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استاندار کردستان خواستار اجرای سریع 

پروژه های آب در بیجار شد
 اســتاندار کردســتان بــر لــزوم تســریع در اجــرای پروژه هــای 
تعریــف شــده آب در بیجــار بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای 
مهــم بــرای مانــدگاری جمعیــت و رشــد و توســعه شهرســتان 

تاکیــد کــرد و خواســتار بازنگــری .... 8 2

ــا اینکــه تــردد در مرزهــای کشــور  ــا اشــاره ب  وزیــر کشــور ب
روان اســت، دربــاره گرانــی کرایــه  وســایل نقلیــه بــرای 
ــل  ــه داخ ــور ب ــی از کش ــت: خودروهای ــران گف ــت زائ بازگش

ــا  ...... ــود ت ــتاده می ش ــراق فرس ــاک ع خ

ــت  ــیه در نشس ــد روس ــات ارش  دیپلم
شــورای حــکام آژانــس بین المللــی 
ــازنده  ــع غیرس ــی از مواض ــرژی اتم ان
صلح آمیــز  برنامــه  درقبــال  غــرب 
هســته ای ایــران انتقــاد و تصریــح کــرد 
کــه دیپلماســی مگافــون در قبــال 

نمی کنــد. کار  ایــران 
ــده  ــفیر و نماین ــوف س ــل اولیان میخائی
دائــم روســیه نــزد ســازمان هــای 
روز  ویــن  در  مســتقر  بین المللــی 
در  ســخنانی  ایــراد  بــا  چهارشــنبه 
ــا موضــوع توافقنامــه پادمــان  جلســه ب
ــت:  ــران گف ــامی ای ــوری اس ــا جمه ب
"دیپلماســی مگافــون" همیشــه جــواب 
ــب نتیجــه معکــوس  ــد و اغل نمــی ده

دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن سیاســت 
ــه  ــر ســر برنام ــش ب خطــر تشــدید تن
ــال دارد،  ــه دنب ــران را ب ــته ای ای هس
ــد  ــه تعه ــبت ب ــکو نس ــه مس ــزود ک اف
ــون  ــی مگاف ــه دیپلماس ــی ک طرف های
را دنبــال می کننــد در رســیدن بــه 

ــد دارد. ــن، تردی ــق وی تواف
قیفــی  و  بــزرگ  وســیله  مگافــون 
ــه  ــازان، ب ــم س ــه فیل ــت ک ــکلی اس ش
ویــژه در دوران صامــت بــه دســت 
مــی گرفتنــد و بــرای اینکــه صدایشــان 
جهــت و شــدت پیــدا کنــد و همــه آن 
ــی  ــاد م ــل آن فری ــنوند، در داخ را بش
زدنــد. اولیانــوف بــا اســتفاده از ایــن واژه 
ــاش  ــه ت ــه زده ک ــا طعن ــی ه ــه غرب ب
ــت  ــن سیاس ــتفاده از ای ــا اس ــد ب دارن

ــد. ــرار دهن ــار ق ــت فش ــران را تح ای
نشســت فصلــی شــورای حــکام آژانــس 

روز  از  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
ــی  ــت. برخ ــده اس ــاز ش ــنبه آغ دوش
طــرف هــای غربــی در ادامــه تاکتیــک 
مقصــر نمایــی، از تدابیــر جبرانــی ایران 
ــرای ایجــاد تــوازن در اجــرای برجــام  ب
ــل  ــل تعل ــران را عام ــرده و ای ــاد ک انتق
در حصــول توافــق نهایــی ویــن و از 
ســرگیری اجــرای توافــق هســته ای 

ــد. ــی کردن معرف
ایــراد  بــا  پیشــتر  روســیه  ســفیر 
ایرانــی  ضــد  قطعنامــه  ســخنانی، 
شــورای حــکام در خــرداد مــاه گذشــته 
ــرد  ــح ک ــد و تصری ــنجیده خوان را نس
ــن  ــد مذاکــرات وی ــدام رون ــن اق کــه ای
را پیچیــده  برجــام  و راســتی آزمایی 

ــت. ــرده اس ک
ــم  ــاد داری ــه وضــوح ی ــا ب وی گفــت: م
کــه بــه همــکاران غربــی خــود در مورد 
عواقــب اقدامــات عجوالنــه آنها هشــدار 
ــن طــرح  ــه از ای ــم و خواســتیم ک دادی
صــرف نظــر کننــد. ایــن دیپلمــات 
ــران  ــم ای ــرد: تصمی ــه ک ــی اضاف روس
بــرای حــذف دوربیــن هــا و تجهیــزات 
نظارتــی آژانــس واکنــش مســتقیم بــه 

ــود. قطعنامــه ب
خــرداد مــاه گذشــته ســه کشــور 
اروپایــی عضــو برجــام پیش نویــس 
ــاره مســائل ادعایــی  قطعنامــه ای را درب
پادمانــی ارائــه کردنــد کــه بــه تصویــب 
اعضــا رســید. البتــه روســیه و چیــن بــه 

ــد. ــی دادن ــه رای منف ــن قطعنام ای
ــران در واکنــش  جمهــوری اســامی ای
یــه ایــن اقــدام سیاســی، برخــی از 
ــس را  ــا آژان ــه ب همکاری هــای داوطلبان

