژیم  فشارهای 
این در حالی  ایران تحمیل کرد، گفت:  به 
اتمی  انرژی  صهیونیستی  رژیم  که  است 
دارد  هسته ای  کالهک  و  آمیز  غیرصلح 
به  آزادانه  و  نیست  هم  تی  پی  ان  عضو  و 
کشورهای همسایه، خالف مقررات سازمان 
نظامی  حمله  المللی  بین  قوانین  و  ملل 
جمهوری  که  حالی  در  می دهد.  انجام 
قوانین  این  خالف  گاه  هیچ  ایران  اسالمی 
عمل نکرده ولی سهم حسن نیتش، تهدید، 

تحریم و فشار بوده است.
طرف  به  ایران  پیام  آبادی  جهان  رحیمی 
گونه  هر  برابر  شدن  تسلیم  عدم  را  غربی 
تهدید، فشار و تحریم عنوان کرد و گفت: 
جمهوری  پیام  غربی  طرف  امیدواریم 
کند.  درک  درستی  به  را  ایران  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  نیست  قرار  که  چرا 
اوراق  را  خود  هسته ای  تاسیسات  ایران 
دهد،  کاهش  را  سازی  غنی  میزان  کند، 
و  کند  رقیق  را  شده  سازی  غنی  اوانیوم 
را  الحاقی  فراپروتکل  و  فراپادمانی  نظارت 
هم بپذیرد، ولی طرف غربی تضمین ندهد، 
برای  تضمینی  هیچ  و  نکند  امضا  را  توافق 

عدم خروج از پیمان و بازگشت پول حاصل 
هیچ  قطعا  نکند.  قبول  را  نفت  فروش  از 
مذاکره  غربی ها  منطق  چنین  با  کشوری 
جدید  دور  در  است  بهتر  و  کرد  نخواهد 

مذاکرات، آمریکا عقالنی عمل کند.
مشکل ایران با طرف غربی، میزان فهم آنها 

از واقعیت های جهان است
صورت  در  غربی  طرف  اینکه  بیان  با  وی 
آسیب  خودش  به  عقالنیت  رعایت  عدم 
می زند، تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام، 
مشکالتی را سبب شد و در حقیقت عرصه 
را به کشورهایی نظیر چین و روسیه واگذار 
امروز جهان،  کرد. در حالی که کشورهای 
کشورهای تابع امر غربی ها نیستند و ایران 
هم به لحاظ قدرت نظامی، سیاسی و قدرت 
تابع  که  نیست  کوچک  کشور  اقتصادی، 
غرب شود. اما نگاه غربی ها همان نگاه قرن 
کشتی های  با  که  است  میالدی   ۱۹ و   ۱۸
هر  و  می آوردند  هجوم  شرق  به  بادبانی 

جایی را تسخیر می کردند.
اینکه  بر  تاکید  با  آبادی  جهان  رحیمی 
ایران آمادگی حل مساله هسته ای را دارد، 
رفتار  از  غرب  است  بهتر  کرد:  خاطرنشان 
چرا  بکشد.  دست  پارادوکسی  و  زیگزاگی 
تولید غنی  توانایی  اینکه  به رغم  ایران  که 
را  جدید  سانتریفیوژهای  تولید  و  سازی 
دارد، آماده گفت و گو است و مشکلی که 
فهم  میزان  دارد،  غربی  با کشورهای  ایران 

آنها از واقعیت های جهان است.

ایران تسلیم تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد
خبر

اسناد آمایشی دولت کمک چندانی 
به تدوین برنامه هفتم نمی کند

 رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کشور ما 
همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می برد، گفت: 

اسناد آمایشی دولت کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند.
 بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه به این موضوع 
در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای دستیابی به عدالت منطقه ای 
و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولت ها اقدام به 
برنامه ریزی فضایی یا منطقه ای می کنند که در کشور ما از آن به آمایش 

سرزمین تعبیر می شود.
مطالعات  آغاز  از  قرن  نیم  وجود گذشت حدود  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اتکا  قابل  رسمی  اسناد  فقدان  از  ما همچنان  ایران، کشور  در  منطقه ای 
آمایش سرزمین رنج می برد، تصریح کرد: تکلیف برنامه های چهارم و پنجم 
برنامه ششم  الیحه  در  و  نرسید  سرانجام  به  سند  این  تدوین  بر  توسعه 
توسعه نیز دولت به این مساله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده 
مرکز پژوهش های مجلس، تکلیف دوباره تدوین سند ملی آمایش سرزمین 
و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس 
به الیحه اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن قانون 

به تصویب رسید.
بار  این  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
تالش های نیمه کاره گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین 
همه استان های کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف های 
فراوان بوده، با اسناد آمایش  استان های دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم 
و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها رعایت نشده است؛ اما نفس 

تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب می شود.
وی در تشریح اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: 
این موضوع به این معناست که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین 
می شد و سپس مبتنی بر آن نقش استان ها در توسعه ملی در اسناد آمایش 
استانی تعیین  می گشت اما به هر حال، اکنون نیز اسناد آمایش استانی با 
سند ملی تهیه شده به هماهنگی الزم نرسیده و باید بر این مهم همت 

گماشت.
نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه 
سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و 
تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می توان 
این تالش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این 
سند همانطور که در ادامه تبیین می شود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و 

اجرایی محسوب نمی شود.
وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشم انداز برای 
سیاست  و ۲۲۵  راهبرد  ارائه ۲۴  به  اصلی،  هدف   ۵ بیان  و  افق ۱۴۲۴ 
سرزمینی پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و 
اجرایی شدن سند را برشمرده است. عالوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و 
سیاست ها از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویت بندی 
و زمان بندی در مورد آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت های 

زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: در بخش الزامات سند مشاهده 
می شود که برخی از مهمترین تصمیمات و انتخاب هایی که باید در سند 
ملی آمایش سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل 
بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین تکلیف می شد، 
در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آنها می توان به 
مواردی چون تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی در ماده ۱۳، تعیین 
الگوی کشت ملی و منطقه ای در ماده ۱۲، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل 
برنامه ریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش 
منطقه ای در ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در ماده ۱۵ و تدوین الیحه اصالح قانون تقسیمات سیاسی 

کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد.
وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه 
بر خالء های  الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی  بخش 
اصلی سند و بخش هایی که باید در سند تعیین تکلیف می شد اما نشده، 
اذعان کرده اند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا 
سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصالح این 

سند بپردازد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: زمانی که اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین 
در آخرین ماه های دولت قبل بدین شکل ناقص تصویب شد، کارشناسان 
منتظر بودند تا مواجهه دولت جدید را نسبت به این اسناد مشاهده کنند که 
آیا دولت جدید این اسناد را رد کرده و اقدام به تهیه اسناد جدید می کند 

یا به اصالح و تکمیل اسناد موجود مبادرت می ورزد.
وی ادامه داد: عدم رد اسناد قبلی توسط دولت جدید و نام بردن از اسناد 
آمایش سرزمین در سخنرانی ها و اسناد رسمی مانند الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، تایید ضمنی این اسناد مصوب اما ناقص توسط دولت جدید بود. اما 
اگر این چنین است نیز باید توجه داشت که ظروف زمانی که در سند ملی 
آمایش سرزمین برای تکمیل سند در نظر گرفته شده اکنون منقضی شده 
است. اکثر احکام الزامات تحقق و اجرایی شدن این سند دارای بازه زمانی 
یک سال است و با توجه به اینکه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این محدوده 
زمانی به پایان رسیده است، باید اکنون دولت نسخه کامل سند ملی آمایش 
سرزمین را ارائه دهد. حتی در صورت تکمیل سند ملی نیز گام هایی مانند 
هماهنگ سازی اسناد آمایش استانی با سند ملی کامل شده و ارائه یک 
به  مالی  منابع  نیز  و  زمان  محدودیتهای  به  توجه  با  که  عملیاتی  برنامه 

اولویت بندی و زمان بندی سیاست ها و راهبردها بپردازد، باقی می ماند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس یکی از اصلی ترین مباحثی که باید در 
عنوان  به  فعالیت  بحث  را  می شد  تکلیف  تعیین  سرزمین  آمایش  اسناد 
جهت دهنده اصلی اسناد دانست و گفت: همان طور که ذکر شد در سند 
ملی آمایش سرزمین تصویب شده تعیین تکلیف این فعالیت چه در قالب 
اولویت های صنعتی و چه در قالب الگوی کشت به آینده موکول شده است. 
در این میان چهار تالش تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که 
آخرین آنها مبتنی بر بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بود، ناکام 
بوده و اخیراً مقام معظم رهبری لزوم تدوین برنامه صنعت را متذکر شدند 
و رئیس جمهور نیز دستوراتی در خصوص پیگیری این امر به معاون اول 
خود داده اند و بدین ترتیب پنجمین تالش ملی برای تدوین این استراتژی 

آغاز شده است.
اولویت های  تنها  نه  بود  آمایش سرزمین کامل  ملی  اگر سند  افزود:  وی 
صنعتی کشور در سطح ملی مشخص بود بلکه جانمایی این اولویت های 
صنعتی در پهنه کشور و اولویت های صنعتی هر استان نیز تعیین شده بود.
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اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
اخالقی  و  فکری  سالمت  فسادستیزی، 
و اعتقادی، طهارت اقتصادی و در کنار 
مردم  به  بی منت  و خدمت  بودن  مردم 
رئیس  شخص  ویژگی های  جمله  از  را 
جمهور و اعضای هیات دولت برشمرد و 
گفت: این ویژگی ها باعث افزایش پایگاه 

اجتماعی دولت سیزدهم و نظام شد.
و  یاد  گرامیداشت  با  نیکزاد  علی   
مطبوعات  و  قلم  اهل  شهدای  خاطره 
به ویژه شهید محمود صارمی خبرنگار 
ایام  با  آن  تقارن  و  ایرنا  خبرگزاری 
الحسن  اباعبداهلل  حضرت  شهادت 
ظالمان  گفت:  باوفایش  یاران  و  و)ع( 
شهادت  با  می کنند  تصور  ستمگران  و 
در  وفایش  با  یاران  و  )ع(  حسین  امام 
حسینی  مکتب  و  اسالم  کربال  واقعه 
حذف  روزگار  صحنه  از  همیشه  برای 
در  که  می شود  مشاهده  امروز  اما  شد 
این واقعه برای اولین بار در تاریخ اقلیت 
بر اکثریت و خون بر شمشیر پیروز شد.

در  )ع(  الشهدا  سید  اینکه  بیان  با  وی 
کربال درس آزادگی، حریت و جوانمردی 
قیام  تا  کرد:  اظهار  داد،  جهانیان  به 
)ع(  حسین  امام  اهداف  و  مرام  قیامت 
و یاران با وفایش در دنیا ساری و جاری 

خواهد بود.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
جهاد  نبود  و  بصیرت  عدم  کرد:  اضافه 
باعث شد حقیقت  تببین در آن دوران 
به  وارونه  صورت  به  جامعه  واقعیت  و 
که  طوری  به  شود  داده  نشان  مردم 
چنان  تزویر  و  تبلیغ  با  اسالم  دشمنان 
از  )ع(  حسین  امام  که  کردند  وانمود 
مردم  نماینده  است.  شده  خارج  دین 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
فرمایشات  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
جهاد  با  رابطه  در  رهبری  معظم  مقام 
تبیین بیان کرد: امروز بصیرت و جهاد 
تبیین وظیفه تمامی دلسوزان، نخبگان، 
اهالی  و  خبرنگاران  ویژه  به  مسئوالن 
رسانه است تا دشمن به اهداف شوم و 

پلید خود نرسد. 
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی تاکنون 
گذاشته  سر  پشت  را  مختلفی  مراحل 
است، گفت: در مقطعی وضعیت کشور 
به جایی رسیده بود که بعضی ها جرات 
کرده بودند به طور آشکار اعالم کنند که 
کریسمس  تهران جشن  در  می خواهند 
را  انقالب  فاتحه  و  بگیرند  جشن  را 

بخوانند در چنین وضعیتی برخی افراد 
آگاهانه و یا ناآگاهانه از فرصت استفاده 
کرده و چنان وانمود می کردند که دیگر 
نظام اسالمی ناکارآمد است و توان حل 

مشکالت کشور را ندارد.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
و  مظلومانه  شهادت  کرد:  اظهار 
قاسم  شهید  دلها  سردار  ناجوانمردانه 
عظیمی  تحولی  ایجاد  باعث  سلیمانی 
انتخاب  با  ادامه  در  و  شد  کشور  در 
نمایندگان ارزشی و والیی توسط مردم، 
مجلس انقالبی در کشور تشکیل شد به 
توجه  با  مقام معظم رهبری  طوری که 
نمایندگان  و  منتخب  افراد  سابقه  به 
فرمودند:  تشکیل مجلس  روز  اولین  در 
مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس  امروز 

انقالبی است.
 مجلس یازدهم به معنای واقعی تالش 

می کند انقالبی و جهادی عمل کند
سوم  سال  در  حتی  داد:  ادامه  نیکزاد 
کردند  می  تالش  ای  عده  که  مجلس 
که عنوان انقالبی از مجلس گرفته شود 
تیزبینی  با  رهبری  معظم  مقام  باز  اما 
به  را  انقالبی  لقب  دوباره  ویژه  تدبیر  و 

مجلس شورای اسالمی دادند.
اردبیل،  شهرستان های  مردم  نماینده 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه عنوان انتخابی را 
ماندن  انقالبی  از  آسانتر  خیلی  گرفتن 
است، ادامه داد: انقالبی ماندن مهمتر از 
افراد  انقالبی بودن است چرا که خیلی 
انقالبی بودند اما با گذشت زمان از قطار 

انقالب پیاده شده و به بیراهه رفتند.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین افتخار، 
مدال و خلعت مجلس یازدهم این است 
که حضرت آقا به آن لقب انقالبی دادند، 
می کند  تالش  یازدهم  مجلس  گفت: 
و  بماند  انقالبی  کلمه  واقعی  معنی  به 

انقالبی و جهادی عمل کند.
و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین 
باعث  انقالبی  مجلس  کرد:  خاطرنشان 
در  و  شود  تشکیل  انقالبی  دولت  شد 
کنار قوه قضاییه انقالبی تحت مدیریت 
حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری 

به مردم و کشور خدمت کند.
آموزه  پایه  بر  اسالمی  مدیریت  وی 
اخالق  اساس  بر  حکمرانی  دینی،  های 
اسالمی و افزایش سرمایه اجتماعی را از 
جمله اهداف دولت سیزدهم عنوان کرد.

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
فساد ستیزی، داشتن سالمت فکری و 
اخالقی و اعتقادی، طهارت اقتصادی و 
بی منت  خدمت  و  بودن  مردم  کنار  در 
دولت  ویژگی های  جمله  از  را  مردم  به 
و  جمهور  رئیس  شخص  و  اسالمی 
اظهار  و  برشمرد  دولت  هیات  اعضای 
کرد: وجود این ویژگی ها باعث افزایش 

پایگاه اجتماعی دولت و نظام شد.
اردبیل،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
دارند  انتظار  مردم  کرد:  بیان  اسالمی 
شتاب و سرعت در اداره امور کشور در 
حوزه های سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و  
اقتصادی، اجتماعی افزایش یابد و شاهد 
و  دولت مردان  راستا  این  در  شود  بهتر 
مسئوالن برای افزایش پایگاه اجتماعی 
به  عملکرد  گزارش  ارائه  با  باید  خود 
ظرفیت  از  مداوم  و  مستمر  صورت 
ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی کشور 

نهایت استفاده را کنند. 
بین  در  همگرایی  اینکه  بیان  با  وی 
نمایندگان استان حاکم است، ادامه داد: 
تمامی نمایندگان منتخب مردم هستند 
و هیچ کدام نماینده تر از دیگری نبوده و 

وکیل الدوله نیستند.
با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
اینکه  گفت:  سازنده  انتقاد  از  استقبال 
با  راهکاری  هیچ  و  شود  انتقاد  فقط 
نشود  ارائه  کشور  وضعیت  به  توجه 
مشکالت  از  مشکلی  و  نبوده  منصفانه 

مردم و منطقه حل نخواهد شد.
نیکزاد افزود: من بارها تاکید کرده ام که 
خبرنگاران، اهالی قلم و رسانه و صاحبان 
فکر و اندیشه ۴۰ الی ۵۰ اولویت، نیاز 
و  احصا کرده  را  استان  و مطالبه مردم 
به  توجه  با  استان  نماینده  هفت  برای 
دهند  ماموریت  آنها  سابقه  و  تخصص 

هر کدام چندین مورد از آنها را پیگیری 
این  برسانند.در  سرانجام  به  و  کرده 
کارآیی  شدن  روشن  بر  عالوه  صورت 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
و  مدیران  کارآیی  و  اثربخشی  اسالمی، 
مشخص  مردم  بر  نیز  ادارات  مسئوالن 

خواهد شد.
اردبیل،  شهرستان های  مردم  نماینده 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
تمامی  وجود  با  کرد:  بیان  اسالمی 
مشکالت اقدامات خوبی در استان انجام 
عمارت  سد  امروز  که  طوری  به  شده 
عملیات  و  شده  آبگیری  سبالن  سد  و 

اجرایی سد گیوی شتاب گرفته است.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
تامین  با  می شود  تالش  اینکه  بیان  با 
اعتبار مورد نیاز راه آهن اردبیل - میانه 
در اندک زمان ممکن تکمیل و به بهره 
تمامی  در  کرد:  اضافه  برسد،  برداری 
حوزه ها از جمله بخش عمران، صنعت، 
کشاورزی، گردشگری و توسعه راه های 
انجام  خوبی  اقدامات  استان  ارتباطی 

شده است.
تمامی  تالش  با  داد:  ادامه  نیکزاد 
تجاری  آزاد  منطقه  استان  دلسوزان 
امروز  و  رسیده  تصویب  به  استان 
آیا  که  است  این  سر  بر  نظر  اختالف 
یک  از  آزاد  منطقه  ایجاد  و  اندازی  راه 
نقطه شروع و سه نقطه دیگر در ادامه به 
آن الحاق شود یا نه باید هر چهار نقطه 
آزاد  منطقه  جزو  همزمان  شده  تعیین 

محسوب شوند.
رعایت  به  خبرنگاران  توصیه  با  وی 
انتصاب مدیران  اخالق حرفه ای گفت: 
فرایند خاص خود  اجرایی  دستگاه های 
را  خود  انرژی  و  وقت  اینکه  و  دارد  را 
صرفا معطوف به انتصابات کنیم، گرهی 
از مشکالت استان و مردم باز نمی کند.

 فسادستیزی و در کنار مردم بودن، سرمایه اجتماعی 
دولت سیزدهم را افزایش داد
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اقتصاد
اخبار

دارندگان مجوز استخراج رمز ارز برای 
واردات اقدام کنند

رییس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که مجوز قانونی استخراج رمز ارز دارند، می توانند 
رمز ارز استخراجی خود را برای واردات ارایه کنند.علی صالح آبادی رییس کل بانک 
مرکزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت درباره تاخیرها در واریز وام 
ازدواج اظهار کرد: از زمانی که مدارک فرد تکمیل باشد حداکثر ظرف ده روز کاری باید 
وام به حساب فرد واریز شود و اگر بانکی این کار را نمی کند، حتما تخلف کرده است و 
باید به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شود و خواهش دارم در مواردی که تخطی 
مشاهده می شود مردم به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعالم کنند. وی در پاسخ 
به این که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بین بانکی را مطرح 
بانکی هنوز  بانکی چه شد؟ گفت: درباره سپرده های  کردید، بحث نرخ سود سپرده 
جمع بندی خاصی اتفاق نیفتاده است و هر وقت بررسی شود اطالع رسانی می شود.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف وقتی تورم جهانی اتفاق 
افتاد نرخ سود بانکی را اصالح کردند و در کنترل تورم جهانی موثر هم بود. کشورهای 
اروپایی، آمریکا و حتی روسیه نرخ سودشان را اصالح کردند. ما هم باید اینها را بررسی 
کنیم و در دست بررسی هم داریم.وی درباره ثبت سفارش خارجی و تجارت خارجی 
با استفاده از رمز ارزها گفت: موضوع ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها اواخر سال 
گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و داراندگان رمز ارز که استخراج 
را قانونی انجام دهند، می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای واردات ارایه کنند. 
تفاهم شده است و االن در مرحله  بانک مرکزی و وزارت صمت  بین  این کار  رویه  
اجرا قرار دارد. وی افزود: خوشبختانه از زمانی که نماد روبل و ریال در بازار توافقی 
تعریف شد میانگین روزانه حدود دو میلیون روبل در این بازار معامله شده است. البته 
اول کار است و در آینده نزدیک افزایش می یابد. هنوز موضوع ارز اربعین به جمع 
بندی نهایی نرسیده است. االن روی دینار عراق داریم کار می کنیم. امیدواریم بتوانیم 
زیرساخت های آن را فراهم کنیم که امسال هم که هم وطنان به سفر اربعین مشرف 
می شوند، بتوانند از ارز دینار استفاده کنند. زیرساخت های آن در حال تهیه است و به 

موقع خود اطالع رسانی می شود.