ــای حســن نیــت صــورت  ــر مبن کــه ب
ــرد. ــف ک ــت، متوق می گرف

وزارت امــور خارجــه ایــران همــان 
زمــان بــا صــدور بیانیــه ای اعــام کــرد؛ 
تصویــب قطعنامــه شــورای حــکام 
کــه بــر اســاس گــزارش شــتابزده 
و  آژانــس  مدیــرکل  غیرمتــوازن  و 
و  دروغیــن  اطاعــات  بــر  مبتنــی 
ســاختگی رژیــم صهیونیســتی صــورت 
تضعیــف  جــز  ای  نتیجــه  گرفتــه، 
ــد همــکاری و تعامــات جمهــوری  رون
اســامی ایــران بــا آژانــس در بــر 
ــد:  نخواهــد داشــت.این بیانیــه می افزای
ــل  ــه دلی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
رویکــرد غیرســازنده آژانــس و تصویــب 
ــی  ــای عمل ــده، گام ه ــه یادش قطعنام
ــب  ــه نص ــوده ک ــاذ نم ــی را اتخ متقابل
ــال  ســانتریفیوژهای پیشــرفته و غیرفع
ــی از  ــرا پادمان ســازی دوربیــن هــای ف

ــت. ــه آنهاس جمل
در همیــن پیونــد محمــد اســامی 

ــار  ــی اظه ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
طرف هــای  کــه  هنگامــی  داشــت؛ 
ــود در  ــدات خ ــرای تعه ــه اج ــل ب مقاب
برجــام پای بنــد نیســتند مــا هــم 
برجــام  بــرای  کــه  را  دوربین هایــی 
ــه  ــن ب ــود برداشــتیم. ای نصــب شــده ب
معنــای ایــن نیســت کــه مــا ارتباطمان 
را بــا آژانــس قطــع کردیــم بلکــه 
ــت  ــس فعالی ــررات آژان ــت مق ــا تح م
اضافــه  دوربین هــای  امــا  می کنیــم 
ــود  ــده ب ــب ش ــام نص ــرای برج ــه ب ک
ــان  ــامی خاطرنش ــع کردیم.اس را جم
کــرد کــه اگــر طرف هــای مقابــل 
ــه  ــد ب ــد و بخواهن ــت دارن ــن نی حس
تعهــدات برجــام برگردنــد مــا هــم 
ــام  ــه در برج ــارات ک ــان عب ــن هم عی
ــازمان  ــس س ــم. رئی ــده را می پذیری آم
انــرژی اتمــی تاکیــد کــرد کــه فشــارها 
و جنجال هــای رســانه ای و سیاســی 
علیــه ایــران در گذشــته نتیجه نداشــته 

ــدارد. ــری ن ــم تاثی و االن ه
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رئیسی در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ازبکستان :

ملت ایران با اراده خود تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد

میراحمدی ، رئیس ستاد مرکزی اربعین :



سیاسی
خبر

میراحمدی: خط قرمز ستاد 
اربعین امنیت و سالمت زائران 

است

 رئیس ستاد مرکزی اربعین خط قرمز این ستاد را امنیت و سالمت 
تصمیمی  مرزها،  شدن  بسته  اعالم  کرد:  اظهار  و  عنوان  زائران 

شجاعانه و برای حفظ سالمت زائران بود.
 سید مجید میراحمدی در گفت وگویی با اشاره به آخرین اقدامات 
انجام شده در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی)ع( گفت: گرمای 
هوا و تراکم جمعیت دو مولفه بسیار تاثیرگذار در اربعین امسال 
بود و در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی هم همواره توجه 
در  اربعین  های  زیرساخت  تقویت  خصوص  این  در  که  داشتیم 

دستور کار قرار بگیرد.
۸هزار میلیارد تومان برای زیرساخت ها هزینه شد

وی ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم هزینه 
کرد ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آماده کردن زیرساخت ها 
بود که با این اقدامات، جاده ایالم به مهران چهار بانده شد و توسعه 
زیرساخت ها در سایر بخش ها هم به سرعت در دست اقدام قرار 

گرفت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره تامین آب خنک برای هموطنان 
زائر نیز اضافه کرد: یکی از برنامه ریزی ها در ستاد مرکزی اربعین، 
با  افزایش طول سفر از ۱۰ صفر به اول صفر بود و این موضوع 

استقبال خوب زائران مواجه شد.
در  آمده  پیش  مشکالت  دالیل  از  یکی  کرد:  اظهار  میراحمدی 
ورودی  با  ایران  گیت های  خروجی  تناسب  عدم  کشور  مرزهای 
گیت های عراق بود که به همین دلیل تناسب سازی گیت ها در 

دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در سفر وزیر کشور به عراق موضوع تناسب 
سازی گیت ها در دستور کار اصلی قرار گرفت و طرف عراقی نیز 

اعالم کرد که این موضوع بررسی و عملیاتی می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه ما از نزدیک در 
روند تردد زائران حسینی در مرز مهران قرار گرفته ایم، گفت: با 
توجه به ازدحام جمعیت در هوای گرم در مرزهای ۶ گانه کشور 
طی چهار ساعت جلسه و مشورت به این جمع بندی رسیدیم که 

مرزها بسته شود.
میراحمدی تصریح کرد: خط قرمز ستاد مرکزی اربعین حسینی 
امنیت و سالمت زائران حسینی است و از این رو اعالم بسته شدن 

مرزها تصمیمی شجاعانه بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرایط بسیار ایده آل و روان است و 

روند تردد زائران حسینی به نحو مناسبی انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفت: تصمیم بسته شدن مرزها، این امکان را فراهم کرد تا شرایط 
مدیریت شود و الزم است از رسانه ملی در انعکاس به موقع اخبار 

و اطالع رسانی مسئوالنه تشکر کنم.
میراحمدی افزود: اتاق جنگ روانی معاندان تشکیل شد و فضای 
رعب آور در داخل ایران و عراق ایجاد کردند و تالش داشتند این 
حماسه بزرگ حسینی را تحت الشعاع قرار دهند که در این هدف 

ناکام ماندند.
وی همچنین گفت: مردم عراق هم به کمک زائران حسینی آمده 

اند که بسیار ارزشمند است.
استانداران فرماندهان اصلی عملیات اربعین هستند

معاون وزیر کشور در عین حال یادآور شد: استانداران، فرماندهان 
اصلی عملیات اربعین هستند و شبانه روز برای خدمت رسانی به 

زائران تالش می کنند.
میراحمدی با بیان اینکه مدیریت اربعین را باید با تمام مالحظات 
و شرایط در نظر گرفت، ادامه داد: در اربعین، مدیریت جمعیت 
میلیونی با تمام ابعاد و پیچیدگی هایش مطرح است و منتقدان 
بایستی این واقعیت ها را در تحلیل ها و نقطه نظراتشان در نظر 

داشته باشند.
در عرصه  تمام ظرفیت  با  امروز همه مسئوالن،  کرد:  تاکید  وی 

حاضرند و تمام برنامه ها با پیش بینی انجام شده، جلو می رود.
تاکیدهایی که  با وجود  اظهار کرد:  اربعین،  رئیس ستاد مرکزی 
برای ثبت نام زائران در سامانه سماح انجام شد، برآوردها از این 
حکایت دارد که یک سوم از زائران در این سامانه ثبت نام کرده اند 
و این در حالی است که این موضوع برای برنامه ریزی و مدیریت 

این حرکت بزرگ، الزم بود.
میراحمدی در خصوص بیمه زائران هم گفت: برای بیمه، ۱۸ هزار 

تومان اخذ شد اما خدمات تا ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.
وی با قدردانی از مردم شریف عراق در پذیرایی زائران اباعبداهلل 
الحسین)ع(، خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی دو ملت بزرگ ایران 

و عراق را همواره باید پاس بداریم.

 رئیس جمهور گفت: ملت ایران به رغم 
خوبی  بسیار  پیشرفت های  تحریم ها 
خود  اراده  با  و  داشته  سال ها  این  در 
کرده  تبدیل  فرصت ها  به  را  تهدیدها 

است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
دعوت  به  چهارشنبه  روز  که  رئیسی 
برای  خود  ازبکستانی  همتای  رسمی 
اجالس  دومین  و  بیست  در  حضور 
به  شانگهای  همکاری  سازمان  سران 
نشست  در  است،  کرده  سفر  سمرقند 
ایران  عالی رتبه  هیئت های  مشترک 
مرکز  ساختمان  در  که  ازبکستان  و 
کنگره و در مجموعه گردشگری جاده 
ابریشم سمرقند برگزار شد،  با تبریک 
شوکت  به  ازبکستان  استقالل  سالگرد 
کشور،  این  رئیس جمهور  میرضیایف 
بدون  ازبکستان  و  ایران  روابط  گفت: 
خوبی  پیشرفت  سال ها  این  در  تردید 
ریاست  دوران  در  ویژه  به  داشته، 
جمهوری شما روابط تهران با تاشکند 
نیست  منطقه ای  و  همسایگی  روابط 

بلکه تمدنی، عمیق و فرهنگی است.
ملت ایران تهدید تحریم را به فرصت ها 

تبدیل کرد
افزود: جمهوری اسالمی  رئیس جمهور 
پیشرفت های  تحریم ها  رغم  به  ایران 
و  داشته  سال ها  این  در  خوبی  بسیار 
فرصت ها  به  تهدیدها  اراده  با  ملت 
در  ما  امروز  است.  کرده  تبدیل 
داریم  پیشرفت  مختلفی  حوزه های 
جمهوری  در  بسیاری  ظرفیت های  و 

اسالمی ایران ایجاد شده است.