اعالم  ایران  فضایی  سازمان  رئیس   
ماهواره  این  مفهومی  طراحی  کرد: 
به  و  انجام  ایرانی  متخصصان  توسط 
یک شرکت ساخت ماهواره سنجشی 
ناظرین  است.  شده  ارائه  خوشنام 
فرآیندهای  تمام  در  فضایی  سازمان 
تست  و  ساخت  طراحی،  به  مربوط 
حضور داشتند و گام به گام اسناد و 
را مشاهده  تست  تایید شده  مدارک 

کرده اند.
نشست  اولین  در  ساالریه«  »حسن 
فضایی  ایستگاه  در  که  خبری 
عملیات  و  کنترل  مرکز  و  ماهدشت 
ماهواره خیام، برگزار شد معاون وزیر 
ارتباطات به سواالت خبرنگاران پاسخ 

داد.
به  ماهواره،  گرفتن  قرار  مدار  در 
معنای پایان همکاری مشترک نیست

اینکه اکنون ماهواره  بیان  با  ساالریه 
مدار  در  موفقیت  با  »خیام«  ایرانی 
قرار گرفته است، اظهار کرد: شرکت 
سازنده باید در تحویل در مدار حضور 
داشته باشد و به ابهامات پاسخ بدهد. 
در حوزه های تکنولوژی های پیشرفته 
فعال سازی  فرآیند   )high-tech(
می انجامد  به طول  ماه  ماهواره چند 
کمپانی های  باید  فرآیند  این  در  و 
باشند  کارفرما  پاسخگوی  سازنده 
فرمان ها  دریافت  در  ماهواره  اگر  که 
دچار مشکل شود یا مثاًل نویز المان 
آن زیاد باشد، باید این مسائل را رفع 

کند.
با  انشاهلل  کرد:  خاطرنشان  وی 
پیشرفتی که در صنعت فضایی کشور 
بومی کردن  مسیر  در  می افتد،  اتفاق 
نیز  »خیام«  مانند  ماهواره هایی 
این  از  قبل  تا  رفت.  خواهیم  پیش 
عموماً  شده،  پرتاب  ماهواره های 
بومی و ساخت داخل بود، اما ماهواره 
حوزه  این  در  را  تازه ای  اتفاق  خیام 
رقم زد. طراحی مفهومی این ماهواره 
به  و  انجام  ایرانی  متخصصان  توسط 
یک شرکت ساخت ماهواره سنجشی 
ناظران  است.  شده  ارائه  خوشنام 
فرآیندهای  تمام  در  فضایی  سازمان 
تست  و  ساخت  طراحی،  به  مربوط 
حضور داشتند و گام به گام اسناد و 
را مشاهده  تست  تایید شده  مدارک 

کرده اند.
کرد:  تاکید  ارتباطات  وزیر  معاون 
این نظارت توسط تیم فنی ایرانی تا 
روزی که ماهواره از کارخانه تحویل و 
بر روی  قزاقستان  بایکونور  پایگاه  در 
ماهواره بر مونتاژ شد نیز ادامه داشت. 
در این بین تست هایی انجام شد که 
تیم فنی ما آن ها را تائید و پس از آن 

ماهواره خیام پرتاب شد.
کرد:  تاکید  فضایی  سازمان  رئیس 
آهنگ  خورشید  سنجشی  ماهواره 
ایران  پهناوری  به  توجه  با  »خیام« 
در ۴ نوبت در شبانه روز می تواند دیتا 
ارسال و فرامین برای عملکرد ماهواره 
را دریافت کند. این تصاویر در مراکز 

و  ماهدشت  مانند  مختلف  داده 
با رعایت  و  دیتاسنترها، آرشیو شده 
گرفتن  نظر  در  )مانند  اصول  برخی 
رقابتی  قیمت  با  تصاویر(  حساسیت 
این  اقتصاد  تا  می رسد  فروش  به 

حوزه رشد کند.  
ساالریه تصریح کرد: ما در ماهدشت 
انجام  را  اولیه  پردازش های  از  برخی 
توسط  نهایی  پردازش  اما  می دهیم، 
صورت  سنجش  حوزه  شرکت های 
زمان  مدت  که  آنجایی  از  می گیرد. 
خیام  ماهواره  از  سیگنال  دریافت 
دریافت  به  نیاز  ما  است،  کوتاه 
اطالعات از ایستگاه های متعدد داریم 
وجود  کشور  در  آن ها  از  برخی  که 
صورت  به  چه  دیگر  برخی  و  دارند 

ثابت و چه سیار باید ساخته شوند.
متشنج  را  فضا  که  صحبت های 

می کند
در خصوص  که  شایعاتی  درباره  وی 
جاسوسی  قابلیت  با  خیام  ماهواره 
این  گفت:  است،  شده  منتشر 
متشنج  را  فضا  تنها  صحبت ها 
ابعاد،  این  با  خیام  ماهواره  می کند. 
وزن و اطالع رسانی که درباره پرتاب 
آن صورت گرفت چطور می تواند در 
قرار  استفاده  مورد  جاسوسی  حوزه 
کودکانه  پایه  از  حرف  این  بگیرد، 

است.
کرد:  بیان  ارتباطات  وزیر  معاون 
ماهواره جاسوسی در ابعاد با مدارات 
خیام  ماهواره  می گیرد.  قرار  دیگری 
کاماًل برای رفع نیازهای داخل کشور 
در حوزه های مختلف مانند مدیریت 
بحران، مسائل شهری، منابع طبیعی، 
معادن و کشاورزی طراحی و ساخته 
با  ماهواره  این  دیتاهای  است.  شده 
روند  و  اصول مشخص  تعرفه خاص، 
دانش بنیان  به شرکت های  استاندارد 

ارائه می شود.
این  اینکه  به  پاسخ  در  ساالریه 
و  روسیه  جنگ  به  معموالً  شایعات 
اوکراین مربوط هستند، گفت: زمانی 
که قرارداد همکاری با روسیه منعقد 
این  ساخت  و  طراحی  مراحل  و 

اوکراین  ماهواره آغاز شد، جنگی در 
شکل نگرفته بود که بتوان این مورد 
صحبت ها  این  داد.  ربط  آن  به  را 
عجیب است و  فقط لبخند به صورت 

ما می آورد.
تغییر در قرارداد ماهواره طبیعی است

کرد:  تأکید  ارتباطات  وزیر  معاون 
گاهی اوقات قرارداد برای خرید یک 
به  و  می شود  بسته  آماده  محصول 
همین واسطه، همه چیز شفاف است، 
اما زمانی که جنسی در میان نیست، 
وضعیت فرق می کند. قرارداد ماهواره، 
تکنیکال  و  مفصل  قراردادهای  جزو 
است و جزئیات بسیاری دارند. زمانی 
ماهواره  سازنده  شرکت  یک  با  که 
طرح  خودمان  می کنیم،  مذاکره 
حدود  و  می دهیم  ارائه  را  مفهومی 
راستا  همین  در  مطالعه  سال  یک 
مذاکرات  به  کار  این  می شود.  انجام 
دارد.  نیاز  بسیاری  چانه زنی های  و 
باید ببینیم هر طرف چه خواسته ای 
دارد و طرف دیگر چه خواسته ای را 
می تواند مرتفع کند. باید گام به گام 

جلو رفت.
حوزه  در  کلیات  داد:  ادامه  وی 
و  سفت  اتفاقاً  و  مشخص  ماهواره ها 
این  در  که  زمانی  اما  است،  سخت 
دارد  امکان  می رویم  پیش  مسیر 
این  در  بیاید،  وجود  به  فنی  مشکل 
متخصصان  با  را  مشکل  باید  شرایط 
مطرح کرده و تغییراتی که نیاز است، 

را اعمال کنیم.
ساالریه تصریح کرد: در تمام مراحل 
طراحی و ساخت ماهواره یک نظارت 
کاماًل دو سویه وجود دارد و تا آخرین 
روز و حتی پس از پرتاب نیز ممکن 
است به تغییراتی باشد که به ساعت ها 
طبیعی  باشد.  داشته  نیاز  فنی  بحث 
است که این قبیل قراردادهایی که در 
حوزه فنی منعقد می شوند، تغییراتی 
پیدا کند این چیز بدی نیست و نشان 
می دهد که ما به این حوزه اشراف و 
بسته  و گوش  داریم و چشم  نظارت 

نیستیم.
»خیام« یک ماهواره سنجشی با دقت 

باال است
بیان  با  رئیس سازمان فضایی کشور 
یک  »خیام«  ایرانی  ماهواره  این که 
است  باال  دقت  با  سنجشی  ماهواره 
نیازهای  از  زیادی  بخش  می تواند  و 
کشور را به لحاظ »داده« تامین کند، 
متخصصین   ۹۰ دهه  اواسط  گفت: 
فضایی ایران با توجه به نیاز کشور و 
اینکه در آن ایام فاز ماهواره سازی در 
کردند  احساس  بود،  مقدماتی  کشور 
که چنین ماهواره ای با دقت باال نیاز 
دوره  در  بگویند  برخی  اینکه  داریم. 
قبلی سازمان فضایی کارهایی که باید 
است.  نادرستی  حرف  نشده،  انجام 
بسیاری  تالش های  که  است  درست 
در یک سال اخیر انجام شده، اما ما 
مسیری که در گذشته آغاز شده بود 
با  را  ادامه دادیم و برخی حوزه ها  را 
سماجت بیشتری پیگیری کردیم. اما 
نیست که  این مفهوم  به  این مسئله 
کشتی  یک  »خیام«  ماهواره  بگوییم 
این  به  نباید  و  بوده  نشسته  گل  به 

دستاورد بار منفی بدهیم.  
قرارداد  در  که  تغییراتی  درباره  او 
کرد:  اظهار  شد،  اعمال  ماهواره 
ماهواره خیام قرار بود با پرتابگر دیگر 
و از پایگاه فضایی کشور به فضا پرتاب 
شود، اما به دالیلی برنامه تغییر کرد. 
چانه زنی، تضامین و کارهایی پرحجم 
از  بیش  که  دادیم  انجام  نیز  دیگری 
به  و  بود  زمان  جلسه  ساعت   ۳۰۰
متعددی  الحاقیه های  آن  واسطه 
حقوقی  بار  کدام  هر  که  خورده 

فراوانی داشته است.
صورت  تیمی  کار  گفت:  ساالریه 
رضایت بخش  حوزه  این  در  گرفته 
بوده و نافی زحماتی که در دوره های 
گرفته  صورت  فضایی  سازمان  قبل 
سازمان  متخصصان  و  بدنه  نیستیم. 
قبل  دانشمندان  همان  فضایی 
هستند و ما نیز در این دوره همراه با 
وزارت امور خارجه، دفتر همکاری ها 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به  و  ببریم  جلو  را  کار  کردیم  سعی 

سرانجام برسانیم.

متخصصان فضایی کشور به تمام مراحل طراحی، 
ساخت و پرتاب ماهواره »خیام« نظارت داشتند

گزارش

کارشناس صنعت خودرو: برجام صنعت 
 خودروی کشور را مونتاژکار کرد 

و به عقب راند

در  برجام  شدن  اجرایی  گفت:  خودرو  صنعت  کارشناس  یک 
دولت پیشین سبب مونتاژکار شدن صنعت خودروسازی کشور و 

حرکت رو به عقب آن شد.
به گزارش  ایرنا، “عادل پیرمحمدی” در نشست خبری در محل 
شرکت ساپکو افزود: یکی از دردهای صنعت خودرو این است که 
توسعه محصول نداشته و در ادوار مختلف همواره دنباله روی پژو 

فرانسه بوده است.
به  حقیقت  در  تحریم ها  اعمال   ۹۱ سال  در  داشت:  بیان  وی 
تمام شد، چون فهمیدیم که صاحب دانش  نفع صنعت خودرو 
طراحی نیستیم و بر این اساس به دنبال آن رفتیم که در نهایت 

خودروهایی همچون دنا و رانا از دل آن بیرون آمدند.
پیرمحمدی ادامه داد: در ادامه با اجرایی شدن برجام در دولت 
مونتاژ  خط  و  شد  پیدا  فرانسه  پژو  کله  و  سر  دوباره  دوازدهم، 
با  خودروسازی  هیچ  جهان  در  که  حالی  در  افتاد،  راه  خودرو 

مونتاژکاری به جایی نرسیده است.
 وی تاکید کرد: ما فقط به دنبال تولید خودرو نیستیم، بلکه به 

دنبال ارزش افزوده هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: امروز طراحی اکثر 
توسط  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  تولیدات  جدیدترین  قطعات 

قطعه سازان داخلی انجام می شود.
 وی تصریح کرد: ما مخالف استفاده از شرکای خارجی نیستیم، 
بیانجامد  مونتاژکاری  افزایش  به  که  هایی  همکاری  با  بلکه 

مخالفیم.
در حالی صنعت خودروی کشور  امروز  یادآور شد:  پیرمحمدی 
تحریم شده که فروش خودروی کامل )CBU( تحریم نیست؛ 
 ۶۰ از  بیش  و  خودرو  صنعت  زدن  زمین  هدف  با  موضوع  این 

صنعت وابسته به آن اتفاق افتاد.
را  مشابهی  وضعیت  امروز  گفت:  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
دچار  ها  تحریم  با  که  شاهدیم  روسیه  خودروسازی  صنعت  در 
درخواست  ما  از صنعت خودروسازی  و  است  کامل شده  توقف 

کمک دارند.
بهتر  و  بیشتر  باشد،  طراح  که خودش  صنعتی  بیان داشت:  وی 

می تواند عیوب کیفی محصوالتش را برطرف کند.
قیمتگذاری دستوری، عامل زیاندهی صنعت خودرو

اصلی  عامل  را  دستوری  قیمت گذاری  ادامه  در  پیرمحمدی   
زیان  با  این صنعت  تولید محصوالت  و  زیاندهی صنعت خودرو 
این صنعت  نیاز  اولیه مورد  امروز عمده مواد  بر شمرد و گفت: 
به بورس برده شده و با قیمت های جهانی به دست خودروساز 

می رسد.
 این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده 
مقابل  اما در  است  تومان  میلیون  این گروه ۲۰۵  یک محصول 
تکلیف می شود که به ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شود، چیزی 

جز زیان دهی نیست.
احتمال چالش در تامین چیپست ها و قطعات الکترونیک

گرفتن  باال  در خصوص  ایرنا  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
تنش های سیاسی بین چین و تایوان و تاثیرگذاری آن بر تامین 
چیپست ها و قطعات الکترونیکی، گفت: در زمینه تامین قطعات 
برقی و الکترونیکی تا حدود زیادی وابسته هستیم و در صورت 
باال گرفتن تنش ها بین دو کشور یاد شده، نه تنها خودروسازی 
و صنعت کشور ما، بلکه صنایع جهان از این مساله متضرر شده 

و دچار بحران می شوند.
تولید کننده قطعات  از قطب های  یکی  تایوان  یادآور شد:  وی 
مساله  مشکل،  این  به  باید  و  است  ها  چیپست  و  الکترونیکی 

تحریم ها را نیز اضافه کنیم.
پیرمحمدی تصریح کرد: با وجود تحریم ها، منابع ارزی در اختیار 
ما برای تامین قطعات نیز کمتر بوده و تامین کنندگان کمتری 
نسبت به دیگر کشورها داریم، بنابراین صنعت خودروسازی ما با 

مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد.
ارزبری ۱۷۵۰ یورویی تولید هر خودرو

دستگاه  هر  ارزبری  ادامه  در  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
یورو   ۷۵۰ و  یک هزار  را  خودرو  ایران  در  تولیدی  خودروی 
برشمرود و گفت: بخش نخست این ارزبری شامل مواد اولیه از 
جمله فوالدها، پتروشیمی ها، مواد گرانبها و غیره است که ۳۵ 
درصد واردات را تشکیل می دهد، اما داخلی سازی آنها در اختیار 

صنعت خودرو نیست.
به  مربوط  نیز  ارزبری  از  درصد  تا ۳۵  بین ۳۰  داد:  ادامه  وی   
قطعات الکترونیکی شامل انواع آی سی ها، چیپست ها، المپ ها 

و غیره است که خودروسازان صاحب فناوری آن نیستند.
پیرمحمدی گفت: ۳۰ درصد دیگر از ارزبری یاد شده که حدود 
۶۰۰ تا ۶۵۰ یورو را شامل می شود، دربرگیرنده قطعات هایتک 
موتوری، گیربکس اتوماتیک، پلوس ها و غیره است که در تالش 

برای خودکفا شدن در این زمینه ها هستیم.
ایران خودرو  ارزبری در  از  وی تصریح کرد: در مجموع یک سوم 

قابلیت خودکفایی توسط خودروساز را دارد.

تقدیر از عملکرد بانک مسکن در نشست کمیسیون 
عمران مجلس

در نشست کمیسیون عمران مجلس از عملکرد بانک مسکن در راستای تامین مالی 
طرح نهضت ملی مسکن تقدیر شد. 

مجلس  عمران  کمیسیون  نشست  مسکن_هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
میرکاظمی  مسعود  و شهرسازی،  راه  وزیر  قاسمی  رستم  با حضور  اسالمی  شورای 
رضایی  محمدرضا  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
رییس کمیسیون عمران مجلس و دیگر نمایندگان این کمیسیون و مدیران اقتصادی 
برگزار شد.محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جمله حاضران نشست این 

کمیسیون بود.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور ریاست محترم جمهوری در این 
وزارتخانه و پیگیری اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط آیت اهلل رییسی گفت: 
مساله اصلی اجرای این طرح پرداخت تسهیالت برای تولید مسکن است که از این 
میان برخی بانک ها به تعهداتشان برای تخصیص ۲۰ درصد سالیانه تسهیالت خود 

به بخش مسکن عمل نکرده اند.
قاسمی با تقدیر از عملکرد بانک مسکن برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن 
گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که به تمامی تکالیف خود در تامین مالی این 

طرح عمل کرده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با تشکر از اقدامات بانک مسکن برای تامین مالی 
این طرح از دیگر بانک ها درخواست کرد تا به تکالیف خود در این راستا عمل کنند.

گفتنی است، در این نشست مقرر شد در خصوص پرداخت تسهیالت بانک ها ذیل 
قانون جهش تولید مسکن در جلسه بعدی کمیسیون عمران مجلس، نشست مشابهی 

با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های اصلی برگزار شود.

کریمی : وزارت بازرگانی نباید تشکیل شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بنده مخالف تفکیک وزارت صمت 
از حوزه  باید وزارت صمت  بازرگانی هستم و به جای آن  و تشکیل مجدد وزارت 

بنگاه داری خارج شود.
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل 
وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده از سال ها قبل همواره جزو مخالفان تفکیک وزارت 
صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بودم و دالیل کارشناسی خود را بارها مطرح 

کردم.
وی بیان کرد: به جای تفکیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند آن است که 
یک تیم مدیریتی قوی و جامع نگر در حد وزیر، معاونانش و در سازمان های وابسته 

داشته باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: یکپارچگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به معنای واقعی باید به وجود آید چرا که ما در ادغام هایی که در 
گذشته انجام دادیم، معموالً وزارتخانه ها و سازمان هایی را کنار هم آوردیم، اما آن ها 
به صورت ماهیتی با هم ادغام نشدند و چند سازمان مستقل با رویکردهای متفاوت 

در هم ادغام شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برای مثال، سازمان 
وزارت  خارجی  بازرگانی  معاونت  آن  اولیه  هسته  شد،  تشکیل  که  تجارت  توسعه 
بازرگانی بود. زمانی که این سازمان تشکیل شد، اسم آن »سازمان توسعه تجارت« 
بود، در حالی که طی سال های گذشته همواره این سازمان به حوزه بازرگانی خارجی 
و آن هم با تاکید بر صادرات پرداخته است و واردات عماًل در جاهای دیگر مانند 

شرکت بازرگانی دولتی انجام می شود.
کریمی تاکید کرد: ما نیاز داریم که سازمان توسعه تجارتی داشته باشیم که هم به 
مسائل واردات بپردازد و هم به مسائل صادرات، یعنی کل حوزه تجارت خارجی ما را 
دنبال کند و بر آن سیاست گذاری و نظارت کند. اگر این اتفاق بیفتد، ادغام ماهیتی 

هم اتفاق می افتد که همواره مدنظر ماست.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شرط دوم برای برون 
رفت از وضعیت فعلی وزارت صمت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سایر وزارتخانه ها از حوزه بنگاه داری خارج شوند. در واقع، شرکت ها و بنگاه هایی که 
ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: اگر ما زمان و فرصت کاری وزیر صمت را آنالیز کنیم، می بینیم که وی 
بیش ترین وقت خود را برای شرکت های ذیل وزارتخانه می گذارد در حالی که اگر این 
شرکت ها نباشد، وزیر کاری ندارد و می تواند با فراغ بال به سیاست گذاری، هدایت 
باید تصدی گری را  آنان  بپردازد. پس  بر وزارت صنعت، معدن و تجارت  و نظارت 
کنار بگذارند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
متأسفانه هم این عالقه در وزارتخانه ها وجود دارد که این شرکت ها را حفظ کنند 
و هم در بیرون از وزارتخانه ها افرادی عالقمند هستند که در این شرکت ها حضور 
و نفوذ داشته باشند و می خواهند این شرکت ها در حوزه دولت باقی بماند تا اعمال 
نفوذ کنند.  کریمی تاکید کرد: به نظرم یکی از مهمترین راهکارها برای نجات دولت 
از این ساختارهایی که در آن گیر افتاده، این است که وزارتخانه ها را از بنگاه داری 

نجات دهد.
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وزیر راه وشهرسازی درباره نرخ بلیت  ایام اربعین، 
گفت: نرخ مصوب برای پروازهای عتبات عالیات ۶ 
میلیون تومان است و برای قیمت گذاری نرخ بلیت 
اتوبوس نیز جلسات با اصناف ادامه دارد و نتیجه 

آن به زودی اعالم می شود.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، »رستم 
قاسمی« در حاشیه جلسه ستاد اربعین وزارت راه 
و شهرسازی با اشاره به پیش بینی جمعیت پنج 
میلیون نفری مسافران اربعین و همزمانی آن با 
سازی  آماده  حال  در  افزود:  تابستانی،  سفرهای 
خودروهای  با  که  زائرانی  برای  مرزها  شرایط 

شخصی خود سفر می کنند هستیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: 
باز  مرزهای متعددی برای این منظور در کشور 
شده و امکانات الزم در مرزها برای زائرین از جمله 
تامین وسایل سرمایشی، ایجاد مه پاش و سایه بان 
توسط  مرزها  در  پارکینگ ها  تعداد  افزایش  و 
سازمان راهداری کشور در حال اجراست تا شرایط 

برای سفر با خودروی شخصی نیز فراهم شود.
ایمنی جاده های  ارتقای  منظور  به  ادامه داد:  وی 
تا  زائران(  ورود  )برای  میرجاوه  مرز  از  کشور 
مرزهای مهران و شلمچه و غیره، عملیات تعریض 

و روکش آسفالت انجام و در مجموع نزدیک به 
یک هزار میلیارد تومان به منظور اصالح جاده  ها 

برای ایام اربعین هزینه شد.
وزیر راه و شهرسازی، سفر به عتبات در اربعین 
گفت:  و  دانست  بزرگی  عملیات  را  حسینی 
اربعین  سفرهای  بهتر  هرچه  بهبود  منظور  به 
و  راه  وزارت  در  جلسات  گذشته،  ماه  چند  از 
در  مختلف  کمیته های  و  شد  برگزار  شهرسازی 
حوزه های حمل نقل ریلی، جاده ای و هوایی در 
سازمان های زیر مجموعه وزارت راه شکل گرفت 
از  یک  هر  سهم  و  شده  انجام  برنامه ریزی ها  تا 

بخش ها مشخص شود.
قاسمی تاکید کرد: بر این اساس، در حوزه حمل 
و نقل ریلی حدود ۳۰۰ هزار نفر، در بخش هوایی 
نیز  نفر و در بخش جاده ای  نزدیک به ۶۰ هزار 
بیشترین حجم یعنی حدود چهار میلیون و ۶۵۰ 

هزار مسافر جابه جا خواهند شد.
وی درباره نرخ بلیت ها در شقوق مختلف حمل و 
نقل برای ایام اربعین، گفت: در حال حاضر نرخ 
مصوب برای پروازهای عتبات عالیات ۶ میلیون 

تومان است.
بلیت  نرخ  قیمت گذاری  برای  ادامه داد:  قاسمی 

اتوبوس نیز جلسات با اصناف ادامه دارد و نتیجه 
آن به زودی اعالم می شود، اما اجازه نمی دهیم در 
هیچ حوزه ای اعم از حمل و نقل زمینی، هوایی 
اربعین سال جاری  ایام  در  بلیت  قیمت  ریلی  و 
ممنوعیت  بر  شهرسازی  و  راه  یابد.وزیر  افزایش 
فروش چارتی بلیت هواپیما برای سفر به عتبات 
به  افزود:  و  کرد  تاکید  اربعین  ایام  در  عالیات 
سازمان هواپیمایی کشوری دستور داده شد که 
به  اربعین  ایام  در  بلیت چارتری  عنوان  هیج  به 
هیچکس  می کنم  تقاضا  بنابراین  نرسد،  فروش 
بلیت چارتری نخرد و ایرالین ها نیز بلیت چارتری 
نفروشند. وی اظهار داشت: آژانس های هواپیمایی 
می کنند،  چارتری  بلیت  فروش  به  اقدام  که 

مطمئن باشند که اجازه پرواز داده نخواهد شد.
قاسمی ادامه داد: در حال حاضر با پنج ایرالین از 
جمله ایران ایر، آسمان، کیش ایر، قشم ایر و معراج 
می توان بیش از ۶۰ هزار نفر مسافر را انتقال داد.