پیشرفت  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
برای  و  ماست  پیشرفت  ازبکستان 
مانعی  کشور  دو  بین  روابط  توسعه 
وجود  آمادگی  این  و  نمی شناسیم 
دارد روابط دو جانبه را در حوزه تبادل 
تجاری، ترانزیتی و حمل ونقل از دیگر 
تواند سطح  می  که  است  هایی  حوزه 

همکاری ها را افزایش دهیم.
همتای  به  ایران  جمهور  رئیس 
همچنان  شد:  یادآور  خود  ازبکستانی 
تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه  در  که 
به شما گفتم آمادگی داریم در حوزه 
در  که  امکاناتی  به  توجه  با  انرژی 
دارد،  وجود  ایران  اسالمی  جمهوری 

همکاری های خوبی داشته باشیم.
وزیران  گفت وگوی  به  اشاره  با  وی 

تفاهم نامه  امضای  و  ازبکستان  و  نفت 
کرد  امیدواری  ابراز  کشور  دو  میان 
توسعه  جهت  در  خوبی  گام های  که 
شود.  برداشته  انرژی  حوزه  در  روابط 
دو  اراده  از  خوبی  جلوه  اسناد  امضا 
کشور برای توسعه روابط در حوزه های 

مختلف است.
تبادالت تجاری با ازبکستان می تواند ۳ 

تا ۴ برابر شود
با  اینکه  بر  تاکید  با  رییسی  اهلل  آیت 
اراده ای که در سطح سران دو کشور 
وجود دارد می توان سطح روابط تجاری 
تهران - تاشکند را از ۵۰۰ میلیون دالر 
فعلی سه تا چهار برابر افزایش داد، از 
آمادگی کشورمان برای صدور خدمات 
همکاری  توسعه  و  مهندسی  و  فنی 

های ایران و ازبکستان خبر داد.
رییس جمهور ازبکستان: سفر آیت اهلل 

رئیسی به ازبکستان تاریخی است  
جمهور  رئیس  میرضیایف  همچنین 
اهلل  آیت  دیدار سفر  این  در  ازبکستان 
رییسی به کشورش را یک سفر تاریخی 
توصیف کرد و گفت: دو کشور ایران و 
اند  شده  توسعه  مسیر  وارد  ازبکستان 
و این سفرها  پایه های محکمی برای 
توسعه روابط ایران و ازبکستان خواهد 

بود.
وی ادامه داد: در یکسال اخیر اطالعات 
ایران  بزرگ  تاریخ  درباره  بیشتری 
کسب کرده ایم البته با توجه به روابط 
اقتصادی  مبادالت  مشترک  تاریخی 

میان دو کشور افزایش داشته است.

رئیسی در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ازبکستان :

ملت ایران با اراده خود تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد

خبر

امیرعبداللهیان: محدودیتی 
در توسعه روابط ایران و تونس 

وجود ندارد

 وزیر امور خارجه با مطلوب ارزیابی کردن افق روابط میان ایران و تونس 
گفت: هیچ محدودیتی در توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران و تونس 

وجود ندارد.
ماموریت  پایان  در  تهران  در  تونس  جمهوری  سفیر  المنصر  سمیر   
خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و 

گفت وگو کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار روابط خوب ایران و تونس و وجود دیدگاه ها 
و  منطقه ای  مسائل  از  بسیاری  در  دو کشور  میان  مواضع مشترک  و 
بین المللی را مورد تاکید قرار داد و افق روابط میان دو کشور را مطلوب 
ارزیابی و با اشاره به وجود ظرفیت های قوی همکاری میان دو طرف، 
را ضروری  کشور  دو  بین  مناسبات  بیشتر  هرچه  توسعه  برای  تالش 

دانست.
با قدردانی از مواضع مثبت و سازنده دولت و ملت  وزیر امور خارجه 
با عضویت ناظر رژیم  از مردم فلسطین و مخالفت  تونس در حمایت 
صهیونیستی در اتحادیه آفریقا، تاکید کرد: هیچ محدودیتی در توسعه 

روابط  جمهوری اسالمی ایران و تونس وجود ندارد.
داشت:  اظهار  تونس  در  جاری  تحوالت  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
اطمینان خاطر داریم با حکمت و عقالنیت مسئوالن تونس و با وحدت و 
همدلی ملت و دولت این کشور شاهد رشد و شکوفایی روزافزون تونس 

در همه زمینه ها خواهیم بود.
سفیر جمهوری تونس در تهران نیز ضمن تشکر از میزبانی کشورمان، 
سالهای حضور خود در تهران و در میان مردم ایران را بسیار عالی خواند 
و با اشاره به عرصه های همکاری دوجانبه، بر لزوم استمرار و تالش دو 
کشور جهت برگزاری موفق کمسیون مشترک تأکید کرد. سمیر المنصر 
با ابراز خوشبینی نسبت به دورنمای روابط دو کشور و اشاره به روابط 
صمیمانه وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران و تونس تاکید کرد: ما 
همواره در کنار ملت و دولت ایران مانده و از هیچ تالشی برای حفاظت 

از روابط ممتاز دو کشور دریغ نخواهیم کرد.

عون: تماس ها برای تکمیل 
پرونده ترسیم مرزها شاهد 

پیشرفت است
رئیس جمهوری لبنان در سخنانی از پیشرفت در روند تماس ها و 
روابط برای به سرانجام رساندن پرونده ترسیم مرزهای آبی میان این 

کشور و اراضی اشغالی خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از سایت النشره، میشل عون رئیس جمهوری 
لبنان در سخنانی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان بیروت و 
رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اراضی 
اشغالی اظهار داشت: تکمیل پرونده ترسیم مرزها، این امکان را برای 
میادین  در  را  گاز  و  نفت  استخراج  روند  که  می کند  فراهم  لبنان 
مشخص شده در منطقه اقتصادی خالص آغاز کند و این اتفاق به 

اقتصاد لبنان و خروج از این بحران چند ساله کمک می کند.
وی گفت: تماس ها و روابط برای تکمیل و به سرانجام رساندن پرونده 
ترسیم مرزها شاهد پیشرفت بوده و طی آن لبنان به آنچه که برای 

سرمایه گذاری در منابع آبی خود به آن نیاز داشت، دست یافت.
دارد که در حال  فنی وجود  افزود: جزئیات  میشل عون همچنین 
حاضر و در راستای منافع و حق و حقوق کشور در دست بررسی 

است.
در صورت دستیابی توافق میان بیروت و تل آویو، دو طرف می توانند 

از منابع نفتی و گازی برداشت کنند.
یک منبع سیاسی مطلع از مذاکرات میان بیروت و تل آویو گفت: 
مقامات لبنانی قبل از ارائه پاسخ نهایی، درخواست نسخه کتبی این 

پیشنهاد را کرده اند.  
هوکشتاین میانجی آمریکایی روز جمعه اعالم کرد که در مذاکرات 
غیرمستقیم لبنان و رژیم اسرائیل در خصوص تعیین مرزهای دریایی 
»پیشرفت« حاصل شده است، اما دستیابی به توافق همچنان به کار 

بیشتری نیاز دارد. 
دو سال است که آمریکا با علم به اینکه لبنان و رژیم اسرائیل بر سر 
مرزهای آبی در حال جنگ هستند با هدف دستیابی به توافقی با 
هدف تعیین مرزهای دریایی بین آن ها و رفع موانع استخراج گاز 
آویو«  »تل  و  »بیروت«  میان  »کاریش«،  مناقشه  مورد  میدان  از 

میانجیگری می کند.  
با  مناقشه  مورد  آبهای  از  بخشی  در  را  کاریش  میدان  لبنان 
سرزمین های اشغالی می داند در حالی که کابینه رژیم اسرائیل آن 

را در منطقه انحصاری اقتصادی خود می داند.  
از ابتدای جوالی، تحوالت مربوط به این پرونده به دنبال ورود یک 
کشتی استخراج و ذخیره سازی اجاره شده توسط کابینه رژیم اسرائیل 
توسط شرکت انرژی »بی ال سی« مستقر در لندن، در نزدیکی میدان 

کاریش، میانجیگری آمریکا شدت یافت.  
هوکشتاین که روز جمعه برای سومین بار از ماه جوالی به لبنان 
اخیر  هفته های  در  که  احساس می کنم  واقعا  من  کرد گفت:  سفر 

پیشرفت هایی داشته ایم.
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 سخنگوی دولت با اشاره به حضور 
زیارت  آیین  در  هموطنان  میلیونی 
اربعین گفت: تا امروز رکورد سفرهای 
اربعین  مراسم  به  ایرانی  زائران 

شکسته شده است.
سخنگوی  جهرمی،  بهادری  علی   
از  وزیر صمت  گزارش  درباره  دولت 
و  اکتشاف  حوزه  در  معادن  احیای 
گفت:  دولت  هیات  در  برداری  بهره 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
اعضای دولت در این حوزه بیاناتی را 
مطرح کردند که گزارش این اقدامات 
ارائه شد و قرار است کارگروهی در 
مشکالت  حل  راهکارهای  دولت،  
معادن را بررسی و موانع را برطرف 

کند.
وزیر  گزارش  به  جهرمی  بهادری 
پیشرفت  میزان  از  ارتباطات 
سامانه  در  اجرایی  دستگاه های 
الکترونیک دولت در هیات  خدمات 
قرار شد  اشاره کرد و گفت:  وزیران 
در حد توان و در مدت زمان قانونی تا 
آخر شهریورماه، دستگاه های اجرایی 
اقدام  سامانه  این  به  پیوستن  برای 

کنند.
وی درباره مصوبات دو نشست اخیر 
گفت:  جاری  هفته  در  دولت  هیات 
جلسه  در  دولت  مصوبات  از  یکی 
در  ایران  عضویت  الیحه  گذشته، 
سازمان همکاری شانگهای بوده که 
شامل یک متن و ۴۹ سند است و 
مجلس  تصویب  به  باید  الیحه  این 
گام های  تا  برسد  اسالمی  شورای 

عضویت ایران برداشته شود.
سخنگوی دولت به بیانات رهبری در 
اقتصاد  حوزه  سازی  فعال  خصوص 
دریا اشاره کرد و گفت: پیش از این 
مصوبه توسعه سواحل مکران وجود 
قبول  قابل  حرکت  البته  که  داشت 
صورت نگرفته بود و آسیب شناسی 
و  انجام  دولت  در  زمینه  این  در 
گزارش آن و پیشنهاد اصالحی ارایه 

شد تا ترکیب شورای توسعه سواحل 
تعداد  اساس  این  بر  و  کند  تغییر 
اعضاء به نصف کاهش یافت و حوزه 
گسترده تر  و  شفاف تر  هم  اختیارات 

شد. 
وی اضافه کرد: اختیارات اصل ۱۳۸ 
ستاد  این  اعضای  به  اساسی  قانون 

واگذار شد.