با  برای همکاری  ایرالین ها  به  وی ضمن توصیه 
شخصا  اگر  حتی  گفت:  اربعین،  ایام  در  زائران 
قیمت ها  تغییر  اجازه  شوم  مستقر  فرودگاه  در 
در  گذشته  سال  آشفتگی های  تا  داد  نخواهم  را 

فروش بلیت تکرار نشود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم افزایش نرخ 
بلیت هواپیما در سال جاری، از تعیین مشوق هایی 
برای ایرالین ها در فرودگاه های کشور برای جبران 

کاهش قیمت  آن ها در پروازهای نجف خبر داد.
وی همچنین فروش دالری بلیت هواپیما را در 
حال حاضر ممنوع دانست و افزود: متخلفان در 
ممکن  و  شده اند  معرفی  تعزیرات  به  حوزه  این 
اربعین  از  بعد  بلیت  دالری  فروش  درباره  است 

تصمیم جدیدی اتخاذ شود.
قاسمی همچنین درباره اختالف قیمت پروازهای 
هوایی  سفرهای  هزینه  داد:  توضیح  خارجی، 
خارجی متفاوت است و دلیل این افزایش قیمت، 
هزینه های فرودگاهی بخش خصوصی در فرودگاه 

نجف است که از ایرالین ها دریافت می شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرودگاه نجف 
به همین دلیل جزو گران ترین فرودگاه های جهان 
با عراق برای  البته در حال مذاکره  افزود:  است، 
ستاد  گفت:  وی  هستیم.  هزینه ها  این  کاهش 
راه  وزارت  زیرمجموعه  سازمان های  و  اربعین 
وشهرسازی همه توان خود را به کار بسته اند تا 
ارائه  زائران  به  اربعین  سفر  برای  خوبی  خدمات 

دهد.

وزیر راه: نرخ مصوب پروازهای اربعین ۶ میلیون تومان است
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اجتماعی
خبر

تأکید استاندار تهران بر راه اندازی 
شبکه استانی برای تهران

استاندار تهران بر لزوم راه اندازی شبکه استانی برای تهران 
اقدامات فرهنگی  برای  تأکید کرد و گفت: در استان تهران 
هستیم.  استانی  اختصاصی  شبکه  نیازمند  رسانی  اطالع  و 
و  معروف  به  امر  ستاد  جلسه  پایان  در  منصوری  محسن 
نهی از منکر استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه 
امروز ستاد به ریاست امام جمعه موقت تهران حجت االسالم 
را  جلساتی  دستور  و  شد  برگزار  فرد  ابوترابی  والمسلمین 
داشتیم که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست گزارش 
عملکرد دستگاه های مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از 
منکر ارائه شد و همچنین اجرای دستورالعمل و قواعد درون 
مورد  گزارش  ارائه  این حوزه ضمن  در  اجرایی  دستگاه های 
بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: بی تردید در حوزه امربه 
معروف و نهی از منکر باید کار را ابتدا از خود دستگاه ها آغاز 
این کار در درون دستگاه ها اجرایی  کنیم و مصمم هستیم 
فرایندهای داخلی  از اصالح  اساس گزارشی  بر همین  شود. 
این  در  داد:  ادامه  شد.منصوری  ارائه  اجرایی  دستگاه های 
جلسه گزارشی نیز از اماکنی که در شهر تهران ساختارشکنی 
اهدافی  با  و رستوران ها که  کافه ها  برخی  می کنند همچون 
خاص در اطراف دانشگاه ها شکل گرفته اند و ارتباط آن ها با 
ارائه شد که برای ساماندهی  ساختارهای بیگانه رصد شده، 
اجرایی خواهد شد.استاندار  به زودی طرحی عملیاتی  آن ها 
به  اشاره  با  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  تهران 
به معروف  امر  نیز ذیل ستاد  اینکه موضوع عفاف و حجاب 
به  و حجاب  عفاف  افزود:  است،  گرفته  قرار  منکر  از  نهی  و 
عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر از این 
پس در جلسات این ستاد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت 
این  بی تردید  ارائه شد.  ارتباط  این  در  گزارشی  نیز  امروز  و 
ادامه داد: مسئله  با جدیت پیگیری خواهد شد.وی  مصداق 
حمایت قضایی از عامران به معروف نیز مورد بحث و بررسی 
و  کنیم  معروف حمایت  به  عامران  از  بتوانیم  تا  گرفت  قرار 
در ماه های اخیر نیز موردی وجود نداشته که این حمایت ها 
انجام نشده باشد. اطمینان می دهیم حمایت از متولیان این 
موضوع انجام خواهد شد.استاندار تهران در بخشی از جلسه 
رسانه  اقدامات  و  رسانی  اطالع  لزوم  بر  تأکید  با  نیز  ستاد 
تهران ضعیف  استان  برای موضوعات فرهنگی گفت: در  ای 
ترین حوزه رسانه ای کشور را داریم و عمال رسانه ای نداریم. 
استان های کشور شبکه های استانی دارند اما در استان تهران 
هیچ وسیله ای برای گفت وگو با مردم استان تهران نداریم و 
ضرورت وجود یک شبکه اختصاصی بیش از پیش احساس 
می شود که بخشی از این نقیصه نیز خود را در حوزه فرهنگی 

نشان می دهد.

حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست 
محیط زیست گفت:جزو کشورهایی هستیم که بسیار زیاد 
تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار داریم اما برخی مسووالن آنرا 
طرح  تصویب  و  تهیه  محیطزیست  سازمان  ندارند،  قبول 
سازگاری با تغییر اقلیم را در برنامه خود دارد تا بر اساس 

آن هر سازمانی منطبق با آن برنامه ریزی کند.
زمستان  پرباران،  پاییزهای  دیگر  که  است  سالی  چند 
های پربرف، بهار با باران های رگباری و تابستان با باران 
های موسمی مالیم را تجربه نمی کنیم، در عوض شاهد 
پاییزهای کم باران، زمستان های گرم و خشک ، ، بهارهایی 
به گرمای تابستان و تابستان هایی داغ را تجربه می کنیم، 
چه اتفاقی افتاده که تمام این زیبایی ها به خاطره تبدیل 
شده اند؟ در چند سال اخیر تا این سوال پرسیده می شود 
نوک پیکان تقصیر به سمت تغییر اقلیم گرفته می شود، 
حال تغییر اقلیم چیست و چگونه وارد چرخه زندگی بشر 

شده است؟ 
غارت  به  اروپایی  استعماگران  بود که  و ۱۹  قرون ۱۸  در 
با عنوان سوخت های فسیلی پرداختند تا صنعتی  ثروتی 
شوند و بر جهان آقایی کنند این طمع موجب شد تا مصرف 
مساله  همین  و  یابد  افزایش  روز  به  روز  ها  سوخت  این 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای را رقم زد که به عنوان 
در  شود،  می  شناخته  اقلیم  تغییر  بروز  اول  ردیف  متهم 
گرم  به سال  زمین سال  کره  هوای  اقلیم  تغییرات  نتیجه 
و  یافت  افزایش  خشکسالی  آن  دنبال  به  و  شد  گرمتر  و 
بود  پارسال  ماه  جاری شد.مرداد  سوز  خانمان  های  سیل 
که تعدادی از دانشمندان جهان اعالم کردند که تغییرات 
اقلیم در حال سرعت گرفتن است و اگر فکری برای این 
روند نشود مشکالت زیادی دامنگیر دنیا خواهد شد، یکی از 
آنها افزایش دما از ۱.۲ درجه به ۱.۵ تا ۲ درجه سانتگیراد 
در دهه پیش رو خواهد بود که اگر این اتفاق بیفتد روال 
خواهد  زیادی  تغییرات  دستخوش  دنیا  در  کنونی  زندگی 
و  ببرد  را  ها  انسان  امان  قحطی  شاید  که  حدی  به  شد 
همین  به  دما  افزایش  روند  اگر  و  دهد  رخ  بزرگی  فاجعه 
درجه   ۳ به  قرن  پایان  در  دما  افزایش  یابد  ادامه  صورت 
فعلی که موجب  میزان  برابر  دو  یعنی  سانتیگراد می رسد 
بروز سیالب ها و آتش سوزی های گسترده می شود که شاید 
بتوان گفت که آتش سوزی های اخیر در اروپا، گرمای هوا 
در ژاپن و سیل در ایران نشانه های این ادعا است.در این 
از  زیادی  بخش  که  ایران  مانند  مستعد  کشورهای  میان 
بیابانی است بیشتر تحت  بیابانی و نیمه  آنها جزو مناطق 
تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفتند، به طوری که در چند سال 
همزمان شاهد خشکسالی و سیل بوده ایم که بخش های 
مختلف کشور را با جدیت تحت تاثیر قرار داده است، مثال 
های  استان  ترین  پرآب  از  یکی  خوزستان  استان  زمانی 
یا  است،  احتزار  حال  در  آبی  بی  از  امروز  اما  بود  کشور 
در  آب  پر  و  های سرسبز  استان  از  یکی  مازندران  استان 
شمال کشور شناخته می شود که امسال به علت کم آبی، 
از  زیادی  بخش  و  شدند  مواجه  مشکل  با  آن  برنجکاران 
مزارع برنج خشک شد.در این شرایط متاسفانه هر سال هم 
شاهد کاهش نزوالت جوی در کشور هستیم به طوری که 

بر اساس اعالم دفتر اطالعات و داده های آب کشور مجموع 
حجم آب در مخازن سدهای کشور تا ۲۱ خرداد ماه )سال 
مترمکعب  میلیارد   ۲۶.۴۷ حدود  به   )۱۴۰۰-۱۴۰۱ آبی 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۵ درصد 
بارش  میزان  دهد  می  نشان  این  که  است  داشته  کاهش 
ها در کشور کم شده است البته باید بارش های اخیر در 
کشور را که منجر به وقوع سیل شد کنار بگذاریم چون این 
چون  ندارد  ها  بارندگی  میانگین  در  تاثیری  بارش  میزان 
همچنان  دیگری  بخش  اما  شد  سیل  دچار  قسمتی  یک 
نباید دچار اشتباه شویم.حال سوال  بنابراین  خشک است 
که  است  اقلیم  تغییر  نتیجه  اخیر  های  سیالب  آیا  است 
حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست 
ایرنا  به خبرنگار محیط زیست  باره  این  محیط زیست در 
تاثیر  تحت  زیاد  بسیار  که  گفت: جزو کشورهایی هستیم 
آتش  خشکسالی،  سیل،  بروز  داریم.  قرار  اقلیم  تغییر 
تغییر  اثرات  نوعی  به  همه  مراتع  و  ها  جنگل  در  سوزی 
برخی  متاسفانه  افزود:  علیزاده  گل  است.داریوش  اقلیم 
قبول  کشور  در  آنرا  اثر  و  اقلیم  تغییر  هنوز  مسووالن  از 
اقلیم  تغییر  تاثیرات  با  را  کشور  باید  که  حالی  در  ندارند 
سازگار کنیم بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست 
تهیه و تصویب طرح سازگاری با تغییر اقلیم را در برنامه 
خود دارد تا بر اساس آن هر سازمانی منطبق با این طرح 
برنامه های خود را پیش ببرد، با توجه به اهمیت موضوع 
باید سند باالدستی داشته باشیم این مساله باید در بخش 
های مختلف از جمله قانونگذاری، سیاست گذاری، طراحی 
تاثیرات  که  باشد  ای  گونه  به  ها  پروژه  انتخاب  و  شهری 
تغییر اقلیم دیده شود تا در زمان وقوع آسیب آن به حداقل 
برسد در واقع باید به نوعی تاب آوری شهرها، روستاها و 
در مجموع کشور را باال ببریم.وی با اشاره به تصویب قانون 

ماده  اساس  بر  داشت:  اظهار   ۱۳۹۶ سال  در  پاک  هوای 
سازمان   ( شهرسازی  و  راه  وزارت  پاک  هوای  قانون   ۲۶
هواشناسی( با همکاری سازمان محیط زیست مکلف است 
حداکثر در مدت دو سال پس از ابالغ این قانون شبکه ملی 
هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، توفان و گرد و غبار 
را تکمیل کند اما تاکنون موفق به تکمیل آن نشده است 
البته در زمینه گرد و غبار در خوزستان کارهایی انجام داد 
اما در کل کشور اقدامی انجام نشده است در حالی که می 
باشد.وی  توانست در کاهش خسارات نقش مهمی داشته 
ادامه داد: البته ظاهرا در حوادث اخیر تقریبا هشدارها به 
موقع اعالم شد اما مشکل ما این است که در طراحی های 
شهری و شهرسازی ها توجه چندانی به حوادثی مانند سیل 
آبراهه  یک  یا  مسیل  یک  بالقوه  های  ظرفیت  به  نداریم، 
توجه نداریم که اگر یک روز پر بارانی داشته باشیم و دچار 
سیل شویم با کمک این آبراهه ها می توان از حوادث عبور 
کرد، امروزه در بیشتر بسترهای رودخانه ها ساخت و ساز 
انجام می شود و این یعنی اینکه در مدیریت بحران خیلی 
ضعیف عمل می کنیم.بر اساس ماده ۲۶ قانون هوای پاک 
با همکاری  وزارت راه و شهرسازی ) سازمان هواشناسی( 
دو  مدت  در  حداکثر  است  مکلف  زیست  محیط  سازمان 
پیش  و  هشدار  ملی  شبکه  قانون  این  ابالغ  از  پس  سال 
تکمیل  را  غبار  و  گرد  و  توفان   ، رخدادهای سیل  آگاهی 
کند اما تاکنون موفق به تکمیل آن نشده استگل علیزاده 
گفت: در چند سال اخیر به علت خشکسالی رودخانه های 
بینیم که  بیشتر شهرها می  و در  اند  زیادی خشک شده 
در بستر آنها اقدام به ساخت و ساز می شود و از آنجا که 
منتظر  باید  هستیم  اقلیمی  تغییرات  تاثیر  تحت  کشوری 
با  بنابراین  باشیم  اخیر  های  سیالب  مانند  حوادثی  وقوع 
رعایت نکردن حد بستر رودخانه ها فاجعه ای رخ می دهد 

که در این مدت در کشور شاهد آن بودیم، در واقع تغییر 
بارش  مکانی  و  زمانی  توزیع  به هم خوردن  موجب  اقلیم 
های  بارش  وقوع  آن  نتیجه  که  است  شده  کشور  در  ها 
تند رگباری در تابستان و کم بارشی در زمستان است و 
از آنجا که زمین خشک است و آمادگی جذب این حجم 
آب را ندارد از این رو این میزان از باران به روان آب و در 
نهایت به سیل تبدیل می شود که در زمان جاری شدن 
هر آنچه که به عنوان مانع ما انسان ها بر سر راهش قرار 
دادیم را نابود می کند.وی افزود: بارش باران آنهم در زمان 
خشکسالی یک نعمت است که باید با اقدامات الزم سیالب 
بروز  مانع  اینکه  بر  عالوه  تا  کنیم  پخش  مسیر  در  را  ها 
خسارت شویم بتوانیم از این حجم آب بهترین استفاده را 
ببریم، با این کار می توانیم زمین های کشاورزی را از آب 
کافی سیراب کنیم، اما متاسفانه این نعمت ها شاید به علت 
بی برنامگی به نقمت تبدیل می شوند، متاسفانه ما هم در 
زمان خشکسالی مشکل داریم هم زمان بارندگی، زمانی که 
برف ببارد دردسر ایجاد می شود زمانی هم که نبارد باز هم 
مشکل ایجاد می شود، شاید به این برمی گردد که مسائل 
را به خوبی مدیریت نمی کنیم.وی تاکیدکرد: البته برخی 
از این حوادث ناگزیر است و اتفاق می افتد اما می توانیم 
با مدیریت درست و پیش بینی های صحیح و برنامه ریزی 
های اصولی از حجم خسارتی که وارد می شود کم کنیم، 
توجه به طراحی های شهری مقوله مهمی است که باید به 
آن توجه کرد، االن مثال در خیابان های کالنشهری مانند 
تهران با کمترین باران سیل جاری می شود و آبگرفتگی 
به معضل تبدیل می شود بنابراین نیاز است در طرح های 
شهرسازی یک بازنگری اساسی صورت گیرد و به ویژه با 
تمام  در  اقلیم  تغییر  تاثیر  و  خشکسالی  شرایط  به  توجه 
این طرح ها فعالیت های مربوط به سیالب مدیریت شود.

کشور را با اثرات تغییر اقلیم سازگار کنیم

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
حمایت  سه جانبه  توافقنامه  گفت: 
برای  آغازی  برتر،  استعدادهای  از 
زمینه های  آماده سازی  و  قدرشناسی 
نرم افزاری و سخت افزاری برای شکوفایی 
زلفی  محمدعلی  است.  استعدادها  این 
گل در هفتاد و هفتمین جلسه هیات 
استعدادهای  هدایت  شورای  رییسه 
توافقنامه  تبادل  آیین  و  درخشان 
برتر  استعدادهای  از  حمایت  سه جانبه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  بین 
بنیاد ملی نخبگان و وزارت  جمهوری، 
برگزیدگان  معموال  داشت:  اظهار  علوم 
دارندگان  و  آموزی  دانش  المپیادهای 
نشان های طال، نقره و برنز در رشته های 
دیگر ادامه تحصیل می دادند. برای حل 
ملی  بنیاد  با  هایی  رایزنی  مشکل  این 
نخبگان و معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری انجام شد تا استعدادهای برتر 
که  کنند  تحصیل  ای  رشته  همان  در 
این  به  زیرا  اند،  شده  المپیاد  برگزیده 
است  و ممکن  تر هستند  موفق  شکل 
در سطح جهانی  دانشمندانی  به  حتی 
جلسات  کرد:  تاکید  شوند.وی  تبدیل 
و  علوم  وزارت  در  کارشناسی  مختلف 
و طی  برگزار  فناوری  و  علمی  معاونت 
آن شرایط توافقنامه برای حمایت از این 

افراد گسترده تر شد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر این اساس 
دانش  المپیادهای  برگزیدگان  از  غیر 
تا ۱۰۰ کنکور  رتبه های یک  آموزی، 
در رشته های علوم تجربی، علوم ریاضی 
و فنی و علوم انسانی و رتبه های یک 
به  نیز  هنر  و  زبان  های  رشته   ۵۰ تا 
که  شوند  می  حمایت  ای  ویژه  شکل 
شرح این حمایت ها در دفترچه آزمون 
سراسری آمده است.زلفی گل ادامه داد: 
البته این استعدادهای برتر باید پویایی 
خود  تحصیلی  دوران  در  را  تحصیلی 
حفظ کنند و به تالش علمی خود ادامه 
دهند.وی یادآور شد: به این ترتیب می 
توانیم امیدوار باشیم استعدادهای برتر 
می  همان شغلی  به  مشغول  آینده  در 
کسب  المپیاد  مدال  آن  در  که  شوند 
گفت:  همچنین  علوم  اند.وزیر  کرده 
آینده  از  نگرانی  رفع  برای  همچنین 
شغلی این برگزیده ها تصمیم گرفتیم 
بعد از دوره دکتری و برای پسادکتری 
از آنها به شکل ویژه ای حمایت کنیم. 
علمی  هیات  عضو  داشتند  تمایل  اگر 

جذب  اجرایی  هیات  بشوند،  دانشگاه 
عنوان  به  را  استخدام  و  بورس  زمینه 

عضو هیات علمی آنها آماده می کند.
توافقنامه تدوین  زلفی گل در توصیف 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بین  شده 
معاون  و  نخبگان  ملی  بنیاد  با  فناوری 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
نیازهای  نامه  توافق  این  داشت :  اظهار 
توجه  مورد  را  درخشان  استعدادهای 
دوره  در  افراد  این  است،  داده  قرار 
تحصیل از یک بورسیه استفاده و مبلغی 
هم معادل حقوق وزارت کار به عنوان 
نتیجه  کنند.وی  می  دریافت  حقوق 
برای  آغازی  توافقنامه  این  کرد:  گیری 
است،  برتر  استعدادهای  از  قدرشناسی 
زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری 
الزم را برای رشد و شکوفایی استعدادها 

به کار گیریم.
نخبگان با حمایت ها به خطوط مقدم 

تحقیقات می رسند
بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  رییس 
این  تدوین  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
ارزشی  با  اقدام  اجرای آن،  توافقنامه و 
با  داد:  ادامه  الریجانی  است.محمدباقر 
افراد  این  شود،  می  معلوم  روش  این 
نخبه هستند و می توانند به دانشمندان 
آنها  فعالیت  ادامه  ولی  شوند؛  تبدیل 
دشوار است و باید از آنها حمایت کنیم 

تا به خطوط مقدم تحقیقات راه یابند.
را هم سخت  آزمون کنکور  افزود:  وی 
پذیر  توجیه  حدی  تا  که  گیریم  می 
از آن توجه به آموزش  است، ولی بعد 
گزارش  شود.به  می  کمتر  تحقیقات  و 
نشست  میزبان  علوم   وزارت  ایرنا، 
استعدادهای  هدایت  شورای  اعضای 
تشریح طرح  و  عالی  آموزش  درخشان 
برتر  رتبه های  جذب  از  حمایت  ویژه 
المپیاد  برگزیدگان  و  سراسری  کنکور 
اولویت دار  رشته های  در  دانش آموزی 
وزیر  زلفی گل  محمدعلی  حضور  با 
علوم تحقیقات و فناوری، سورنا ستاری 
رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 