بهادری جهرمی: رکورد سفرهای زائران اربعین شکسته شد/کارگروهی 

در دولت راهکارهای حل مشکالت معادن را بررسی می کند
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تردد  اینکه  با  اشاره  با  کشور  وزیر   
درباره  است،  روان  کشور  مرزهای  در 
گرانی کرایه  وسایل نقلیه برای بازگشت 
به  کشور  از  خودروهایی  گفت:  زائران 
داخل خاک عراق فرستاده می شود تا 
انتقال  روند  هم  و  کمتر  کرایه ها  هم 

ایرانی ها سریعتر انجام شود.
در  چهارشنبه  روز  وحیدی  احمد   
گفت وگوی خبری با بیان اینکه پیگیر 
هستیم،  خودروها  کرایه   گرانی  رفع 
هم  عراق  دولت  البته  داشت:  اظهار 
تذکراتی داده است که قیمت های عرف 
دولت  تاکید  مورد  این   شود.  رعایت 
عراق است و از دیگر سو، وسایل حمل 
زائران  انتقال  آماده  هم  ایران  نقل  و 

هستند.
مرزهای  وضعیت  آخرین  درباره   وی 

کشور گفت: چند روزی است که شاهد 
تردد روان در مرزهای کشور هستیم و 
رفت و آمدهای زائران به خوبی انجام 

می شود.  
وزیر کشور با بیان اینکه در هر ۶ مرز 

تسهیالت خوبی برای زائران مهیا شده 
خدمات رسانی  امکانات  افزود:  است، 
خوبی هم فراهم شده است و در هر دو 

طرف مرزها مشکلی وجود ندارد.   
موقت  گذر  مرزی  نقاط  در  زائران 

می گیرند
گفت:  زائران  گذرنامه  درباره  وحیدی 
پیش بینی شده زائران در نقاط مرزی از 
جمله خرمشهر و قصر شیرین بتوانند 

گذر مرزی موقت بگیرند.

وزیر کشور: مشکل گرانی کرایه ها در بازگشت زائران رفع می شود



اقتصاد
اخبار

مدیرعامل شستا: در مبارزه با فساد و 
صیانت از اموال سهامداران جدی هستیم

خصوص  در  )شستا(  اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
بازداشت یکی از مدیران عامل هلدینگ های تابعه خود، از پیگیری چندماهه 

تخلف خبر داد.
به نقل از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، »ابراهیم بازیان« مدیرعامل 
مدیران  از  یکی  تخلف  در خصوص  اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  شرکت 
عامل هلدینگ های تابعه شستا، از رصد کامل این شرکت بر موضوع تخلف 
در دوماه گذشته خبر داد و تشریح کرد: این موضوع بیش از دو ماه است 
مورد بررسی و رصد کامل بخش های نظارتی شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی قرار داشته و تمامی رفتارها و فرآیندهای وقوع تخلف بررسی و 
پرونده   در  دخیل  )احتمالی(  اشخاص  و  شخص  برای  الزم  محدودیت های 

صورت پذیرفته است.
همچنین در این مدت با دعوت از افراد دخیل و بررسی موضوع، مستندات 
در  نظارتی  سازمان های  با  کامل  هماهنگی  در  گرفته  صورت  تخلف  کامل 
حال جمع آوری است و عدم عزل ایشان تاکنون بعلت کشف ابعاد تخلفات 

وشبکه فساد بوده است.
بررسی و  از  ماه  از دو  مدیرعامل شستا تصریح کرد: علیرغم گذشت بیش 
جمع آوری مستندات الزم در حوزه برخی تخلفات صورت گرفته، در راستای 
حفظ آبروی اشخاص و لزوم رعایت حقوق شهروندی تا روشن شدن کامل 

موضوع از اطالع رسانی درباره پرونده در رسانه ها خودداری می شود.
وی افزود: از رسانه ها تقاضا داریم براساس رویه های قضایی ضمن خودداری 
راستای  در  پرونده،  از جزییات  کامل  اطالع  بدون  اظهارنظر  و  نام  اعالم  از 
حفظ حقوق شهروندی افراد از انتشار گزارش های غیرمستند و گمانه زنی 

جلوگیری کنند.
هیچگونه  اجتماعی  تامین  سازمان  و  شستا  مجموعه  کرد:  تاکید  بازیان 
اموال سهام داران حتی در برخورد  از  با فساد و صیانت  تعارفی در مبارزه 
بزرگ   خانواده  به  متعلق  را  اقتصادی  بنگاه  این  و  ندارد  خود  منسوبین  با 

کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران می داند.

در مناطق روستایی و محروم؛
۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی با پرداخت 

تسهیالت کم بهره احداث می شود

انرژی های  سازمان  تجدیدپذیر  طرح های  مدیریت  دفتر  مدیرکل   
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: ۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی 
)پشت بامی( با پرداخت تسهیالت کم بهره برای خانواده های محروم 

در مناطق روستایی و کم برخوردار احداث می شود.
نشست  پنجمین  در  چهارشنبه  روز  سیگارودی  محمدنژاد  جعفر   
بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  نشست های  سلسله  از  تخصصی 
توسعه  انرژی،  صرفه جویی  و  بهره وری  تجدیدپذیر،  انرژی های 
انرژی های تجدیدپذیر در جهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در 
آفتابی  روز   ۳۰۰ و  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با  هم  کشورمان 

پرداختن به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر این اساس در برنامه دولت سیزدهم توسعه ۱۰ هزار 

مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر مدنظر قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا ادامه داد: در این 
برنامه ۷ هزار مگاوات به انرژی های خورشیدی اختصاص یافت که 

مقدمات آن در حال انجام است.
در  نیز  انشعابی  های  نیروگاه  توسعه  گفت:  سیگارودی  محمدنژاد 
دستور کار قرار گرفت و بر این اساس طبق مصوبه معاون اول رئیس 

جمهور احداث پانصد و ۵۰ هزار مورد تأکید قرار گرفت.
اول  در سال  هزار  و ۱۰  اول یک صد  در سال  مقرر شد  افزود:  وی 

نیروگاه انشعابی احداث شود.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی ساتبا گفت: احداث نیروگاه ها از طریق 
پرداخت تسهیالت با بهره کم به خانواده های کم برخوردار در مناطق 

محروم انجام می شود .
بسیج  سازمان  از طریق  خانواده ها  داد:  ادامه  محمدنژاد سیگارودی 
معرفی و پس از تایید نهایی به سازمان ساتبا معرفی خواهند شد و 
اینها به مدت ۲۰ سال ضمن تامین برق کشور از مزایایی آن بهره مند 

می شوند.
آمادگی  اعالم  تجهیزات  تامین  برای  شرکت   ۵۲ اینکه  بیان  با  وی 
از  و  معرفی شده  عامل  بانک های  به  خانواده ها  کرد:  بیان  کرده اند، 

تسهیالت برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: زمینه برای 
احداث تونل در گردنه خلخال به اسالم 

فراهم شد

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور گفت: زمینه الزم برای احداث تونل و حذف گردنه الماس 
موافقت  به محض  پروژه  این  و  فراهم شده  اسالم  به  راه خلخال  مسیر  در 

سازمان برنامه و بودجه با ردیف ۲۳ آغاز خواهد شد.
خیراله خادمی  در پایان بازدید از پروژه های راهسازی شهرستان خلخال در 
ایرنا اظهار کرد: بسیاری از کارهای آغاز عملیات اجرایی پروژه  با  مصاحبه 
احداث تونل در گردنه الماس خلخال از جمله گشایش ردیف های اعتباری 
ملی، مطالعات طرح و اقدام الزم برای اخذ ردیف ۲۳ اعتباری ملی این طرح 
انجام شده و به محض اخذ موافقت از سازمان برنامه وبودجه، عملیات اجرایی 
این تونل ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متری با براورد ۱۰ هزار میلیارد ریال در این 
مسیر آغاز و بخش  عمده مشکالت مردم برای تردد در فصول سرد در گردنه 

الماس برطرف خواهد شد.

 معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
فناوری  ماندگی  عقب  تجارت،  و  معدن 
انحصارطلبی  و  تحریم  خودروسازی،  در 
عوامل  جمله  از  را  داخلی  خودروسازان 
گرانی خودرو در کشور اعالم کرد و گفت: 
انتقادات مشتریان به محصوالت خودرویی 

وارد و قابل قبول است.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
با  گفت وگویی،  در  منطقی«  »منوچهر 
تاکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان 
در منطقه و جهان، اضافه کرد: سه ویژگی 
علمی  منطقه، شامل حوزه  در  ما  مثبت 
نیروهای  نظر  از  که  می شود  فناوری  و 
متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو 
دوم،  ویژگی  نخست هستیم.  پنج کشور 
نسبت  که  است  شده  تمام  هزینه های 
هزینه  منطقه،  مختلف  کشورهای  به 
است  تر  پایین  انسانی  نیروی  تمام شده 
و ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن 
نسبی انرژی در کشور است و درخصوص 
گذشته  سال   ۳۰ در  که  زیرساخت هایی 
اجرا شده، در برخی حوزه ها از کشورهای 
منطقه باالتر و در برخی حوزه ها پایین تر 

هستیم.
گزارش  این که طبق  به  اشاره  با  منطقی 
»فیچ  بین المللی  موسسه  شده  منتشر 
سولوشن«، ایران در سال ۲۰۱۹ در میان 
آفریقا و خاورمیانه، در  کشورهای شمال 
داشته  را  بازده  باالترین  خودرو  تولید 
جهان  در  ما  قوت  نقاط  ادامه داد:  است، 
مانند نقاط قوت ما در منطقه است و به 
همراه هند و چین در تولید خودرو جزو 
کشورهای با هزینه تولید پایین هستیم و 
می توانیم با استفاده از مزیت های موجود، 
خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی 

تعریف شده، ارزان تر تولید کنیم.
فعاالن فرهنگی و رسانه ای، دیدگاه مردم 

را نسبت به خودروی ایرانی تغییر دهند
صنعت  به  موجود  انتقادهای  درباره  وی 
بخش  گفت:  نیز  کشور  خودروسازی 
انتقادها به حق است و می پذیریم،  عمده 
اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و 