بود.
با تصویب هماهنگ بنیاد ملی نخبگان، 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و 
جمهوری، رتبه  های یک تا ۱۰۰ گروه 
 های ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم 
و  هنر   ۵۰ تا  یک  رتبه های  و  انسانی 
سراسری  آزمون  در  خارجی  زبان  های 

نشان  های  دارندگان  و   ۱۴۰۱ سال 
طال، نقره و برنز کشوری در المپیادهای 
ریاضی،  ادبیات،  آموزی  دانش   ملی 
و  کامپیوتر  فیزیک،  شیمی،  زیست، 
پرورش  ملی  سازمان  معرفی  )با  نجوم 
صورت  در  درخشان(  استعدادهای 
هدف  رشته های  در  پذیرش  و  انتخاب 
مذکور  طرح  مزایای  از  اولویت  دار 

برخوردار می  شوند.
تسهیالت برگزیدگان طرح

عنوان  به  آزمون  بدون  پذیرش 
دوره های  در  درخشان  استعدادهای 
دکتری  مقطع  تا  باالتر  تحصیلی 
در  هدف  رشته  های  در  تخصصی 

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم
دریافت حمایت مالی ماهانه بنیاد ملی 
دستمزد  حداقل  میزان  به  نخبگان 
تعیین شده توسط شورای عالی کار، در 
صورت انتخاب و پذیرش در رشته  های 
هدف در طی دورۀ تحصیل در داخل 
کشور در ازای انجام فعالیت های علمی 

و اجرایی
دریافت کمک  هزینه بنیاد ملی نخبگان 
و  توانمندسازی  برنامۀ  اجرای  برای 
آموزشی،  فعالیت  های  از  پشتیبانی 
فرهنگی  و  نوآورانه  فناورانه،  پژوهشی، 
به پیشنهاد برگزیدۀ طرح و تأیید استاد 

راهبر
بهره  مندی از تسهیالت طرح جایگزین 
خدمت بنیاد ملی نخبگان )طرح شهید 

صیاد شیرازی(
پسادکتری  دورۀ  تسهیالت  اعطای 
بنیاد ملی نخبگان )طرح شهید دکتر 
دکتری  دوره  پایان  از  بعد  چمران( 

تخصصی به مدت حداکثر ۳ سال

ملی  بنیاد  ویژۀ  تسهیالت  اعطای 
دستگاه های  در  جذب  برای  نخبگان 
کشور  علمی  های  مؤسسه   و  اجرایی 

)طرح شهید دکتر شهریاری(
جوان  استادیاران  تسهیالت  اعطای 
بنیاد ملی نخبگان )طرح مرحوم دکتر 
کاظمی  آشتیانی( و در صورت اشتغال 
به عنوان عضو هیئت علمی در داخل 

کشور
نهادهای  در  جذب  تسهیالت  اعطای 
فناورانه و شرکت های دانش بنیان بنیاد 
ملی نخبگان )طرح شهید تهرانی مقدم(

به  درمان  تکمیلی  بیمۀ  اعطای 
خانوادۀ  اعضای  و  طرح  برگزیدگان 
پایان  تا  آنان شامل همسر و فرزندان، 

تحصیل در داخل کشور
فرصت  به  اعزام  کمک هزینۀ  اعطای 
کشور  از  خارج  یا  داخل  مطالعاتی 
دکتری  دورۀ  در  طرح،  برگزیدۀ  به 

تخصصی
حمایت  و  راه اندازی  تسهیالت  اعطای 
از کسب وکارهای دانش بنیان، مطابق با 

قوانین و مقررات مربوطه
بیمه  پوشش صندوق حمایتی  اعطای 
درآمد بنیاد ملی نخبگان پس از دانش 
 آموختگی برگزیدۀ طرح از دورۀ دکتری 
تخصصی، در صورت ارائۀ درخواست و 
کشور،  داخل  در  وی  اقامت  شرط  به 
داخل  در  که  سال هایی  با  متناسب 
تحصیل  هدف  رشته های  در  و  کشور 
کرده است. در صورت قبولی هر یک از 
برگزیدگان در رشته های هدف، باید با 
مراجعه به سامانه سینا درخواست خود 
را برای استفاده از تسهیالت این طرح 

ثبت کنند.

وزیر علوم تاکید کرد: توافقنامه حمایت از استعدادهای 
برتر، آغاز قدرشناسی از برترین های علمی

رئیس قوه قضائیه گفت: محکومی که مخل 
ارفاق  مورد  نباید  است  مردم  روانی  امنیت 
قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به 

دیگران است.
قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
اژه ای   محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
مراجع  از  میدانی خود  بازدیدهای  ادامه  در 
از ۳ ساعت  به مدت بیش  و مراکز قضائی، 
انقالب  از دادگستری و دادسرای عمومی و 
شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در 
به  قضائی  و کیف خدمت رسانی  جریان کم 
قرار  قضائی  واحد  این  در  مراجعان  و  مردم 

گرفت.
شعبه حقوقی،   ۳ شامل  دماوند  دادگستری 
۳ شعبه کیفری دو، ۱ شعبه اجرای احکام 
است؛  انقالب  دادگاه  شعبه   ۱ و  مدنی 
 ۲ شامل  نیز  دماوند  دادسرای  همچنین 
شعبه   ۶ کیفری،  احکام  اجرای  شعبه 

دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی می باشد.
امروز  بازدید  رئیس دستگاه قضا در جریان 
و  و دادسرای دماوند  از شعبات دادگستری 
قضائی  واحد  این  بایگانی  قسمت  همچنین 
بازدید به عمل آورد و ضمن کسب اطالع از 
آمار پرونده های موجودی، ورودی و مختومه 
این شعب و فرآیند دریافت و ارجاع پرونده ها 
چند  مطالعه  به  موردی  صورت  به  آنها،  در 
و  قضات  به  خطاب  و  پرداخت  پرونده 
نهایت  اعمال  بر  این واحد قضائی  مسئوالن 
و  پرونده ها  به  رسیدگی  در  سرعت  و  دقت 
فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضائی بعدی 
تاکید  دادرسی ها  اطاله  از  پیشگیری  جهت 

کرد.
و  مردم  با  واسطه  بدون  دیدار  بر  عالوه 
قضائی،  دستگاه  به  کنندگان  مراجعه 
آسیب شناسی از روندها و فرایندهای موجود 
در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی ترین 
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم  اهداف 
از  خود  سرکشی های  و  بازدیدها  از  اژه ای 
واحدهای قضائی است؛ این مهم در جریان 
و  دادگستری  از  قاضی القضات  امروز  بازدید 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند 
با  قضائیه  قوه  رئیس  و  بود  توجه  مورد  نیز 
روندهای  موشکافانه،  و  تخصصی  نگاهی 
موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی 

قرار داد.
از  امروز  بازدید  جریان  در  عدلیه  رئیس 
دادسرای  و  دادگستری  مختلف  بخش های 
وقتی  دماوند،  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
با  مجموعه  این  حقوقی  شعب  از  یکی  در 
میزان موجودی باالی پرونده ها مواجه شد، 

علت موضوع را جویا شد و دریافت که این 
شعبه بدلیل اینکه قاضی اش خود را بازخرید 
کرده، بالتصدی مانده بود و اکنون علی رغم 
باالیی  حجم  با  کماکان  قاضی،  دو  حضور 
قاضی القضات  است؛  مواجه  پرونده ها  از 
کل  رئیس  به  خطاب  زمینه  همین  در 
دادگستری استان تهران دستور اکید داد که 
پیرامون تمامی شعبی که به دالیل مختلف 
اقدام  پرونده ها مواجه اند،  باالی  با موجودی 
ویژه و فوق العاده در دستور کار قرار گیرد تا 
رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق 

آنها، طوالنی و زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگستری دماوند نیز روند 
ارجاعات پرونده ها از سوی رئیس قوه قضائیه 
اثناء،  این  در  گرفت؛  قرار  رسیدگی  مورد 
قاضی القضات با پرونده ای مواجه شد که در 
تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختالف به 
دادگستری دماوند ارجاع شده بود اما دیروز 
ارجاع  دادگستری  این  در  مزبور  شعبه  به 
داده شده بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه 
این  که  شود  مشخص  فورًآ  تا  داد  دستور 
ارجاع،  تعلل در  این  تأخیر صورت گرفته و 
آیا  است؛  بوده  بخش  کدام  اشکال  از  ناشی 
شورای حل اختالف در ارجاع تأخیر داشته 
یا دفتر کل دادگستری پرونده ی ارجاع شده 
به شعبه مذکور  برای رسیدگی  تأخیر  با  را 

سپرده است؟
از  ناشی  مشکالت  رفع  برای  تدبیر  اتخاذ 
کمبود فضای فیزیکی در دادگاه ها و جلسات 
دادسرای  و  دادگستری  در  شده  تشکیل 
قوه  رئیس  که  بود  دیگری  دستور  دماوند، 
به  خطاب  بازدید  این  جریان  در  قضائیه 
صادر  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
فضای  نبودن  مناسب  کلی،  طور  به  کرد؛ 
برخی  دادسراهای  و  دادگستری ها  فیزیکی 
سبب  بدین  که  مشکالتی  و  کشور  نقاط 
برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این 
مراکز قضائی پیش می آید، موردی است که 
قرار  قضا  دستگاه  رئیس  جدی  توجه  مورد 
با  فشرده  رایزنی هایی  آن  رفع  برای  و  دارد 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس صورت 

گرفته است.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، 
این  تحت نظرگاه های  وضعیت  ویژه  طور  به 
دادسرا را مورد بررسی قرار داد و خطاب به 
نگهداری  که  کرد  تاکید  دادسرا  مسئوالن 
آنها  پرونده  اقتضائات  به  عنایت  با  متهمان 
در این تحت نظرگاه ها به هیچ وجه نباید به 
باید منطبق با موازین  طول انجامد و حتماً 

قضائیه  قوه  رئیس  همچنین  باشد؛  قانونی 
دادسرای  احکام  اجرای  شعب  از  بازدید  در 
دماوند، نکات و توصیه هایی کاربردی را در 
به  خطاب  استیذان،  فرم های  تکمیل  باب 
قضات اجرای احکام مطرح کرد و عدم درج 
پرونده های  صدر  در  دادنامه  صدور  تاریخ 
و  عیب  دارای  موارد  از  را  استیذان  بر  ناظر 

نقص دانست.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
مختلف  بخش های  از  بازدید  جریان  در 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  و  دادگستری 
و  مردم  از  تعدادی  با  دماوند،  شهرستان 
به چهره و بدون  به صورت چهره  مراجعان 
واسطه به گفت وگو پرداخت و ضمن استماع 
مسائل و مشکالت آنها، دستورات مقتضی را 
برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده های 
بانوی  یک  میان،  این  در  کرد.  صادر  آنها 
بود  ملکی  پرونده  یک  دارای  که  تظلم خواه 
به قاضی القضات مراجعه کرد و رئیس عدلیه 
شهروند  این  سخنان  دقیق  استماع  ضمن 
جزئیات  باب  در  او  از  سؤاالتی  طرح  و 
شعبه  در  را  موضوع  شخصاً  پرونده اش، 
مقتضی  دستورات  و  کرد  پیگیری  مربوطه 
به  قانونی  و  سریع  رسیدگی  راستای  در  را 

پرونده مزبور صادر کرد.
با کارکنان دادگستری  گفت وگوی صمیمی 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  و 
دماوند و پرس وجو در باب وضعیت معیشتی 
بازدید  از  بخشی  نیز  آنان  دریافتی های  و 
قاضی القضات  بود؛  قضائیه  قوه  رئیس  امروز 
از  ویژه  طور  به  گفت وگوها  این  خالل  در 
مجاهدانه  و  بی شائبه  خدمات  و  زحمات 
دماوند،  دادسرای  و  دادگستری  کارکنان 

تقدیر به عمل آورد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
جمع  در  سخنانی  طی  بازدید،  این  جریان 
و  دادگستری  کارکنان  و  قضات  مسئوالن، 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند، 
امام  حضرت  شهادت  سالروز  تسلیت  ضمن 
شهادت  حزن انگیز  ایام  و  )ع(  زین العابدین 
کرد:  اظهار  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت 
امام حسین )ع( برای احیای ارزش های الهی 
و اسالمی قیام کردند و خون مطهر خود را 
ارزش ها  این  از  که  برماست  لذا  کردند  نثار 
را  سختی ها  راه،  این  در  و  کنیم  پاسداری 
متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به 
نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون 

مطهرسیدالشهداء است.
تقدیر  ضمن  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
کارکنان  و  قضات  خدمات  و  زحمات  از 

به  اشاره  با  دماوند،  دادسرای  و  دادگستری 
سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف 
قضائی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد 
کار  دشواری  و  سختی  از  من  گفت:  قضائی 
شما و جهات مختلف رسیدگی به پرونده های 
کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذی حق 
برای رفع  و  آگاه و مطلع هستم  می انگارند، 
مسائل و مشکالت شما در حوزه های مختلف 
وضعیت  ارتقا  معیشتی،  مسائل  جمله  از 
نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و 

جهات دیگر، در تالش مستمر هستم.
رئیس دستگاه قضا، یکی از علل اصلی ازدیاد 
پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند را 
مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف 
بیان  آنها دانست و  آن و اختالفات پیرامون 
داشت: از یک سو هنوز حدنگاری زمین های 
دماوند به طور کامل انجام نشده و از سویی 
و  شهرستان  این  اراضی  از  بسیاری  دیگر 
و  خرید  عادی  اسناد  با  آن  اطراف  نواحی 
فروش شده اند و ممکن است در این فرآیند، 
به عمد یا سهو، حدود و ثغور کم و زیاد شده 

باشد.
ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
حجم  به  رسیدگی  برای  ویژه  تدابیر  اتخاذ 
دادسرای  و  دادگستری  در  پرونده ها  باالی 
دادگستری  کل  رئیس  به  خطاب  دماوند، 
حجم  این  به  رسیدگی  گفت:  تهران  استان 
دادسرای  و  دادگستری  در  پرونده ها  باالی 
فوق العاده  و  ویژه  اقدام  یک  به  نیاز  دماوند، 
اداری،  عادِی  کار  یک  با  صرفاً  و  دارد 
در  تسریع  و  مردم  پروندهای  به  رسیدگی 

استیفای حق آنها، محقق نمی شود.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
دادگستری  کل  رئیس  به  راستا  همین  در 
تسریع  برای  پیشنهاد کرد که  تهران  استان 
در  پرونده ها  باالی  حجم  به  رسیدگی  در 
می تواند  دماوند،  دادسرای  و  دادگستری 
صورت  به  کمکی  نیروی  جذب  به  نسبت 

موقت اقدام کند.
در  خود  تجربه  به  اشاره  با  قاضی القضات 
مختلف  بخش های  مسئولیت  و  مدیریت 
و  فرآیندها  کردن  کوتاه  اهمیت  و  قضائی 
زمانبر جهت  و  زائد  تشریفات  و  امور  حذف 
رسیدگی ها،  به  بخشی  انضباط  و  تسریع 
استان  دادگستری  کل  رئیس  خطاب 
بررسی  مسئول  را  فردی  داد  دستور  تهران 
و  حقوقی  پرونده های  در  کاری  فرآیندهای 
به  نسبت  امکان  درصورت  تا  کند  کیفری 
در  تسریع  فرآیندها جهت  این  کردن  کوتاه 

رسیدگی ها اقدام شود.

رئیس قوه قضائیه:

ارفاق در حق محکوم 
امنیتی، ظلم به دیگران است

خبر

سخنگوی فراجا: دولت اراده قوی در 
کاهش وقوع جرم دارد

سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به تشکیل ۲ قرارگاه  کاهش وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 
با وقوع جرایم  اراده قوی برای مقابله  گفت: دولت سیزدهم 

دارد.
کاهش  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  با  حاجیان  مهدی  سردار 
از سوی دولت سیزدهم  وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 
این  در  اراده قوی  با  ایرنا گفت: دولت سیزدهم  به خبرنگار 
زمینه گام برداشته و با تشکیل این قرارگاه ها که با محوریت 
پلیس تشکیل شده به همه استانداران و اعضای شورای اداری 
استان ها تاکید شده است که به تکالیف قانونی خود در این 

راستا عمل کنند.
وقوع  و  اجتماعی  داد: جلسات کاهش آسیب های  ادامه  وی 
جرم به صورت منظم در سطح استان ها برگزار می شود و در 
زمینه جمع آوری معتادان متجاهر نیز اقداماتی در حال انجام 

است.
جمع آوری معتادان وظیفه پلیس است

متجاهر  معتادان  آوری  اینکه جمع  بیان  با  فراجا  سخنگوی 
کارشناسان،  نظر  طبق  گفت:  می شود  انجام  پلیس  توسط 
فرد  درمان  و  سم زدایی  مراحل  معتادان،  از جمع آوری  پس 
و سایر  معتاد حدود ۲ سال طول می کشد که شهرداری ها 

دستگاه های مسئول باید در این زمینه اقداماتی انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع درمان معتادان در استان ها 
به ویژه در کالنشهر تهران با مشکل مواجه هستیم که باید در 

این خصوص اقداماتی انجام شود.
آسیب های  قرارگاه  تشکیل  با  حاجیان،  سرهنگ  گفته  به 
اجتماعی، اراده دولت و استانداران و شهرداران بر این است که 
در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر اقدامات ویژه انجام شود.

وی یادآور شد: قطعا حمایت دولت در این مورد می تواند بسیار 
گذشته  دوره های  در  حمایت ها  این  البته  که  باشد  اثرگذار 
کمتر بود و تالش داریم در بخش کاهش وقوع جرم همچنین 
کاهش آسیب های اجتماعی در سراسر کشور به نقطه مطلوب 

دست یابیم.
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اخبار

لزوم ایجاد ناحیه صنعتی در گیالنغرب 

برای جلوگیری از خام فروشی قیر طبیعی

 شهرستان گیالنغرب در استان کرمانشاه با داشتن 
۷۵ درصد منابع قیر طبیعی کشور از ظرفیت باالیی 
برای سرمایه گذاری در این بخش برخوردار است و 
ایجاد ناحیه صنعتی می تواند آغازی برای جلوگیری 

از خام فروشی قیر طبیعی باشد.
شهرستان گیالنغرب قیر طبیعی مناطق محدودی 
داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  و حتی  ایران  از 
که این ماده در ایران به صورت خام و بیشتر برای 

ایزوگام مورد استفاده قرار می گیرد.  
براساس برآوردهای انجام شده؛ ذخایر قطعی معادن 
قیر گیالنغرب ۲ میلیون تن تخمین زده شده ولی 
ذخایر احتمالی قیر تا میزان ۳برابر می تواند قابل 
معادن  از  استخراجی  قیر  که  باشد  بینی  پیش 
به  نیازهای داخلی  تامین  بر  این شهرستان عالوه 
کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه امارات متحده 
عربی، روسیه، ترکیه و چین و دیگر کشورها صادر 

می شود.
اشتغالزایی  با  فعال  قیرطبیعی  معدن   ۳۵ اکنون 
از ۵۰۰ نفر به  ۳۰۰ نفر به طور مستقیم و بیش 
طور غیر مستقیم در این شهرستان وجود دارد که 
صادرات بیش از ۹۰ درصدی قیر تولیدی کشور به 
شکل خام است که احداث کارخانه های فناوری 
محروم  و  مرزی  مناطق  در  بویژه  محصول  این 

نیازمند اهتمام و توجه مسووالن است.
 آغازی بر جلوگیری از خام فروشی قیرطبیعی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
در این ارتباط با اشاره به وجود ذخایر قیر طبیعی 
خصوص  به  و  کرمانشاه  استان  گفت:  گیالنغرب 
طبیعی  قیر  ذخایر  درصد   ۷۰ از  بیش  گیالنغرب 
کشور را در خود جای داده است و یکی از دغدغه 
های ذهنی من همواره معضل خام فروشی این ماده 
معدنی ارزشمند است که پس از ُخرد کردن )که 
همراه با آلودگی زیست محیطی است( به خارج از 
کشور و عمدتا چین صادر شده و پس از فرآوری، 
محصول نهایی با چند برابر قیمت به ایران و سایر 

کشورهای دنیا صادر می شود.  
مشخص  بررسی  از  پس  افزود:  باباخانی«  »بهزاد 
در  محصول  این  ارزش  زنجیره  تکمیل  برای  شد 
استان کرمانشاه باید چند اقدام مهم انجام داد که 
اولین اقدام این است که به دلیل ماهیت این ماده 
و فرآوری آن باید فضای فیزیکی مستقل و جدا از 

سایر صنایع پیش بینی کرد.
وی اظهار داشت: موضوع دیگر دانش فنی فرآوری 
آن است که اکنون در اختیار چند کشور معدود قرار 
دارد و سومین اقدام نیز جذب سرمایه گذار داخلی 

و خارجی برای فرآوری قیر طبیعی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
گفت: بر این اساس برنامه ریزی در سه حوزه مورد 
ایجاد  اول  انجام است و در مرحله  اشاره در حال 
ناحیه صنعتی تخصصی قیر طبیعی در شهرستان 
از  پس  و  پیگیری شد  گذشته  سال  از  گیالنغرب 
طی مراحل اداری در آخرین جلسه شورای برنامه 
ایجاد  ریزی و توسعه استان در ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ 
اکنون مجوز یک  استان  و  ناحیه مصوب شد  این 
ناحیه صنعتی تخصصی قیرطبیعی دارد که بزودی 
زیرساخت آن توسط شهرک های صنعتی استان 
مهیا خواهد شد. باباخانی اضافه کرد: در فاز دوم با 
پیگیری استاندار کرمانشاه مذاکراتی با "ایمیدرو" 
برای انجام  تحقیقات در زمینه فرآوری قیرطبیعی 
به  ایمیدرو  به  وابسته  پژوهشگاه  و  گرفته  صورت 

زودی استارت این کار را خواهد زد.
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

برای انتقال تکنولوژی
استفاده  ایمیدرو  اقدامات  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
برای  از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
انتقال تکنولوژی بشدت مورد توجه و پیگیری است 
و از طرفی دیگر در تالش هستیم از ظرفیت شرکت 
استفاده  زمینه  این  در  فناور  و  بنیان  دانش  های 
فرآوری  موفق  مورد  یک  داد:  ادامه  شود.باباخانی 
قیرطبیعی از سال گذشته توسط یک شرکت دانش 
بنیان استان کرمانشاه برای تولید کربن فعال مورد 
بزودی  انجام است که  نیاز صنایع کشور در حال 

خبرهای خوبی از آن خواهیم شنید.
های  ضرورت  از  طبیعی  قیر  فرآوری  گفت:  وی 
اقتصاد استان کرمانشاه است که جذب سرمایه گذار 
برای آن در اولویت برنامه حوزه اقتصادی قرار دارد.

فرآوری  واحد   ۱۱ اکنون  هم  ایرنا  گزارش  به 
تولید پودر بیتومین از قیر طبیعی این معادن در 
شهرستان گیالنغرب ایجاد شده و ۱۳۲ نفر نیز در 
این بخش مشغول به کار هستند و سالیانه بیش از 
تولید  این شهرستان  ۶۰ هزار تن قیر طبیعی در 

می شود.
و  کرمانشاه  استان  طبیعی  قیر  ذخایر  درصد   ۹۰
بیش از ۷۵ درصد ذخایر قیر طبیعی )بیتومین( کل 

کشور در شهرستان گیالنغرب وجود دارد.

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   
کرمانشاه گفت: دستگاه های اجرایی و ادارات 
وظیفه دارند در هفته دولت با اطالع رسانی 
اقدامات دولت  و  از دستاوردها  و روشنگری 
مردمی در یکسال گذشته، موجبات امیدواری 
هرچه بیشتر مردم را با توجه به تبلیغات شوم 

دشمنان فراهم آورند.

جلسه  در  چهارشنبه  روز  مهرتاش«  »علی 
ستاد بزرگداشت هفته دولت با گرامیداشت 
ویژه  به  اسالمی  انقالب  شهدا  خاطره  و  یاد 
دولت  هفته  افزود:  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
و  رسانی  اطالع  برای  مناسبی  بسیار  زمان 
روشنگری به جامعه از دستاوردها و اقدامات 

ارزشمند دولت سیزدهم است.

ابالغی  وی اظهار داشت: طبق دستورالعمل 
اعم  ستاد  سه  دولت  سخنگوی  سوی  از 
راهبردی،  و  کالن  سطح  در  مرکزی  ستاد 
ستاد اجرایی در سطح وزارتخانه ها و ستاد 
شهرستان ها  و  استان ها  سطح  در  استانی 
برای بزرگداشت هفته دولت در سطح کشور 
تشکیل می شود که ستاد مرکزی به تدوین 
در  کشور  کالن  برنامه های  و  سیاست ها 
بزرگداشت هفته دولت می پردازد  خصوص 
شرح  وزارتخانه ها  سطح  در  اجرایی  ستاد  و 
هفته  بزرگداشت  برای  مشخصی  وظایف 
دولت دارد و ستاد هفته دولت که در استان ها 
به  شهرستان ها  در  و  استانداران  ریاست  به 

ریاست فرمانداران تشکیل می شود.
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کرمانشاه تصریح کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی و ادارات وظیفه دارند در ستاد استانی 
که با حضور استانداران و یا جانشین ایشان 
برگزار  می شود حضوری فعال داشته باشند 
و با دقت به دنبال اجرای مصوبات این ستاد 

باشند.
وی گفت: امیدواریم همگی بتوانیم در عرصه 
اطالع رسانی از دستاوردها و اقدامات دولت 
در طول یکسال گذشته نهایت تالش خود را 

امیدواری و نشاط  بگیریم که موجبات  بکار 
با این دستاوردها فراهم  هرچه بیشتر مردم 

شود.
مهرتاش، نقش و وظیفه دستگاه های اطالع 
تبلیغات  سازمان  صداوسیما،  مانند  رسان 
اسالمی و فرهنگ و ارشاد اسالمی را بسیار 
مهم و با اهمیت عنوان کرد و افزود: باید به 
تولید محتوا که به خوبی در راستای اطالع 
رسانی از دستاوردهای دولت تاثیرگذار باشد 

دقت ویژه داشته باشیم.
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اقتصادی و عمرانی  پروژه های  بیان داشت: 
که در شرف افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی 
اطالع  مردم  به  و  مشخص  دقت  به  هستند 

رسانی شود.
وی گفت: همچنین در هفته دولت نیز در نظر 
است که کارمندان نمونه مشخص و معرفی 

شوند.
الماسی«  »عبداهلل  جلسه  این  ادامه  در 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
استانداری کرمانشاه و دبیر ستاد بزرگداشت 
هفته دولت در استان نیز به تبیین و تشریح 
هفته  بزرگداشت  برای  ها  دستگاه  وظایف 

دولت در استان پرداخت.

معاون استاندار کرمانشاه: بیان دستاوردها و اقدامات 
دولت موجب امیدواری بیشتر مردم می شود

اخبار

افزایش ایستگاه های هواشناسی برای 

گردشگری آذربایجان شرقی ضروری است

و صنایع  دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث    مدیرکل 
هواشناسی  ایستگاه های  ایجاد  گفت:  شرقی  آذربایجان  
آگاه سازی گردشگران  با هدف  استان  نقاط مختلف  در 

ضروری است.
با  در جلسه مشترک  روز چهارشنبه  زاده  احمد حمزه 
مدیرکل هواشناسی استان، با اشاره به اینکه توجه غالب 
طبیعی  ظرفیت های  به  شرقی  آذربایجان  گردشگران 
ظرفیتی  دارای  استان  این  افزود:  است،  شده  معطوف 
بی نظیر در حوزه گردشگری طبیعی است، به طوری که 
توانند شاهد چهار  گردشگران در فصل های خاص می  

فصل در مناطق خاص استان باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به تغییر سلیقه گردشگران از 
حوزه فرهنگی و تاریخی به گردشگری طبیعی، تأمین 
سهولت  و  گردشگران  رفاه  برای  الزم  زیرساخت های 
استقرار آن ها در طبیعت بکر و بی نظیر آذربایجان شرقی 
در دستور کار  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری قرار دارد.
دقیق  اعالم  اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  زاده  حمزه 
وضعیت آب و هوایی استان به گردشگران و همچنین 
مناطق  در  هواشناسی  ایستگاه های  ایجاد  کوهنوردان، 
مهم ترین  از  هواشناسی  سازمان  همکاری  با  مختلف 
اولویت های این اداره  کل است که پس از بررسی شرایط 
مناطق گردشگری آذربایجان، اقدامات الزم انجام خواهد 

شد.
اداره کل  آمادگی  اعالم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
موزه  محتوای  تأمین  به  شرقی  آذربایجان  هواشناسی 
هواشناسی، این اداره کل نیز آماده است تا با فراهم سازی 
زیرساخت های الزم، زمینه ایجاد این موزه و به دنبال آن 

توسعه موزه های تخصصی استان را فراهم سازد.

۷۵ روستای شهرستان کرمانشاه از 

نعمت آب شرب بهره مند می شوند

کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
گفت: تا پایان سال جاری اهالی ۷۵ روستای شهرستان 
کرمانشاه در قالب طرح جهاد آبرسانی از نعمت آب شرب 

پایدار بهره مند می شوند.
 »رضا داودی« روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح 
پروژه آبرسانی به روستای »توه لطیف« بخش ماهیدشت 
شهرستان کرمانشاه به تنش آبی در ۶۰۰ روستای استان 
اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضالب به منظور رفاه 
حال مشترکین و کاهش تبعات خشکسالی و تنش آبی 
موجود پروژه های آبرسانی به روستاهای فوق را در دستور 

کار خود دارد.
آبرسانی  های  پروژه  از  بخشی  اجرای  وی،  گفته  به 
و  می شود  انجام  آبفا  شرکت  توسط  استان  روستایی 
اجرای بخش دیگر آن در قالب طرح جهاد آبرسانی طی 
قرارداد ۳۰ ماهه به قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( واگذار 

شده است.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه افزود: تعهد 
طرح جهاد آبرسانی در کل کشور ۱۰ هزار روستا است 
توسط  که  بوده  روستا   ۳۴۹ استان  در  میزان  این  که 
سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  و  اشرف  نجف  قرارگاه 
 ۱۴ در  طرح  معین  عنوان  به  )ص(  اکرم  نبی  حضرت 

شهرستان استان به اجرا درآمد.
وی از آغاز طرح جهاد آبرسانی به بیش از ۱۰۰ روستای 
شهرستان کرمانشاه در سال جاری خبر داد و گفت: طبق 
برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری پروژه آبرسانی 

به ۷۵ روستای شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.
به  آبرسانی  پروژه  افتتاح  شاهد  امروز  افزود:  داودی 
روستای توه لطیف بخش ماهیدشت با جمعیتی بالغ بر 
۲۶۰ نفر بودیم که یک پروژه بسیار موثر شامل حفر یک 
حلقه چاه، ساخت ۲ باب مخزن ذخیره به ظرفیت ۲۰۰ 
مترمکعب، ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ و ۶ هزار متر 
علت  به  قطع  طور  به  پروژه  این  که  است  گذاری  لوله 
امکان آبرسانی از آن به برخی از روستاهای منطقه ادامه 

دار خواهد بود.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهر 

و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.
این استان ۵۴۰ هزار مشترک آب دارد که از این تعداد 
یک  کالنشهر  به  مربوط  مشترک  هزار   ۳۰۰ از  بیش 

میلیون نفری کرمانشاه است.
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کرمانشاه  استان  به  جمهور  رییس  سفر   
و  راه  حوزه  در  خوبی  مصوبات  و  دستاوردها 
جاده داشت بطوریکه قرار است در قالب چندین 
استان  راه های  از  کیلومتر   ۸۵۰ حدود  پروژه، 
بزرگراه که در سنوات گذشته  آزادراه و  شامل 

شروع شده بود، تکمیل شود.
در  جمهور  رییس  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
بیست و هشتمین سفر استانی خود راهی استان 
این  گرفتن  قرار  به  توجه  با  و  شد  کرمانشاه 
استان در مسیر راه کربال و شهرهای مهم بغداد 
و سلیمانیه که یک موقعیت ممتاز تاریخی و بی 
نظیر به این استان بخشیده است، توجه ویژه ای 
به حوزه راه های این منطقه داشت که نتایج آن 

در مصوبات سفر خود را نشان داد.
کرمانشاه با بیش از هشت هزار راه اصلی، فرعی 
و روستایی، به لحاظ جغرافیایی هم در مرکزیت 
شهرهای بزرگ غرب ایران همچون خرم آباد، 
همدان، ایالم و سنندج واقع شده و با هر کدام 
از این شهرها حدود ۲ ساعت فاصله زمانی دارد 
ها،  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  این  به  توجه  با  و 
تقویت زیرساخت های این محورهای مبادالتی 
و مسافری یکی از اولویت های اصلی مدیریت 
دکتر  سفر  فرصت  از  استفاده  با  استان  ارشد 

رئیسی به کرمانشاه بود.
تکمیل زیرساخت های بزرگراهی موجب توسعه 

استان می شود
روز  استان کرمانشاه  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  چهارشنبه 
اشاره به اینکه در سفر رییس جمهور اعتبارات 
نظر  در  استان  های  پروژه  تکمیل  برای  خوبی 
گرفته شده اما هنوز به طور رسمی ابالغ نشده 
اجرایی  آغاز عملیات  از  : ۳۰ سال  است گفت 

پروژه بزرگراه کربال )بزرگراه اسالم آباد غرب – 
قصرشیرین( می گذرد ولی همچنان بخش هایی 
از مهمترین کریدور زیارتی، تجاری و گردشگری 
که ایران را به کربال، بغداد و سلیمانیه متصل 
است.  مانده  باقی  ناتمام  همچنان  کند،  می 
عجیبی  طرز  به  اخیر  سال  چند  در  متاسفانه 
نسبت به تکمیل این بزرگراه کلیدی و توسعه 
آفرین کوتاهی شده است و همین کوتاهی ها 
موجب عقب افتادگی تدریجی کرمانشاه از روند 
پرشتاب توسعه بزرگراه های مبادالتی در غرب 

کشور شده است.
پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  آهکی«  »مهرداد 
۱۲۵ کیلومتری به عنوان یک اولویت های مهم 
از سوی استاندار کرمانشاه در سفر اخیر رییس 
اعتبار  خوشبختانه  و  دنبال  جدیت  با  جمهور 
الزم برای آن اخذ شد، افزود: تکمیل زیرساخت 
های این بزرگراه عالوه بر حفظ جایگاه مرکزیت 
در  تسهیل  موجب  کشور،  غرب  در  کرمانشاه 
اقلیم  روند صادرات کاال به بخش عربی عراق، 
کردستان، ورود و خروج کاروان های زیارتی و 
گردشگران از مرزهای خسروی و پرویزخان می 

شود و رونق اقتصادی استان را به دنبال دارد.
وی تکمیل بزرگراه کرمانشاه به کامیاران را که 
یکی  را  دارد  هم  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۰
و  دانست  جمهور  رییس  سفر  های  اولویت  از 
گفت: این پروژه در مجموع ۴۲ کیلومتر است 
که خوشبختانه اعتبار پیشنهادی برای تکمیل 
آن مصوب و در آینده نزدیک ابالغ می شود و 
برنامه داریم که پروژه را تا پایان شهریور تکمیل 

و زیر بار ترافیک ببریم.
باند دوم  برای تکمیل  اعتبار  از تصویب  آهکی 
در  و  داد  خبر  هم  نورآباد  به  بیستون  بزرگراه 

از  ترانزیتی  اجرای جاده  با  اظهار داشت:  ادامه 
کامیاران تا هرسین، یک موقعیت ممتاز تجاری 
غربی کشور  نوار  استان های  برای  مبادالتی  و 
ارتباط  امکان  یک  و همچنین  ایجاد می شود 
مناسب بین استانی و دسترسی مناسب از طریق 
کامیاران - سنندج به بازار همسایه های شمالی 
ایران در حاشیه دریای خزر، ترکیه و همچنین 
کشورهای  به  آباد  خرم   - هرسین  طریق  از 

جنوب خلیج فارس ایجاد می گردد.
در  کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ادامه با اشاره به اینکه تکمیل باند دوم بیستون - 
سنقر سال هاست یکی از مطالبات مردم منطقه 
است، افزود : این پروژه ۴۸ کیلومتر طول دارد 
و یک مسیر بسیار مهم گردشگری و مبادالتی 
استان  مرکز  از  مناسب  دسترسی  یک  و  است 
و کشاورزی  گردشگری  های  قطب  از  یکی  به 
منطقه ایجاد می کند. این مسیر در ادامه این 
قابلیت را داراست که در سطح کالن و در قالب 
همدان  به  را  کرمانشاه  آزادراهی  کریدور  یک 
متصل کند و مرکزیت استان کرمانشاه در غرب 

کشور را تقویت کند.
منطقه  های  پروژه  خصوص  در  مسوول  این 
اورامانات هم گفت: سال هاست مردم اورامانات 
های  جاده  عنوان  با  منطقه  این  های  جاده  از 
مرگ یاد می کنند و متاسفانه در دولت های 
منطقه  این  های  راه  توسعه  برای  کاری  قبلی 
انجام نداده اند. تصویب طرح تکمیل و احداث 
بزرگراه روانسر به پاوه به طول ۱۱۲ کیلومتر، 
یک اتفاق بسیار مهم در منطقه اورامانات است 
که به تازگی ثبت جهانی شده است. اورامانات 
از قطب های بزرگ گردشگری استان کرمانشاه 
است و تکمیل این کریدور بزرگراهی می تواند 

رونق اقتصادی این منطقه را در پی داشته باشد.
آهکی از تکمیل آزادراه کرمانشاه به همدان به 
طول ۴۳۰ کیلومتر خبر داد و در پایان گفت: 
بهسازی راه اصلی سنقر - کامیاران به طول ۷۸ 
کیلومتر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان 
به اتمام رسید بطوریکه برای اجرای این طرح از 
محل اعتبارات استانی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۲ 
میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال و در سفر رییس 
طرح  این  به  ریال  میلیارد   ۲۰۰ نیز  جمهور 
این طرح  اکنون در مجموع  یافت و  اختصاص 

۴۰۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال اعتبار دارد.
در سفر رییس جمهور به کرمانشاه ۲۰۰ طرح با 

اعتبار ۳۳ هزار میلیارد تومان تصویب شد
سفر  در  امسال  ماه  تیر   ۲۳ ایرنا،  گزارش  به 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  روزه  یک 
ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسالمی ایران 
به کرمانشاه ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۳۳ هزار ۷۴۲ 

میلیارد تومان به تصویب رسید.
مبلغ  از  کرمانشاه  استانداری  اعالم  اساس  بر 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ شده  مصوب 
و  هزار  بر ۱۵  بالغ  و  عمرانی  های  پروژه  برای 
۷۰۰ میلیارد تومان هم برای تکمیل، توسعه و 
احداث بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و 
صنعتی و همچنین تسهیالت بانکی خواهد بود.

رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر به 
استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در حوزه راه 
آزادراه ها،  بزرگراه ها،  تکمیل  هم  شهرسازی  و 
جلوگیری  برای  جاده ها  نقص  رفع  و  تعریض 
مردم   : افزود  است  کار  در دستور  تصادفات  از 
باید مسیرهای سفر  و  اهل سفر هستند  ایران 
اصالح  دولت  اولویت های  از  یکی  و  شوند  امن 

جاده های حادثه خیز است.

تکمیل ۸۵۰ کیلومتر راه یکی از دستاوردهای سفر 
رییس جمهور به کرمانشاه

خبرنگار  روز  گفت:  سرپل ذهاب  فرماندار   
یادآور رسالت زینب گونه اهالی رسانه است 
که به تاسی از پیام رسان و زبان گویای واقعه 
کربال برای آگاهی بخشی و بیان واقعیت های 

جامعه تالش می کنند.
بابلی«  »صدراهلل  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
مناسبت  به  پیامی  صدور  با  سه شنبه  روز 
افزود: امسال ۱۷  گرامیداشت روز خبرنگار، 
را در حالی گرامی می  مرداد، روز خبرنگار 
اباعبداهلل  حضرت  شهادت  ایام  با  که  داریم 
الحسین)ع(، سید و ساالر شهیدان مصادف 
شده و یادآور رسالت حضرت زینب )س( تنها 

پیام رسان و زبان گویای واقعه کربال است.
وی اظهار داشت: روز خبرنگار روز نکوداشت 
را  رسالتی  تا  تالشند  در  که  است  کسانی 
ثمره اش  کم ترین  که  برسانند  سرانجام  به 
برای  باز و گوش های شنوا است  چشم های 

آنان  که اهل بشارتند.
نماینده عالی دولت در سرپل ذهاب با بیان 
رسالت  از  نمونه ای  خبرنگار،  رسالت  اینکه 
است،  مقدس  اندازه  همان  به  و  پیامبران 
است  جاودانه  فضیلتی  آگاهی بخشی  گفت: 
و بی شک پیام آوران آگاهی، مانند ستاره ای 
راه نما، جامعه را به سر منزل مقصود رهنمون 

می شوند.
و  حسینی  عاشورای  تسلیت  با  بابلی 
شهادت  و  فداکاری  و  ایثار  ماه  بزرگداشت 
رسانه  اصحاب  شهدای  یاد  گرامیداشت  و 
صارمی  محمود  شهید  خبرنگار  ویژه  به 
ناپذیر  خستگی  های  تالش  و  زحمات  از 
خبرنگاران، عکاسان، اصحاب رسانه و خانواده 
بزرگ مطبوعات و فعاالن عرصه اطالع رسانی 
قدردانی  ذهاب  در شهرستان سرپل  به ویژه 

کرد.

روز خبرنگار یادآوری رسالت بزرگ زینب گونه خبرنگاران 
برای آگاهی بخشی است
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نکیسا  : هیئت فوتبال تهران به 
خون تازه نیازمند است

از  انتقاد  با  ایران  بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال   
تهران گفت: دیگر  استان  فوتبال  وضعیت هیئت 
رسیده  آن  زمان  و  است  کافی  اندیشی  مصلحت 
را در رگ های  تازه  با هم خون  است که همگی 

هیئت فوتبال جاری کنیم.
نیما نکیسا در مورد آخرین انتخابات هیئت فوتبال 
انجام  زمان  آن  در  تخلفاتی  داشت:  اظهار  تهران 
شده و برای همه واضح و مبرهن است. اگر سازمان 
بازرسی و نهادهای نظارتی مایل به اقدام هستند 
اعالم  هم کاری  برای  الزم  مدارک  تمام  با  بنده 
آمادگی می کنم. البته خیلی از این تخلفات برای 

مسئوالن مشخص بود.
به  توهین  نوع  انتخاباتی یک  تخلفات  افزود:  وی 
انگیزه و  با  وجاهت و شخصیت کسانی است که 
برنامه خوب به رقابت پا گذاشتند. فکر می کردیم 
رسیدگی  به مشکل  کنیم، مسئوالن  اگر سکوت 
می کنند و شاهد مهندسی شدن انتخابات نخواهیم 

بود اما اینطور پیش نرفت.
رییس سابق کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با 
اشاره به سکوتش برابر این تخلفات بیان کرد: تا 
حاال این تخلفات آشکار و تقلب های انتخاباتی را به 
مصلحت منتشر نکرده و در سکوت بودیم اما دیگر 

مصلحت اندیشی کافی است.
وی تاکید کرد: امیدوارم حق زحمت کشان عرصه 
فوتبال و مربیان پر تالش که تمام توان و عمرشان 
زمان  و  نکنیم  پایمال  را  راه کردند  این  را صرف 
آن رسیده است که همگی با هم خون تازه را در 

رگ های هیئت فوتبال تهران جاری کنیم.

اورسجی: به دنبال تغییر در کمیته ملی 
المپیک هستم

خبر

پاکدل: از تجربیات مثبت هندبال در کمیته 
ملی المپیک هم استفاده می کنم

6

هیئت  پست  برای  که  هندبال  فدراسیون  رییس   
است،  کرده  نام  ثبت  المپیک  ملی  کمیته  اجرایی 
هندبال  در  که  اقتصادی  مثبت  تجربیات  از  گفت: 
داشتم جهت پیشبرد اهداف کمیته استفاده می کنم.

علیرضا پاکدل پس از ثبت نام در پست هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: با انتخاب اعضای 
مجمع، ۷ عضو از فدراسیون های المپیکی به عنوان 
من  به  اعضا  اگر  شوند.  می  انتخاب  اجرایی  هیئت 
اعتماد کنند که در این جایگاه باشم، نماینده تمامی 

فدراسیون ها و اعضای مجمع خواهم بود.
وی افزود: اعضای مجمع به کسی اعتماد می کنند که 
باشد.  نمایندگان مجمع  به عنوان  در هیئت اجرایی 
اعضا  همه  نماینده  و  استفاده  نظرات  نقطه  تمام  از 
در  کمیته  توانمند  بازوان  کنیم  تالش  بودو  خواهم 
راستای منافع کشور در عرصه داخلی و بین المللی 
باشم. رییس فدراسیون هندبال در خصوص عملکرد 
هیئت اجرایی در این دوره گفت: عملکرد دیگران را 
امیری و هیئت اجرایی  از صالحی  قضاوت نمی کنم. 
قبلی تشکر می کنم. از تجربیات مثبت در هندبال در 
کمیته  در  اهداف  پیشبرد  در جهت  اقتصادی  حوزه 
استفاده خواهم کرد. باید تالش کنیم جایگاه کمیته 
مهم  بسیار  موثر  المللی  بین  کرسی های  باشد.  بهتر 
آن  خروجی  باشیم  داشته  اثرگذار  کرسی  اگر  است 
این  در  شوم  انتخاب  اگر  و  است  موثر  ورزش  برای 

زمینه هم تالش خواهم کرد.
وی در واکنش به اعتراض وسیلین سرمربی خارجی 
تیم ملی هندبال مردان به نحوه میزبانی از بازی های 
را  میزبانی  شرایط  ما  اگر  گفت:  اسالمی  کشورهای 
گذشته  روز  می کردیم.  دیگری  فکر  می دانستیم 
موضوع را پیگیری کردم و خوشبختانه صالحی امیری 
شرایط  متاسفانه  داشت.  ماجرا  به  به موقعی  ورود 
از  بازی ها  دهکده  نیست.  خوب  قونیه  در  میزبانی 
در  خصوصا  نیست؛  برخوردار  الزم  استانداردهای 
صالحی امیری  اینترنت.  تامین  و  سرمایشی  مباحث 
ماجرا را پیگیری کرد و امیدواریم دوستان برای رفع 

مشکالت تالش کنند.

لیگ گفت: کمتر   مسوول کمیته مسابقات سازمان 
کردن تیم های لیگ یک به نظر هیات رییسه بستگی 

دارد.
مراسم  جریان  در  مهدی   سهیل  ایرنا،  گزارش  به 
قرعه کشی رقابت های دسته اول فوتبال اظهار داشت: 
امیدوارم همانطور که قرعه کشی با آرامش برگزار شد، 
با همین آرامش نیز بتوانیم لیگ را برگزار کنیم چرا 

که لیگ یک پشتوانه لیگ برتر است.
رئیس  طالقانی  عبدالکاظم  بیانیه  به  واکنش  در  وی 
سابق هیات فوتبال خوزستان نسبت به وضعیت این 
بیانیه  و  داستان ها  این  دنبال  کرد  تاکید  باشگاه  دو 
از  انتقاالت  و  نقل  کمیته  در  تیم  یک  باید  نیستیم. 
لحاظ حقوقی ثبت شود و مدارک خود را ارائه بدهند. 
پس از طی کردن مراحل حقوقی موضوع به ما ابالغ 

می شود و مسابقات را برگزار می کنیم.  
و  بابل  رایکای  باشگاه  دو  وضعیت  مورد  در  مهدی 
موج سواران نوشهر تاکید کرد: شنیده ام باشگاه رایکای 
بابل در شرایط تغییر نام و تغییر مالکیت است، اگر 
اتفاق جدیدی رخ دهد و به ما ابالغ شود، ما هم در 

این باره اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی  در مورد اینکه آیا ضرب االجلی برای تعیین تکلیف 
این باشگاه مشخص شده است، گفت: ضرب االجل تا 

شروع مسابقات است.
خصوص  در  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  مسئول 
دسته  لیگ  مسابقات  میزبان  ورزشگاه های  مشکالت 
اول اظهار داشت: در لیگ یک نیز تنها سه یا چهار 
ورزشگاه هستند که حداقل استانداردها را دارند. امروز 
هم به نماینده تیم ها گفتیم و امیدواریم مشکالت حل 

و فصل شود.
مسابقات  ریزی  برنامه  و  اتحاد  خصوص  در  مهدی 
نیست.  دیگر  لیگ  از  جدا  لیگی  هیچ  داد:  توضیح 

همان گونه که در لیگ برتر مواردی را می بینیم همان 
شرایط را در لیگ های دیگر نیز می بینیم. رسانه ها نیز 
کمک کنند که پوشش بهتری برای لیگ های پایین تر 
داشته باشیم تا تیم ها نیز برای بیشتر کمک کردن به 

ما انگیزه پیدا کنند.  
وی در خصوص اینکه آیا با توجه به بهتر شدن شرایط 
کرونایی صالح نیست به جای ۳۰ درصد ورزشگاه های 
کشور با تمام ظرفیت میزبانی کنند، تاکید کرد: طبق 
دستورالعملی که به ما اعالم شده ظرفیت برای حضور 
هواداران ۳۰ درصد است. البته با توجه به شرایطی که 
شورای تامین استان ها اعالم کند، کار را پیش خواهیم 

برد.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد اینکه 
چه تمهیداتی اندیشیده شده تا پس از تغییر مالکیت 
قوانین  این  گفت:  نکند،  تغییر  تیم ها  نام  باشگاه ها 
بحث  در  ما  مشکل  اما  است  باقی  خودش  قوت  به 
ضوابط حرفه ای است. تا زمانی که مدیران باشگاه ها 
حرفه ای وارد تیم داری نشوند و برنامه چندساله برای 
خود نداشته باشند، با اهداف و رویاهایی وارد فوتبال 
می شوند اما می بینند تیم داری کردن در فوتبال سخت 
است. هزینه های زیادی دارد و درآمد حداقلی است. 
نمی شود  پرداخت  باشگاه ها  حقه  حقوق  از  خیلی 
به  با هم نمی خواند.  به صورت کلی دخل و خرج  و 
فوتبال  از  پولدار  یا شخص  همین دلیل سرمایه گذار 

فرار می کند.
مهدی تاکید کرد: در همه بازارها مثل بورس، مسکن، 
که  هستند  خاصی  سرمایه گذاران  و...  طال،  سکه، 
چنین  چرا  دید  باید  است.  طریق  این  از  درآمدشان 
سرمایه گذارانی در فوتبال اقداماتی انجام نمی دهند. به 
این دلیل که نرخ جذب سرمایه و درآمدزایی در این 
فوتبال وجود ندارد. سرمایه گذار با رویا، عشق و عالقه 

می کند.  فرار  نگرفتن  نتیجه  از  پس  و  می شود  وارد 
نام،  با  بعدی  کند سرمایه گذار  فرار  او  که  هم  وقتی 
که  زمانی  تا  می شود.  وارد  خودش  تفکرات  و  برند 
حقوق فوتبال را اعطا نکنیم و اجازه ندهیم درآمدهای 
خودش را داشته باشد، شرایط از این هم بدتر خواهد 

شد.
وی در خصوص اینکه یکی از این راه های درآمدزایی 
حق پخش تلویزیونی است، گفت: این مورد نیز یکی 

از موارد درآمدزایی است.
خصوص  در  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  مسئول 
اینکه آیا مانند همه جای دنیا این امکان وجود ندارد 
که سرمایه گذار پس از ورود به باشگاه نام استادیوم را 
به نام خودش تغییر بدهد، گفت: به نظر شما این کار 
عاقالنه است؟ اگر سرمایه داشته باشید، خانه و مسکن 
می خرید، در بازار دیگری سرمایه گذاری می کنید، یا 

اینکه تیم داری می کنید.
کاهش  برای  راهکاری  آیا  اینکه  مورد  در  مهدی 
تیم های لیگ دسته اولی دارند، گفت:  باید به سمت 
کاهش تیم ها برویم، اما اینکه در هر فصل یک یا دو 
تیم را کم کنیم به نظر هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
بازمی گردد. امیدوارم پس از انتخابات که اعضای آن 
مشخص خواهد شد طرح را ببینند و مشخص شود 
که باید به کدام سمت پیش برویم. کمیته مسابقات 
نمی تواند در مورد کاهش تعداد تیم ها تصمیم گیری 
لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  به  می توانیم  فقط  کند. 
تایید آن در هیات رئیسه  از  بعد  تا  پیشنهاد بدهیم 

فدراسیون فوتبال تصویب شود.
تعداد  کاهش  برای  طرحی  چه  اینکه  مورد  در  وی 
ادعایی  و  نیست  کامل  این طرح  دارند گفت:  تیم ها 
در این زمینه ندارم. باید در این زمینه گمانه زنی های 
بیشتری انجام بدهیم. ذی نفعان زیادی در این زمینه 
هستند و کم و زیاد شدن تیم ها ضوابط  خاص خودش 

را دارد. در این مورد باید بحث کارشناسی شود.
خصوص  در  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  مسئول 
اینکه کدام ورزشگاه ها شرایط میزبانی از لیگ دسته 
اول را ندارند، گفتکرد: باشگاه ها مشغول فراهم کردن 
چوکا  مثل  باشگاه   ۲-۳ اما  هستند  میزبانی  شرایط 
تالش و رایکا بابل مشکالت اساسی دارند که امیدواریم 
به روز شروع مسابقات برسند. در غیر این صورت از 

تیم ها بخواهیم در ورزشگاه دیگری میزبانی کنند.  
مهدی در خصوص زمان شروع مسابقات گفت: دوم 
شهریور فصل  جدید شروع می شود. در مورد پایان 
مسابقات نیز تخمین ما اردیبهشت یا خرداد است. فکر 
می کنم اوایل خرداد بتوانیم لیگ را به اتمام برسانیم.

مهدی: کمتر کردن تیم های لیگ یک به نظر هیات رییسه بستگی دارد

اهدافش  تشریح  در  فدراسیون کبدی  رئیس   
ملی  کمیته  نایب رئیسی  پست  در  ثبت نام  از 
المپیک گفت: به دنبال تغییر در کمیته هستم.

عباس اورسجی در خصوص دالیل ثبت نامش 
در  حضور  برای  نایب رئیسی  پست  در 
داشت:  اظهار  المپیک  ملی  کمیته  انتخابات 
اساسنامه  طبق  غیرالمپیکی  فدراسیون های 
نام کنند و  نمی توانند در هیئت اجرایی ثبت 
نایب  و  ریاست  پست  در  ثبت نام  امکان  فقط 

رئیسی را دارند.
دوره  صالحی امیری  ریاست  دوره  افزود:  وی 
جمع  در  نیامد  دلم  و  بود  شکوفا  و  پررونق 
کمیته  به  بعد  دوره  در  که  نباشم  افرادی 
که  باشد  شرایطی  امیدوارم  می کنند.  کمک 
پیدا  حضور  انتخابات  در  بتواند  صالحی امیری 
کند. اگر این اتفاق نیفتد کار و وظیفه هیئت 
اجرایی و ریاست بعدی و نایب رییس سخت تر 
دوره  در  درخشانی  کارنامه  چون  بود.  خواهد 
چهارساله صالحی امیری اتفاق افتاده. همان طور 
که می دانید در ورزش کشورها، نقش کمیته پر 
رنگ است و کمیته نقش مهمی در ورزش دارد.

اورسجی ادامه داد: با عملکرد خوب در کبدی 
احساس کردم می توانم در پست نایب رئیسی 
یونسکو  گفته  به  باشم.  داشته  بسزایی  نقش 
تغییر  توانایی  که  است  باسواد  کسی  امروز 
داشته باشد. از این تعریف به دنبال ایجاد تغییر 
در کمیته هستم. البته تغییرات خوبی در زمان 
بتوانم در  امیدوارم  و  ایجاد شد  صالحی امیری 
صورت انتخاب فرد کارآمدی باشم اگر هم نه، 

به دوستان کمک می کنم.
رئیس فدراسیون کبدی در حالی از عدم امکان 
ثبت نامش در پست هیئت اجرایی ابراز تاسف 

کرد که در واکنش به این سوال که آیا برنامه 
ابراز  گفت:  داشتید  پست  این  برای  خاصی 
نمی توانم  که  نبود  دلیل  این  به  من  تاسف 
بلکه به  در پست هیئت اجرایی ثبت نام کنم. 
فدراسیونی  بود.  آیین نامه  نحوه طراحی  دلیل 
مثل کبدی در بازی های آسیایی درخشید و ۲ 
مدال بازی های آسیایی کسب کرد. عالوه بر آن 
مدال های مختلف دیگری هم به دست آوردیم؛ 
آن هم در شرایطی که یک رشته تیمی هستیم 
نابرابری  جدال  بانوان،  پوشش  خاطر  به  و 
دختران مان با رقبا داریم. مدال های این رشته 
آن قدر ارزشمند است که می توانستند حداقل 
یک تبصره قائل شوند و آن را به تصویب مجع 

هیئت  اعضای  از  نفر   ۷ بین  از  که  برسانند 
اجرایی، ۶ سهمیه المپیکی انتخاب شود و یک 
باز کنند  سهمیه برای رشته های غیرالمپیکی 
بتواند  غیرالمپیکی  رشته  یک  کم  دست  که 
عضو هیئت اجرایی شود.وی ادامه داد: به همین 
دلیل ابراز تاسف کردم وگرنه دوستانی که عضو 
هیئت اجرایی می شوند، قطعا شایسته هستند 
احترام  قابل  ما  برای  و  می شوند  انتخاب  که 
و  باشم  خودم  رشته  مدافع  باید  من  هستند. 
به  و  دارد  من  از  را  انتظار  این  کبدی  جامعه 
همین دلیل احساس تاسف کردم. امیدوارم در 
آینده این مشکل حل شود و دوستان عزیزمان 
در هیئت اجرایی و مسئوالن بعدی کمیته ملی 

کنند.اورسجی  توجه  مسئله  این  به  المپیک 
المپیکی  اعضای  شدن  برابر  به  واکنش  در 
ملی  کمیته  انتخاباتی  مجمع  غیرالمپیکی  و 
المیپیک و این که آیا با این شرایط انتخابات 
برگزار خواهد شد یا خیر گفت: طبیعی است 
انتخابات  قطعا  نباشد،  فراهم  شرایط  اگر  که 
برگزار نخواهد شد ولی من مطمئن هستم که 
با درایت صالحی امیری و حمایت های سجادی 
انتخابات  برگزاری  برای  تدبیری  ورزش،  وزیر 
انتخابات  نیاز داریم که  اندیشیده خواهد شد. 
برگزار شود. من فکر می کنم باید از هر طریق 
ممکن شرایطی فراهم شود که انتخابات به موقع 

برگزار شود.

 رئیس فدراسیون گلف پس از ثبت نام 
در انتخابات کمیته ملی المپیک تاکید 
بین المللی  و  ملی  ابعاد  تقویت  کرد 
کمیته و ایجاد منابع برای خدمت رسانی 

به ورزش بسیار مهم است.
از  پس  چهارشنبه  روز  عزیزی  حمید 
ثبت نام در پست هیئت اجرایی کمیته 
ملی المپیک درباره علت حضورش در 
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  انتخابات 
گفت: با مشورت پیشکسوتان و بزرگان 
در پست هیئت اجرایی ثبت نام کردم. 
یک  عنوان  به   المپیک  ملی  کمیته 
دستگاه اجرایی مهم دارای وجوه ملی 
بُعد  دو  در  تقویت  است.  بین المللی  و 
ملی و بین المللی و ایجاد منابع در این 
به  توجه  با  تا  است  مهم  بسیار  کمیته 
آن به فضای ورزش خدمت رسانی شود.

وی افزود: تامین منابع مالی ورزش از 
منابع دولتی و بخش خصوصی است و 
در کنار آن فضای بین المللی هم کمک 
داخلی  منابع  مقابل  در  اما  می کند 
صحیح  توازن  ایجاد  نیست.  چشم گیر 

بین این منابع اهمیت زیادی دارد.
کرد:  تاکید  گلف  فدراسیون  رئیس 
و  داشت  افزایش  دوره  این  در  بودجه 
در مسیر تخصصی مصرف شد و ارکان 
برنامه خوبی  باید  آتی  کمیته در دوره 
برای تداوم و استمرار آن داشته باشند.

المپیک  ملی  داد: کمیته  ادامه  عزیزی 
امور بین المللی  بار اصلی  این که  ضمن 
در  داخل  فضای  در  دارد،  دوش  بر  را 
کمک کننده  نقش  ورزش  وزارت  کنار 
برخی  توانست  اخیر  دوره  در  و  دارد 
و  بردارد  را  مانده  زمین  بر  بارهای 
برای  و  کند  ورود  مهم  موضوعات  در 
کمک  فدراسیون ها  نفع  به  آن  تقویت 
در  گلف  فدراسیون  باشد.رئیس  حال 

خصوص تعامل وزارت ورزش و کمیته 
اخیر  دوره  در  گفت:  المپیک  ملی 
همدلی  ایجاد  در  کمیته  توفیق  شاهد 
رسما  که  نحوی  به  بودیم  ورزش  در 
شد  پذیرفته  ورزش  وزارت  محوریت 
چالش  بدون  المپیک  ملی  کمیته  و 
تاکید  آن  بر  همواره  منفی،  موضع  و 
داشته که وزارت ورزش محور همدلی 
این  امیدوارم  و  است  ورزش  اتحاد  و 
روند ادامه داشته باشد.وی در خصوص 
انتقادات نسبت به سفر برخی از اعضای 
به  المپیک  ملی  کمیته  اجرایی  هیئت  
افکار  از  را  مقررات  بحث  گفت:  قونیه، 
عمومی و رسانه باید جدا کرد. مقررات 
این اجازه را داده که در سفرها باشند 
و ارزیابی خود را برای ادوار و مسابقات  

کمیته  اجرایی،  هیئت  اختیار  در  آتی 
بعد  از  ولی  دهند  قرار  رسانه ها  و 
انتقادات  این  رسانه،  و  عمومی  افکار 
من  حضور  داد:  ادامه  دارد.وی  وجود 
کامال  به صورت  گلف  فدراسیون  در 
ماموریت  هیچ  حتی  و  است  افتخاری 
فدراسیون  هزینه  با  را  خارجی  سفر  و 
مجمع  جمله  از  ماموریت ها  و  نرفته ام 
و مسابقات شهریور ۱۴۰۱ جهانی گلف 
تقبل  را شخصا  فرانسه هزینه سفر  در 
نموده ام و همین رویه در سفرها انجام 

شده است.
هیئت  عملکرد  خصوص  در  عزیزی 
دوره  در  المپیک  ملی  کمیته  اجرایی 
مختلف  ارکان  عملکرد  گفت:  اخیر 
کمیته را باید کنار هم دید. در جواب 

یا  بوده  مثبت  کمیته  عملکرد  این که 
ملی  کمیته  است.  مثبت  پاسخ  خبر، 
که  است  دستگاه هایی  نوع  از  المپیک 
با اتکا به رئیس و سایر ارکان در حوزه 
سیاست گذاری، منابع مالی، بین المللی 
و مباحث کالن اقدام می نماید. از موارد 
دیگری که حائز اهمیت است، استفاده 
ملی  کمیته  مجمع  اعضای  ظرفیت  از 
کمیسیون های  رأس  در  و  المپیک 
مهم  رکن  به عنوان  کمیته  تخصصی 
به  است،  تصمیم سازی  و  مشورتی 
اجرایی  هیئت  اعضای  که  گونه ای 
کمیسیون ها  مسئولین  به عنوان 
از  بخش  این  در  و  نشوند  منصوب 
اعضای  و  سایرفدراسیون ها  ظرفیت 

مجمع بهره گیری شود.

عزیزی:  تقویت ابعاد ملی و بین المللی کمیته بسیار 
مهم است

باید در کمیته ملی المپیک نقش پدرانه ایفا کنیم
برای  نام  ثبت  از  پس  هاکی  فدراسیون  رییس 
صورت  در  گفت:  المپیک  ملی  کمیته  ریاست 
حضور سجادی وزیر ورزش و صالحی امیری از 
حضور در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک 

انصراف می دهم.
در  که  هاکی  فدراسیون  رییس  قدیمی  بهرام 

ملی  کمیته  اجرایی  هیات  و  ریاست  پست 
المپیک ثبت نام کرده است، بیان کرد: ۲۷ سال 
سابقه مدیریت در ورزش دارم. ورزش دانشگاه 
تحویل  دو  در  اتاق یک  با یک  را  اسالمی  آزاد 
سهرابیان  علیرضا  کارمندم  اولین  و  گرفتم 
رییس کنونی فدراسیون قایقرانی بود. با نگاهی 

متوجه  آزاد  دانشگاه  ورزش  کنونی  شرایط  به 
پرسنل  تنها  روزگاری  می شوید.  آن  تحوالت 
با یک خط  ورزش دانشگاهی تنها خودم بودم 
تلفن داخلی اما در حال حاضر در تمامی حوزه ها 
میدان  در  ما  است.  بوده  موفق  آزاد  دانشگاه 

فرهنگی حرف های زیادی برای گفتن داریم.
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هنری
گزارش

رضا بنفشه خواه: تئاتر در مملکت ما 
بسیار مظلوم واقع شده است

 بازیگر فیلم سینمایی »اجاره نشین ها« در توضیح این موضوع که 
این  در  ندارند، گفت:  مطلوبی  تلویزیونی مخاطب  چرا سریال های 
داستان  کلیت  و  قصه  و  دارند  نوشتار  در  ضعف  که  شاهدیم  آثار 
در انتها از دست می رود و به عبارتی نویسندگان کفگیرشان به ته 

دیگ می خورد.
رضا بنفشه خواه در گفت وگو با خبرنگار سینمایی ایرنا و در توضیح 
فعالیت های اخیر خود بیان کرد: این روزها بیشتر کتاب می خوانم 

و تلویزیون می بینم.
صمدی  )یداهلل  می دانست  زیاد  که  مردی  سینمایی  فیلم  بازیگر 
1363( ادامه داد: بعد از عید و از شروع سال جدید پیشنهاد کار 
انجام دادم که همه پخش شد، در  از عید چند کار  نداشتم، قبل 
اپیزود نورگیر در سریال تازه وارد نقش اصلی را داشتم. در سریال 
جنابعالی که از تلوبیون پالس پخش شد بازی کردم و در سریالی 

دیگر که از شبکه دو سیما به نمایش درآمد، حضور داشتم.
وی در پاسخ به این پرسش که طی این سال ها نقش هایش را بر 
چه اساسی انتخاب کرده است، گفت: همیشه مالکم این بوده کاری 
که انجام می دهم در نهایت باعث باالرفتن فرهنگ عمومی جامعه 

باشد، فرهنگ رانندگی و معاشرت و گفت وگو و... را افزایش دهد.
استقبال مردمی از نمایش خانگی خوب است

این هنرمند قدیمی در توضیح شبکه نمایش خانگی اظهار داشت: 
اولین تجربه حضورم در شبکه نمایش خانگی نیسان آبی بود که 

نقش کوچکی در آن داشتم.
باالتر  افزود: ممکن است در شبکه نمایش خانگی دستمزدها  وی 
اما استقبال مردم هم  انگیزه حضور هنرمندان در آن باشد  و این 
که  زمان هایی  در  است  ممکن  آدم ها  است،  خوب  رسانه  این  از 
سریالی از تلویزیون پخش می شود به هر دلیل زمان تماشا نداشته 
باشند ولی نمایش خانگی امکان تماشای اختیاری در هر زمانی که 

بخواهند را به آنها می دهد.
مهرجویی136۵(  )داریوش  نشین ها  اجاره  سینمایی  فیلم  بازیگر 
متوسط  و  بد  و  است؛ خوب  متفاوت  آثار  این  کیفیت  کرد:  تاکید 

دارد.
مشکل سریال های تلویزیونی ضعف ادبیات نمایشی است

هنرپیشه سریال ماجراهای آقای خیرخواه )امیر سماواتی 136۵( 
مخاطب  تلویزیونی  سریال های  چرا  که  موضوع  این  توضیح  در 
مطلوبی ندارند، گفت: در سریال هایی که از تلویزیون پخش می شود 
به  و  می رود  از دست  انتها  در  داستان  کلیت  و  قصه  که  شاهدیم 
عبارتی کفگیرشان به ته دیگ می خورد چرا که ضعف در نوشتار 
بیشتر  موضوع  این  به  باید  نویسان  فیلمنامه  و  نویسندگان  دارند؛ 

توجه داشته باشند، بیشتر مطالعه کنند و بهتر بنویسند.
بازیگر، کارگردان، فیلم بردار خوب داریم  به اندازه کافی  افزود:  وی 
در  مطالعه  چراکه  داریم  کم  بسیار  فیلمنامه نویس  و  نویسنده  اما 
را  تا شما کتاب نخوانید و سایر فیلم نامه ها  پایین است؛  کشور ما 
مطالعه نکنید، نمی توانید چیز خوبی بنویسید و خروجی خوبی را 

به وجود بیاورید.
بنفشه خواه تاکید کرد: در نتیجه آنچه ضعف این مجموعه هاست در 

این است که ادبیات نمایشی ما ضعیف است.
تصریح   )13۷3 فتحی  )حسن  نمی میرند  پهلوانان  سریال  بازیگر 
کرد: به جوانانی که برای هنرپیشگی و ورود به هنر از من مشورت 
می خواهند همواره پیشنهاد می دهم که گرایش ادبیات نمایشی را 
دنبال کنند چرا که این رشته آدم ها را وادار به مطالعه و خواندن و 

دست به قلم داشتن می کند.
تلویزیون  با  مقایسه  در  کمتری  مخاطبان  سینما  شد:  یادآور  وی 
و  سناریوها  روی  را  مان  هم وغم  همه  باید  دلیل  همین  به  دارد 
داستان هایی بگذاریم که از تلویزیون برای مخاطب گسترده پخش 

می شود و می توانند فرهنگ سازی کنند.
تئاتر در مملکت ما بسیار مظلوم واقع شده است

بازیگر مجموعه تلویزیونی پشت کنکوری ها )پریسا بخت آور 13۸3( 
با اشاره به خانواده اش گفت: زمانی که بچه هایم با من بر سر آینده 
زندگی و شغلشان مشورت کردند به آنها گفتم هرچه دوست دارید 
است.  خوانده  مهندسی  بزرگم  پسر  که  همچنان  کنید.  دنبال  را 
اثر حرفه من بر آنها غیرمستقیم و در این راستا بود که بسیار به 

تماشای تئاتر می بردمشان.
بنفشه خواه در پاسخ به این پرسش که پسرش بیژن این روزها در 
حال چه کاری است، خاطرنشان کرد: بیژن پس از بازی در سریال 
سروش  کارگردانی  به  سریالی  در  بازی  مشغول  اکنون  مستوران 

صحت است.
وی با اشاره به دغدغه همیشگی خود، تاکید کرد: تئاتر در مملکت 
به ویژه  مسئوالن  از  درخواستم  است.  شده  واقع  مظلوم  بسیار  ما 
به  بیشتری  توجه  که  است  این  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مسئوالن 
تئاتر داشته باشند و سرمایه ای در اختیار این بچه ها بگذارند و تئاتر 

را تقویت کنند.
سجادی  )سیدعلی  پیرمردها  مدرسه  سینمایی  فیلم  هنرپیشه   
زنده  هنری  و  هم  روبروی  یک نفس  تئاتر  گفت:   )13۷۰ حسینی 
و تکرارناشدنی است. یک پالن از یک فیلم سینمایی ممکن است 
بارها تکرار شود اما تئاتر یک خط دراماتیک دارد که از جایی شروع 
نمایش  هنر  به  که  کسانی  برای  و  می یابد  پایان  جایی  و  می شود 

عالقه مند باشند لذت بخش تر است.

بین المللی  جشنواره  نوزدهمین  دبیر 
تهران-مبارک  عروسکی  نمایش 
درصدی   ۴۰ افزایش  خبر  اعالم  با 
امسال  در جشنواره  متقاضیان حضور 
جزییات  گذشته،  دوره  به  نسبت 

مراحل انتخاب آثار را تشریح کرد.
گفت وگوی  در  حجازی فر  هادی   
رسمی  صفحه  در  اینستاگرامی  زنده 
نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک که با موضوع 
ارائه گزارش وضعیت آثار ثبت نام شده 
در جشنواره و جزییات مرحله انتخاب 
این  در  گفت:  شد،  برگزار  نمایش ها 
دوره از جشنواره ۵13 اثر برای رقابت 
در بخش های مختلف ثبت نام کرده اند 
ثبت نامی  آثار  به  نسبت  آمار  این  که 
در دوره گذشته جشنواره که 366 اثر 
بوده اند، افزایشی ۴۰ درصدی را نشان 
می دهد و ما را به داشتن جشنواره ای 

رقابتی و پویا امیدوار کرده است.
آثاری  مجموع  از  گفته حجازی فر،  به 
نمایش  جشنواره  در  حضور  برای  که 
کرده اند،  ثبت نام  امسال  عروسکی 
آثار  بخش  به  مربوط  نمایش   16۷
اثر   ۲1۹ بزرگسال،  مخاطب  نمایشی 
برای رقابت در آثار نمایشی با مخاطب 
اثر  نوجوان و خانواده و 1۲۷  کودک، 
باز  فضای  بخش  در  رقابت  برای  هم 

اعالم آمادگی کرده اند.
بین المللی  جشنواره  نوزدهمین  دبیر 
با  تهران-مبارک  عروسکی  نمایش 
اشاره به این که ۵۵ درصد کارگردان ها 
ادامه  هستند،  زن  درصد   ۴۵ و  مرد 
جغرافیایی،  پراکندگی  لحاظ  از  داد: 
جشنواره  در  استان   3۰ نمایندگان 
بیشترین  که  کرده اند  ثبت نام  امسال 
آثار ثبت شده به ترتیب از استان های 
آذربایجان  و  اصفهان  همدان،  تهران، 

شرقی است.
تحصیلی  مدارک  وی،  گفته  به 
برای  شده  ثبت  آثار  کارگردان های 
که  دهد  می  نشان  امسال  جشنواره 
کارشناسی،  مدرک  دارای  نفر   ۲1۹
 1۷ و  ارشد  کارشناسی  نفر   1۲1
و  هستند  دکتری  مدرک  دارای  نفر 
از  امسال  جشنواره  آثار  امیدواریم 

لحاظ کیفی در سطوح باالیی باشد.
نحوه بازبینی آثار متقاضی

بین المللی  جشنواره  نوزدهمین  دبیر 

در  تهران-مبارک  عروسکی  نمایش 
تشریح جزییات بازبینی آثار متقاضی، 
ثبت نام  که  آثاری  بازبینی  گفت: 
خواهد  فیلم  ارسال  طریق  از  کرده اند 
بود. سوالی که مطرح می شود این است 
که آیا همه شرکت کنندگان در سراسر 
شرایط  در  دارند  را  این  امکان  کشور 
مساوی کارهایشان بازبینی شود؟ یکی 
بازبینی ها  می خواستیم  که  دالیلی  از 
به  نه  و  باشد  فیلم  ارسال  صورت  به 
اما  بود  مسئله  همین  زنده،  صورت 
و  شویم  موفق  چقدر  اینکه  درباره 
اینکه چه مشکالتی در مسیر به وجود 
به  و  جشنواره  دبیر  عنوان  به  بیاید، 
را  آن  پایانی  روز  در  شفاف  صورت 

گزارش خواهم داد.
حجازی فر ادامه داد: نکته دیگری که 
است  این  بوده،  ما  نظر  مد  همیشه 
کارهای  بین  فرقی  هیچ  تنها  نه  که 
و  تهران  از  جشنواره  به  شده  ارائه 
میزان  بلکه  نیست،  شهرستان ها 
از  شده  ارسال  آثار  از  که  حمایتی 
از تهران  شهرستان ها می کنیم بیشتر 
است که برای آن هزاران دلیل داریم، 
و  امکانات  حداقل  با  آن ها  که  چرا 
مجبورند  کمتر  دسترسی  میزان 
دیگر  یکی  البته  کنند.  تالش  بیشتر 
بازبینی ها  کردیم  اعالم  که  دالیلی  از 
به صورت زنده نباشد و فراخوان را از 
مرحله بازبینی آغاز کردیم، این است 
که زمان بسیار کمی داشتیم؛ بنابراین 
مجبور شدیم تا به جای اینکه متن ها 

و طرح ها را دریافت کنیم و بر اساس 
آن داوری های اولیه را از متن و سپس 
زنده  صورت  به  دوم  و  اول  اجراهای 
آغاز کنیم، تصمیم بگیریم این دوره از 
جشنواره را این گونه برنامه ریزی کرده 
و از مرحله بازبینی و آن هم به صورت 

ارسال فیلم آثار، شروع کنیم.
بین المللی  جشنواره  نوزدهمین  دبیر 
اعالم  تهران-مبارک  عروسکی  نمایش 
دیگری  ویژگی  فیلم  ارسال  کرد: 
اجراهای  در  اینکه  آن  و  دارد  هم 
و  آشفتگی ها  است  ممکن  زنده 
که  بیاید  وجود  به  به هم ریختگی هایی 
در نظر داوران اثرگذار باشد، اما فیلم 
گروه های  که  می دهد  را  امکان  این 
نمایشی آن آشفتگی ها را ادیت کرده و 
بتوانند ایده و فکر اصلی خود را برای 
نمایش  به ما منتقل کنند. در مرحله 
بازبینی آثار، حداقل باید ۲۰ دقیقه از 
داشته  وجود  ارسالی  فیلم  در  نمایش 

باشد.
کار از پیش انتخاب شده در این دوره 

از جشنواره وجود ندارد
از  کار  هیچ  اینکه  بیان  با  حجازی فر 
دوره  این  در  شده ای  انتخاب  پیش 
کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  جشنواره  از 
نو،  جدید،ایده های  کارهای  دنبال  به 
و بچه های خالق هستیم  نسل جدید 
و امیدواریم این جشنواره تا حدی در 
که  شود  برگزار  خوبی  کیفی  سطح 
نمایش های  بتوانیم  اثر   1۵ جای  به 
بپذیریم؛  جشنواره  در  را  بیشتری 

و  است  کیفیت  ما  برای  مالک  اما 
آثار  تعداد  باشیم،  مجبور  شاید  حتی 
اعالم شده،  تعداد  از  را  پذیرفته شده 

کمتر کنیم.
همه  از  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
می کنند،  ارسال  فیلم  که  هایی  گروه 
عروسک های  عکس  که  می خواهیم 
خود را برای ما ارسال کنند، حتی اگر 
عکس از عروسک یا دکور خود ندارند، 
طرح نهایی آن را بفرستند چرا که این 
مسائل در بررسی ها و ارزیابی ها لحاظ 

می شود.
زمان و نحوه ارسال فیلم آثار به ستاد 

جشنواره
بین المللی  جشنواره  نوزدهمین  دبیر 
با  تهران-مبارک  عروسکی  نمایش 
تاکید بر اینکه می دانیم کمک هزینه ها 
هزینه های  همه  پاسخگوی  نمی تواند 
اجرای یک نمایش در جشنواره باشد، 
گفت: درصددیم تا پس از جشنواره هم 
بتوانیم از از آثار منتخب حمایت کنیم 
عمومی  اجراهای  در  حمایت ها  این  و 
هم ادامه خواهد داشت اما در روزهای 
برگزاری جشنواره برای ما از همه چیز 
به  پایبندی  البته  و  کیفیت  مهم تر 
که  چرا  است،  شده  اعالم  تاریخ های 
بنابراین  داریم.  اختیار  در  کمی  زمان 
تاریخ دوازدهم  تا  تنها  اعالم می کنیم 
شهریورماه فرصت دارید تا کارها را به 
تالش  نیز همه  ما  و  دهید  تحویل  ما 
خود را می کنیم تا در طول حدود یک 
هفته آثار ارسال شده را بازبینی کنیم.

دبیر جشنواره تهران مبارک اعالم کرد؛

افزایش ۴۰ درصدی متقاضیان حضور در جشنواره نمایش عروسکی

گزارش

مجلس از برنامه های بنیاد شهید 
حمایت می کند

 نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای 
بنیاد  در  هاشمی  قاضی زاده  برنامه های  از  مجلس  گفت:  اسالمی 

شهید و امور ایثارگران حمایت می کند.
به  نقل  از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آرا شاوردیان در خصوص 
تعداد شهدای ارامنه در کشوراذعان داشت: از سوی جامعه ارامنه 
تقدیم  توحیدی حدود 11۴ شهید  ادیان  در کل جامع  و  کشور 

انقالب و دفاع مقدس شده است.
وی افزود: در کنار شهدا نیز آزاده و جانبازانی هستند که از همان 
اسارت  در  مقدس  دفاع  سال های  پایان  تا  تحمیلی  جنگ  اوایل 
رژیم بعث عراق بودند و شهدای ارمنی در خط مقدم جبهه در کنار 

دیگر هم وطنان در مقابل دشمن جنگیدند و به شهادت رسیدند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسالمی گفت: پس 
از سال های دفاع مقدس وظیفه اصلی ما حمایت از خانواده های 
معظم شهدا و جانبازان و کسانی است که در حمالت شیمیایی 
رژیم بعث عراق صدماتی متحمل شدند و باید بتوانیم در کنارشان 
باید  و  است  مطرح  ایثارگران  درمان  موضوع  اکنون  هم  باشیم. 
و  عزیزان  این  اختیار  در  خدمت  برای  رفاهی  امکانات  بتوانیم 

خانواده آنها قرار دهیم.
تدوین  حال  در  مجلس  و  دولت  کرد:  خاطرنشان  شاوردیان   
برنامه هفتم توسعه هستند و با توجه به شرایط و تجربیات باید 
حال  کمک  که  کنیم  پیش بینی  کافی  بودجه  و  امکانات  بتوانیم 
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان و خانواده آنها باشد. آقای دکتر 
قاضی زاده هاشمی که خودشان از خانواده ایثارگران هستند و در 
مجلس سابقه حضور داشته و اکنون معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند در این زمینه تالش می کنند 

که برنامه ای برای حمایت از ایثارگران تدوین شود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی  ما  وی تصریح کرد: 
این اطمینان را به ایثارگران می دهیم که حامی این برنامه ها بوده 

و کمک حال دولت و رئیس بنیاد شهید هستیم.
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بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   
شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی 
یاد و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی 
داشت و گفت: خبرنگاران باید پیام حق 
و شهدای راه حق را به جهانیان برسانند، 
همانگونه که حضرت زینب)س( توانست 
زمان  و  مرزها  از  فراتر  را  کربال  پیام 

منتقل کند.
قاضی زاده  سیدامیرحسین  پیام  در   
هاشمی به مناسبت روز خبرنگار آمده 
خبرنگار،  روز  مردادماه  هفدهم  است: 
بیانگر نقش و اهمیت فعالیت خبرنگاران 
در  رسانه  و  خبر  عرصه  فعاالن  و 
فرهنگ سازی،  عمومی،  افکار  هدایت 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی است. آنان 
به  در  می توانند  قلم  و  فکر  ابزار  با  که 
واقعیت ها  و  حقایق  کشیدن  تصویر 
چنانکه  باشند  نقش آفرین  جامعه  در 
دفاع  سال  هشت  و  انقالب  زمان  در 
مقدس و پس از آن خبرنگاران و فعاالن 
آگاهی بخشی  در  توانستند  ما  رسانه ای 
جانفشانی  و  ایثار  کشیدن  تصویر  به  و 
شهدا و ایثارگران و وقایع جبهه و جنگ 
نقش مؤثری ایفا کنند و در این مسیر 
خویش  جان  عزیزان  این  از  برخی  نیز 
را نثار کردند و به درجه واالی شهادت 
رسیدند. همانطور که مقام معظم رهبری 
»امروز  می فرمایند:  )مدظله العالی( 
و  رفتار  فرهنگ،  فکر،  دنیا  در  رسانه ها 

را  انسان ها  در حقیقت هویت فرهنگی 
القاء می کنند و تعیین کننده هستند.«

بی شک  است:  آمده  پیام  این  ادامه  در 
که  دارد  اطالعاتی  به  نیاز  امروز  دنیای 
در برابر اقدامات قدرت های استکباری و 
پوچ گرایی دنیای مادی، بتواند فرهنگ 
ارزشی و معنوی را به نسل کنونی نشان 
دهد و راهنمای آنان برای گام برداشتن 
و  الهی  واالی  آرمان های  مسیر  در 
انسانی باشد و از این رو تالش و اقدامات 
ضرورتی  عرصه  این  در  خبری  فعاالن 

اجتناب ناپذیر است.
این دوران خبرنگاران  ادامه داد: در  وی 

رسالت خطیری دارند و باید پیام حق و 
شهدای راه حق را به جهانیان برسانند، 
)س(  زینب  حضرت  که  همانگونه 
و  مرزها  از  فراتر  را  کربال  پیام  توانست 
زمان منتقل کند و حقانیت اسالم را به 

گوش آزادی خواهان جهان برساند.
خود  پیام  ادامه  در  هاشمی  قاضی زاده 
به مناسبت روز خبرنگار بیان داشت: در 
این راستا زحمات اصحاب رسانه به ویژه 
عزیزانی که حوزه ایثار و شهادت را در 
تقدیر  شایسته  برگزیده اند  خود  حرفه 
فراوان است، زیرا زنده نگه داشتن یاد و 
نام شهدا و ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 

و شهادت، با حضور و همراهی عزیزان 
این عرصه امکان پذیر است و ما همواره 
فعاالن  ارزشمند  تالش های  شاهد 

رسانه ای در این حوزه بوده و هستیم.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
همه  خاطره  و  یاد  افزود:  پیام  این  در 
و  می دارم  گرامی  را  خبرنگار  شهدای 
به محضر خانواده شهدای خبرنگار ادای 
احترام می کنم و برای همه تالشگران و 
مجاهدان عرصه فرهنگ و آگاهی و به 
صورت ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
ایثار و شهادت آرزوی توفیق  در حوزه 

روزافزون دارم.

معاون رئیس جمهور:  خبرنگاران باید پیام حق و 
شهدای راه حق را به جهانیان برسانند

معاون امور هنری ارشاد درگذشت هوشنگ 
ابتهاج را تسلیت گفت

متنی درگذشت  انتشار  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امور هنری  معاون 
امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( را تسلیت گفت.

به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
محمود ساالری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی 
درگذشت شاعر فقید استاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به )ه. ا. سایه( را 

تسلیت گفت.
در متن پیام محمود ساالری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چنین آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
استاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به )ه. ا. سایه(، رخ در نقاب خاک کشید.

در این ایام سوگ محبان اهل بیت )ع( دعا می کنم سیدالشهدا )ع( به برکت 
سروده زیبایش برای ایشان او را در آغوش کشد.

یا حسین ابن علی )ع(
خون گرِم تو هنوز
از زمین می جوشد

هر کجا باغ گل سرخی هست
آب از این چشمه خون می نوشد

کربالیی است دلم )پیر پرنیان اندیش، جلد دوم، صفحه ۷۷3(
تسلیت  نویسندگان  و  مرحوم، جامعه هنرمندان، شاعران  آن  بازماندگان  به 

عرض می دارم.

سال پنجم - شماره  139چهارشنبه 19 مرداد 1401



چهارشنبه     19        مرداد           1401 -   سال پنجم- شماره           139    -  8 صفحه   

 وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه داریم 
فرهنگیان  دانشگاه  به  را  ورزشی  قهرمانان 
نیز  را  آنان  استخدام  موضوع  و  کنیم  وارد 

پیگیری خواهیم کرد.
 یوسف نوری در نشست شورای تشکیالتی 
ورزشی  جشنواره های  و  مسابقات 
با  باهنر  شهید  اردوگاه  در  دانش آموزان 
را  ورزش  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان 
داشت:  اظهار  دانسته اند  واجب  جوانان  بر 
وقتی به شاخص های توسعه انسانی مراجعه 
قرار  توجه  مورد  اشتغال  فقط  می شود، 
می گیرد اما آمادگی جسمانی افراد بخشی 
از این شاخص است که باید مورد اهمیت 

باشد.
نوری با بیان اینکه ساحت زیستی و تربیت 
بدنی اهمیت بسیاری دارد، خاطر نشان کرد: 
این  به  هم  تحول  سند  دیگر  ساحت های 
ساحت زیستی بستگی دارد؛ به طور مثال، 
به ورزش متعالی شود، ساحت  نگاه  وقتی 
اعتقادی و اخالقی می شود همچنین ورزش 
دانش بنیان می تواند ساحت فناورانه را مورد 

توجه قرار دهد.
وی یادآور شد: در دوران کرونا دیدیم که کم 
تحرکی، دانش آموزان را با چه مشکالتی رو 
بنابراین عملیاتی کار را  به رو کرده است؛ 
جلو بردیم تا مدارس در این راستا تقویت 

شود.

باید  کرد:  اضافه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استعداد  تا  باشیم  داشته  جدی  ائتالف 
دانش آموزان شکوفا شود. باید دانش آموزان 
را بشناسیم و در موقعیت قرار دهیم زیرا اگر 
افراد از نظر جسمی توانایی داشته باشند، 

استعدا آنها شکوفا می شود.
استعداد  که  است  این  قاعده  افزود:  نوری 
و  شود  شناخته  مدرسه  در  دانش آموزان 
باید زمینه فراهم شود که ورزش، هیجان 
کامل برای دانش آموزان داشته باشد اما این 
هیجان در دایره مناسب و معقول ابراز شود 

و درگیری و نزاع و ناهنجاری ایجاد نکند.
برای  پرورش  و  آموزش  داد:  ادامه  وی 
مسابقات ورزشی دانش آموزان زیر ۱۸ سال 
آمادگی دارد همچنین فدراسیون ها ظرفیت 

خوبی برای توانمندسازی معلمان هستند.
نوری  با بیان اینکه همه کارها در آموزش و 
پرورش باید پیوست فرهنگی داشته باشند 
دانش آموزان  برای  تربیتی  سفرهای  افزود: 
داریم  برنامه  بنابراین  است  برانگیز  اعجاب 

این اقدام را نیز با قوت ادامه دهیم.
اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برنامه ورزش صبحگاهی باید در دستور کار 
از ورزش دوری کنیم گفت:  نباید  و  باشد 
مسابقات بین المللی ورزش را در دستور کار 
قرار می دهیم همچنین باید لیگ  بازی های 

محلی را نیز برگزار کنیم.

پیگیری استخدام قهرمانان ورزشی در 

دانشگاه فرهنگیان

توانبخشی  و  بهزیستی  کمیته  رئیس 
امکان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  مجلس، 
به  بهزیستی  توسط  مستمری  پرداخت 
اول  دهک  سه  شامل  که  افرادی  تمام 
جامعه شده اند، وجود دارد، توضیحاتی 

را ارائه داد.
مورد  در  بندپی  محسنی  محمدعلی   
سازمان  رئیس  سوی  از  خبری  انتشار 
فقط  اینکه  بر  مبنی  کشور  بهزیستی 
که  سه  تا  یک  دهک  از  مددجویانی 
تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند، 
بر  گفت:  می کنند،  دریافت  مستمری 
اساس قانون برنامه ششم توسعه جامعه 
افراد  از  اعم  بهزیستی  سازمان  هدف 
دارای  خانواده های  معلولیت،  دارای 
بیش از یک فرزند معلول و سالمندانی 
و  نیستند  برخوردار  مالی  تمکن  از  که 
دارند،  قرار  سازمان  این  پوشش  تحت 

مستمری دریافت می کنند.
و  چالوس  نوشهر،  مردم  نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کالردشت 
در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس 
قانون امکان بهره مندی تمام افرادی که 
و  اول جامعه شده اند  شامل سه دهک 
می شوند  محسوب  درآمد  کم  اقشار  از 
ادامه  دارد،  این بخش وجود  مزایای  از 
تمام  که  است  جدیدی  بحث  این  داد: 

افراد مشمول سه دهک اول جامعه که 
بتوانند  نیستند  بهزیستی  جامعه هدف 
قرار  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت 
گیرند ضمن اینکه مصوبه ای هم در این 
زمینه وجود ندارد که بر اساس آن تمام 
جامعه  پایین  در سه دهک  که  افرادی 
قرار دارند از مزایای این بخش بهره مند 

شوند.
وی تاکید کرد: البته این احتمال وجود 
این شرایط  این موضوعات در  دارد که 
که در حال تدوین برنامه هفتم توسعه 
هستیم در قالب پیشنهاد مطرح شود تا 
اعتبارات الزم برای آن در قانون برنامه 
پیش بینی شود؛ چراکه باید منابع مالی 
این  اگر  و  شود  تعیین  پیشاپیش  آن 
نگهبان  شورای  نگیرد،  صورت  اقدام 
آن  با  اساسی  قانون   ۷۵ اصل  براساس 

مخالفت خواهد کرد.
توانبخشی  و  بهزیستی  کمیته  رئیس 
شد:  یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس 
جمعیت  جامعه  پایین  دهک  سه  البته 
را  نفر  میلیون   ۲۵ حدود  گسترده 
تشکیل می دهند که پرداخت مستمری 
بهزیستی  سازمان  سوی  از  آنها  به 
تأمین  که  می طلبد  را  زیادی  اعتبارات 
نظر  به  بعید  آن  برای  الزم  منابع 

می رسد.

محسنی بندپی پاسخ داد؛

آیا امکان پرداخت مستمری توسط بهزیستی برای 
سه دهک اول وجود دارد؟

نوشتار

در نشست مشترک انجمن دوستی ایران و چین و سفارت چین در تهران تاکید شد:

 ضرورت تحکیم دوستی و درک متقابل مردم
 ایران و چین

نوشتار

و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس   
چین و سفیر چین در تهران بر 
ضرورت تحکیم بیش از پیش بر 
دوستی و درک متقابل مردم دو 

کشور تاکید کردند.
به گزارش حوزه سیاست خارجی 
ایرنا، رئیس انجمن دوستی ایران 
و چین وسفیر چین در تهران در 
چهارشنبه  روز  مشترک  نشست 
چین  سفارت  میزبانی  به  که 
تحکیم  ضرورت  بر  شد،  برگزار 
درک  و  دوستی  پیش  از  بیش 
تاکید  کشور  دو  مردم  متقابل 

کردند.
چانگ هوا در آغاز این نشست بار 
دیگر از اعالم حمایت قاطع دولت 
درعالی  ایران  اسالمی  جمهوری 
ترین سطح و نیز حمایت انجمن 
دوستی ایران و چین از حاکمیت، 
تمامیت ارضی چین و اصل چین 
اقدام مداخله جویانه  مقابل  واحد 

مجلس  رئیس  اعزام  در  آمریکا 
تایوان  به  کشور  این  نمایندگان 

قدردانی کرد.
نیز واکنش  عالءالدین بروجردی 
قاطع چین به این رفتار مداخله 
را  واشنگتن  جویانه و خودسرانه 
مورد ستایش قرار داد و با اشاره 
از  مشابه  قاطع  مواضع  اتخاذ  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  سوی 
مداخله  و  مخرب  اقدامات  علیه 
موارد  در  واشنگتن  جویانه 
مختلف، تاکید کرد: بدون تردید 
آمریکا  اقدامات  دست  این  اگر 
مواجه  قاطع  واکنش  و  پاسخ  با 
نشود، آنها به این رفتار خود ادامه 
های  گام  حتی  و  داد  خواهند 

بعدی را بلند تر خواهند براشت.
هدف  با  پیشنهادهایی  طرح 
کمک به تقویت درک و شناخت 
متقابل مردم دو کشور نسبت به 
فعالیت  انجام  ویژه  به  یکدیگر، 

تقویت  فرهنگی،  مشترک  های 
فیلم  فرهنگی در حوزه  تبادالت 
در  مشترک  های  فیلم  تولید  و 
عالقه  مورد  موضوعات  خصوص 
همچنین  و  کشور  دو  مردم 
بررسی راه های رفع موانع موجود 
در همکاری ها، از جمله مواردی 
بود که در این نشست دو ساعته 
مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار 

گرفت.
و  ایران  دوستی  انجمن  رییس 
تهران  در  چین  سفیر  و  چین 
اتفاق  مهم  این  درباره  دو  هر 
نظر داشتند که بدخواهان روابط 
دوستانه دو کشور و دو ملت ایران 
نگران  آمریکا،  جمله  از  چین  و 
تقویت این روابط دوستانه هستند 
و سعی می کنند با شایعه سازی، 
دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن 
حقایق، علیه این روابط صمیمی 

فضاسازی کنند.

سند  به  اشاره  با  بروجردی 
ایران و چین  همکاری ۲۵ ساله 
که طیف گسترده ای از زمینه های 
همکاری میان دو کشور را شامل 
می شود، تسریع در اجرای برخی 
طرح های زیربنایی مهم از جمله 
در  تندرو  قطارهای  خط  احداث 
ایران از سوی شرکت های چینی 
ذیل این سند همکاری را یکی از 
فضاسازی  سازی  خنثی  راه های 
تاثیر  هدف  با  که  دانست  هایی 
مردم  عمومی  افکار  بر  گذاری 
انجام  چین  به  نسبت  ایران 

می شود.  
و  ایران  دوستی  انجمن  رییس 
قدرانی  ضمن  همچنین  چین 
زمینه  در  سفارت  تالش های  از 
دانشجویان  بازگشت  تسهیل 
که  چین  دانشگاه های  ایرانی 
به  ناگزیر  کرونا  شیوع  دلیل  به 
بودند،  شده  ایران  به  بازگشت 
خواستار ادامه این روند برای حل 
مشکل بازگشت همه دانشجویان 
دانشگاه  در  تحصیل  به  شاغل 

های چین شد.
سفیر چین نیز با تاکید بر اهمیت 
فرهنگی،  همکاری های  تقویت 
در  چین  فیلم  هفته  برگزاری  از 

ایران در ماه های آینده خبر داد.
ابراز  همچنین ضمن  هوا  چانگ 
دفاتر  شدن  فعال  از  خرسندی 
نمایندگی انجمن دوستی ایران و 
چین در استان های مخلتف، از 
گسترش فعالیت های این انجمن 
در حدود یک سال اخیر با هدف 
کمک به پیشبرد اهداف مشترک 

و توسعه روابط قدردانی کرد.

از  خبرنگار  روز  مناسبت  به 
شهرستانهای  خبرنگاران 
شهریار و رباط  کریم با حضور 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اصحاب  از  وجمعی  اسالمی 

رسانه تجلیل شد.
به گزارش اتفاق روز ،باحضور 
زاده  خراسانی  محمد 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
معاون  پناه  علی  و  اسالمی 
ای  رسانه  و  فرهنگی  امور 
اداره کل ارشاد استان تهران 
و نادر نیک خواه رئیس اداره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شهریار از اصحاب عرصه خبر 
و رسانه  شهرستان شهریار به 
مناسبت روز خبرنگار تجلیل 

شد.  
فرهنگ  اداره  کل  مدیر 
استان  اسالمی  ارشاد  و 
خبرنگاران  جمع  در  تهران 
روز  همزمانی  اظهارداشت: 
قابل  خبرنگار  روز  با  عاشورا 
رسالت  یادآور  و  است  تامل 
در  خبرنگاران  وار  زینب 

جامعه است.   
سختی  به  اشاره  با  وی 
های  خروجی  ارزیابی 
نتایج  تاثیر   : گفت  فرهنگی 
فعالیت در حوزه خبر نیازمند 
ایستادگی  و   بوده  زمان  به 
سختی  تحمل  و  خبرنگاران 
تقدیر  قابل  خبررسانی  های 

است.  
و  صراحت  زاده  خراسانی 
راستای  در  گفتار  صداقت 
توسط   مسئوالن  صحیح  نقد 
های  مؤلفه  از  را  خبرنگاران 
امر به معروف و نهی از منکر 

دانست و با اشاره به پرتاب 
ماهواره خیام و جای خالی 
خبرهای خوب، تغییر ذائقه 
این  رسالت  ازجمله  مردم 

عزیزان است.
داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
تغییر  و  آینده  نسل  تربیت 
در  امروز  زندگی  سبک 
گیرد  می  شکل  ها  رسانه 
تنها  رسانه  مسئولیت  و 
بلکه  نیست  خبر  تولید 
تولید فرهنگ و تربیت نسل 
که  امیدوارم  و  است  آینده 
شایسته  کنندگان  تربیت 

ای باشیم.  
خراسانی زاده با نوید بررسی 
فعاالن  نیازهای  و  مسائل 

وزیر  حضور  با  خبر  عرصه 
ما  تالش  داشت:  بیان  ارشاد 
بر این است  تا بخش کثیری 
صنفی  مشکالت  و  نیازها  از 
بهتر  تا  خبرنگاران حل شود 
بتوانند رسالت خبری خود را 

در استان انجام دهند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تاکید کرد: اولویت ما 
هرچه  تعامل  فضای  ایجاد 
است  خبرنگارانی  با  بیشتر 
از  و  هستند  مجوز  دارای  که 
می  حمایت  مجوزدار  فعاالن 

شود.
های  :حوزه  داد  ادامه  وی 
زبان  پاسداشت  چون  مهمی 
حمایت  نیازمند  فارسی 
اصحاب  فرهنگ و رسانه می 
باشد تا چنانچه تخلفی در نام 
کلمات  درج  اصناف،  گذاری 
تبلیغاتی  تابلوهای  در  بیگانه 
و یا در متون نگارشی دیدند 

تخلفات  ثبت  سامانه  در 
نموده  درج  اصناف  سردرب 
از این طریق در پاسداست  و 
زبان فارسی کمک کار وزارت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

باشند.   
اداره  مدیرکل  ادامه   در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
حضورحجت  با  تهران  استان 
جمعه  امام  کاظمی  االسالم 
االسالم  حجت  پرند،   شهر 
مردم  نماینده  نوروزی 
و  کریم  رباط  شهرستان 
شهردار  یاری  اله  بهارستان، 
پرند، عسگری رئیس فرهنگ 
اعضای  کریم،  رباط  ارشاد  و 
عزیزاله  و  اسالمی  شورای 
نظری عضو هیئت مدیره خانه 
مطبوعات و رسانه های کشور 
و استان تهران وجمع کثیری 
خانه  دفتر  خبرنگاران،  از 
رباط  شهرستان  مطبوعات 

کریم در پرند افتتاح شد.  
تجلیل  و  افتتاح  مراسم  در 
شهرستان  خبرنگاران   از 
رباط کریم عبدالرضا علی پناه 
سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن 
تالشهای  گفت:  محرم 
اهالی  اثرگذار  و  گسترده 
و  است  تقدیر  قابل  رسانه 
رفع  با  بتوانیم  امیدواریم 
رسانه  اصحاب  کاری  موانع 
بهتر  انجام  برای  را  شرایط 

امور مهیا نمائیم.
داشت  بیان  ادامه  در  وی 
رسانه های  و  مطبوعات  :خانه 
نیازها  پیگیر  تهران  استان 
است  خبرنگاران  ومشکالت 
تقویت  برای  راستا  این  ودر 
خانه مطبوعات از آنها حمایت 

می کنیم .
در انتها با اهداء لوح سپاس از 
خبرنگاران تجلیل بعمل آمد.

خبر نگار : ناهید کریمی

به مناسبت روز خبرنگاراز اصحاب رسانه 
رباط کریم و شهریار تجلیل شد 

خبر
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برنامه ریزی مدون شورا برای رفع معضالت 
فرهنگی و اجتماعی پایتخت

خبر

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای 
شهر برنامه مدونی برای رفع معضالت فرهنگی 
و اجتماعی شهر تهران دارد، گفت: به دنبال 
بهبود شاخص های کالن اجتماعی فرهنگی 

تهران هستیم.
به نقل  از شورای اسالمی شهر تهران، نرگس 
فعالیت  سالگی  یک  با  همزمان  پور  معدنی 
ششم  دوره  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
به  تهران،  کالنشهر  گفت:  شهری  مدیریت 
موازات گسترش کالبدی، با تغییرات و تحوالت 
گسترده ای در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی 
روبروست که اهمیت سیاستگذاری، مدیریت 
را مضاعف می  این زمینه  برنامه ریزی در  و 
سازد.وی ادامه داد: گزارش ها و شواهد نشان 
می دهد که بسیاری از متغیرهای اجتماعی 
وضعیت  در  تهران،  کالنشهر  در  فرهنگی  و 
مناسبی نیستند. بطوری که برخی از آن ها 
متاثر از گسترش عوامل مخاطره آمیز فرهنگی 
و اجتماعی، تشدید شده اند. به دلیل همین 
فرهنگی  کمیسیون  آفرینی  نقش  شرایط، 
و  ها  مشی  خط  تعیین  در  هم  اجتماعی، 
سیاست های کالن اجرایی و هم در مدیریت 
و  کارآمد  بسیار  اجتماعی،  فرهنگی  تحوالت 
اثربخش خواهد بود.رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران خاطر 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  کرد:  نشان 
ششم،  دوره  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
تا  است  کرده  کوشش  شرایط،  این  درک  با 
چگونگی  و  خود  جایگاه  بازشناسی  مورد  در 
داشته  بیشتری  تمرکز  فعال،  آفرینی  نقش 
فوق  شرایط  اینکه  بیان  با  پور  باشد.معدنی 
در  را  مهم  کارکرد  دو  تا  داشت  آن  بر  را  ما 
دستور کار داشته باشیم، گفت: اول اینکه به 
اسالمی شهر  تخصصی شورای  بازوی  عنوان 
تهران برای سیاستگذاری و خط مشی گذاری 
مربوط  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  حوزه  در 
و  کرده  فعالیت  تهران  شهری  مدیریت  به  
دوم اینکه نهادی اندیشه ورز، نظریه پرداز و 
پیشگام در رصد و مدیریت فعاالنه تحوالت و 
رویدادهای کالن فرهنگی اجتماعی کالنشهر 
تهران شناخته شویم.این عضو شورای اسالمی 
شهر تهران با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی 
با بررسی وضعیت موجود، نقشه  و اجتماعی 
بیان  است،  کرده  ترسیم  آینده  برای  راهی 
گروه  و  اقشار  تمامی  به  کمیسیون،  داشت: 
های جمعیتی شهر تهران، توجه داشته و برای 
بهبود وضعیت ایشان، سیاستگذاری و برنامه 
ریزی دارد.  وی تاکید کرد:  قلمرو موضوعی 
از  ای  گسترده  طیف  شامل  کمیسیون  
موضوعات در حوزه فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و ورزشی است که برخی از آن ها شامل سبک 

مسجدمحوری،  محوری،  خانواده  زندگی، 
شاخص  زمینه  )در  شهری  زندگی  کیفیت 
ها و زیرساخت ها( توانمندسازی شهروندان، 
مشارکت و سرمایه اجتماعی، استانداردسازی 
بافت  گردشگری،  همگانی،  ورزش  مراکز، 
میراثی،  هویت  دارای  بناهای  تاریخی،  های 
اجتماعی،  نشاط  روان،  هنر عمومی، سالمت 
فرهنگ   و  اخالق  همگانی،  های  آموزش 
هستند.  اجتماعی  های  آسیب  و  شهروندی 
کمیسیون  رسالت  به  ادامه  در  پور  معدنی 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی 
خاطر  و  کرد  اشاره  چهارساله  افق  در  تهران 
نشان کرد: ظرفیت سازی برای ارتقاء کیفیت 
زندگی در کالنشهر تهران در چارچوب سبک 
سیاستهای  براساس  ایرانی،  اسالمی  زندگی 
در  اسالمی  انقالب  های  آرایه  و  نظام  کالن 
اجتماعی مهمترین رسالت  و  فرهنگی  حوزه 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است.این عضو 
وضعیت  بهبود  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
اجتماعی  و  فرهنگی  کالن  های  شاخص 
ها  فرصت  عادالنه  توسعه  تهران،   کالنشهر 
کالنشهر  در  اجتماعی  و  فرهنگی  خدمات  و 
تهران، افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانی 
نظام برنامه و بودجه امور فرهنگی و اجتماعی 
مدیریت شهری تهران و نهایتا نقش آفرینی 
فعال در تحوالت فرهنگی اجتماعی کالنشهر 
اختصاصی  اهداف  از  را  کشور  و  تهران 
دانست.وی،  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
برای  نظارت  و  ریزی  برنامه  سیاستگذاری، 
ترویج سبک زندگی  ارتقاء کیفیت زندگی و 

اصلی  ماموریت  از  یکی  را  ایرانی  اسالمی 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
هویت  احیای  گفت:  و  دانست  تهران  شهر 
سبک  بر  تکیه  با  انقالبی  اسالمی،  ایرانی، 
تشویق  و  ترویج  ایرانی؛  و  اسالمی  زندگی 
فرهنگ ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت،  
تحکیم و اعتالء بنیان خانواده؛  ترویج فرهنگ 
و  آثار  گسترش  و  حفظ  و  شهادت  و  ایثار 
را  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  ارزش های 
برنامه ریزی ها عنوان کرد.وی  این  از جمله 
ادامه داد: ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه 
با تاکید بر الگوی سوم زن؛ نظارت بر متناسب 
سازی و بهبود شاخص های فرهنگی اجتماعی 
در مدیریت شهری؛ سیاستگذاری جهت بهبود 
شاخص و استاندارهای کیفیت زندگی در شهر 
تهران؛ هماهنگی برای کاهش عوامل مخاطره 
آمیز و ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و اخالقی 
ارتقاء  برای  سازی  ظرفیت  شهروندان؛  برای 
سرمایه اجتماعی در کالنشهر تهران؛ توسعه 
توانمندسازی  و  آموزش  برای  ها  ظرفیت 
بهبود شاخص  برای  ریزی  برنامه  شهروندان؛ 
بهداشتی،  خدمات  به  شهروندان  دسترسی 
آموزشی، فرهنگی، گردشگری و حمایت های 
و  همیاری  های  زمینه  گسترش  اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی در بین شهروندان تهران 
از جمله دیگر ماموریت های کالن کمیسیون 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
کمیسیون  شود.رئیس  می  محسوب  تهران 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
تهران "توجه ویژه به منظومه امامین انقالب 

اسالمی، بیانیه گام دوم انقالب و سیاستهای 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  کشور  کالن 
در جهت بهبود شاخص های کالن فرهنگی 
اجتماعی کالنشهر تهران " را از جمله جهت 
خاطر  و  دانست  کمیسیون  این  گیری کالن 
نشان ساخت: هم افزایی ظرفیت های موجود 
رویکرد  فراگیرسازی  تهران؛  شهرداری  در 
تهران؛  شهر  محالت  سطح  در  محور  جامعه 
های  همیاری  شبکه  توسعه  و  پایدارسازی 
شهر  محالت  سطح  در  شهروندان  اجتماعی 
تهران؛ توجه ویژه به موضوع خانواده و تحکیم 
بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه زن در 
زندگی  آداب  ترویج  و  آموزش  بر  تاکید  آن؛ 
اسالمی ایرانی؛ توجه به توسعه عادالنه فرصت 
ها، ظرفیت ها و زیرساخت ها در حوزه امور 
و  ورزشی   - اجتماعی   – هنری   – فرهنگی 
گردشگری؛ ظرفیت سازی انجمن ها و کانون 
اجتماع  مشارکت  به  توجه  و  محالت  های 
محور شهروندان؛ توسعه برنامه های مبتنی بر 
آمایش سرزمین در سطح محالت شهر تهران؛ 
گسترش هنر عمومی مبتنی بر اصول، هویت 
و تمدن اسالمی ایرانی و تولید آثار فاخر هنری 
با رویکرد تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر؛ توجه 
به ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سیاستها 
و طرح های شهری؛ برندسازی و تبدیل شهر 
اقتصاد  تقویت  به مقصد گردشگری و  تهران 
گردشگری؛ توجه به ارتقاء جایگاه بین المللی 
از  شهری  دیپلماسی  طریق  از  تهران  شهر 
جمله رویکردهای مهم کمیسیون به حساب 

می آید.

خبر
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