وسیع در بازار است.
معاون وزیر صمت افزود: به طور کلی، فضا 
منفی  ایرانی  خودروی  تولید  به  نسبت 
است و اگر در باالترین کیفیت تولید شود، 
باز هم در مقایسه با محصول خارجی با 
زمینه  این  در  نمی شود،  روبه رو  اقبال 
وظیفه فعاالن حوزه فرهنگ و رسانه است 
که این فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر 

دهند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
این که همه  بر  تأکید  با  تجارت  و  معدن 
محصولی  به  رسیدن  برای  باید  تالش ها 
مراحل  به  و  بوده  ملی  افتخار  که  باشد 
تصریح کرد:  برسد،  بیشتر  توسعه  و  بهتر 
به  اعتماد  این فرهنگ اصالح نشود،  اگر 
نفس نیروهای تخصصی کشور پایین آمده 
و نتیجه آن، مهاجرت نخبگان صنعتی به 

خارج از کشور خواهد بود.
عملکرد  این که  بیان  با  منطقی 
نیست،  مردم  قبول  مورد  خودروسازان 
به  مشتریان  انتقادات  داشت:  اظهار 
محصوالت قابل قبول است؛ بخشی از این 
مشکالت مربوط به مدیریت خودروسازان 

و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده 
است.

پارامترهای  از  یکی  خاطرنشان کرد:  وی 
بودن  به روز  مشتری،  نظر  مد  مهم 
محصوالت است که با توجه به مشکالت 
متعدد، ۸۰ درصد محصوالت مربوط به ۱۵ 
تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصوالت 
متعلق به پنج سال اخیر محدود هستند؛ 
جهان،  روز  محصوالت  با  مقایسه  در  لذا 
از  یکی  جدید،  محصوالت  برتری های 
عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت 

محصول داخلی در ذهن مشتری است.
خودروی  به  دستیابی  برای  مسیر  سه 

باکیفیت
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
باالی  قیمت  درباره  تجارت  و  معدن 
محصوالت با توجه به کیفیت پایین آن ها 
و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی، 
گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای 
کنار  در  آن که  یک  می کند.  ما مشخص 
محصول داخلی، محصوالت خارجی هم 
کنیم  وارد  را  داخلی  محصول  با  کالس 
تمایزها  یکدیگر،  با  آن ها  مقایسه  در  و 
را مشخص کنیم تا تولید کننده داخلی 
فناوری  و  بهتر شدن محصول  به سمت 
جدید حرکت کند.منطقی افزود: دومین 
مسیر آن است  که دو گروه خودروسازی 
داریم که گروه نخست ۹۰ درصد بازار را 
در اختیار دارند و گروه دوم خودروسازان 
پایینی دارند  تیراژ  خصوصی هستند که 
بین  کنسرسیوم  ایجاد  با  داریم  تالش  و 
کنیم،  بیشتر  را  ظرفیت ها  خصوصی ها، 
زیرا آن ها محصوالت مونتاژی و به روزتری 
عرضه می کنند و با توجه به کیفیت باالتر 
و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبان شان 

هستند.
وی اضافه کرد: سومین مسیر، به روزرسانی 
فناوری موجود در خودروسازی است که 
و  قدیمی  کردن محصوالت  خارج  سبب 
ورود محصوالت جدید خواهد شد. به طور 
نظر  از  شاهین  و  تارا  خودروهای  مثال، 
کیفیت به طور نسبی توانسته اند مشتری 
را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی 
روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب 

کردند و احتمال صادرات و ورود آن ها به 
بازار رقابتی روسیه باالست.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص قیمت خودرو 
نیز بیان کرد: خودروی پراید از رده خارج 
شده و محصولی مانند کوئیک جایگزین 
آن شده است که در شرایط بهتری قرار 
 ۲۰۰ تا   ۱۸۰ حدود  آن  قیمت  و  دارد 
هفت  تا   ۶ حدود  یعنی  تومان،  میلیون 

هزار دالر می شود.
خودرو  واردات  در  خاطرنشان کرد:  وی 
هزار  زیر ۱۰  خودروهای  روی  بر  تمرکز 
خوب،  طراحی  با  مدرن،  که  است  دالر 
روش های نوآورانه و با قیمت پایین تولید 
شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع 
که  بود  خواهند  وارداتی  خودروهای  از 
خواهند  کوئیک  جایگزین  مثال  به طور 

شد.
حذف قرعه کشی تا اواخر امسال

با  این که  بیان  با  همچنین  منطقی 
و  خصوصی  بخش  در  تیراژ  افزایش 
تخصیص  بزرگ،  خودروسازی های 
شد،  خواهد  تر  آسان  نام  ثبت  و  خودرو 
ادامه داد: کاهش تقاضا نشان می دهد که 
است  عرضه شده  کافی  تعداد  به  خودرو 
و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به طور 
صنعت،  وزارت  شد.  خواهد  حذف  کامل 
معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی 
بر  و  دارد  خاصی  حساسیت  خودروساز 
میزان  تحویل،  زمان  و  تعهدات  اساس 
با  و  می کند  مشخص  را  خودرو  عرضه 
افزایش تولید و واردات خودرو، صف های 

خرید هم از بین خواهد رفت.
درخصوص  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
خودرو  شده  تمام  قیمت  شدید  تفاوت 
بر  نظارت  اساس  بر  گفت:  آن،  فروش  با 
بگوییم  می توانیم  خودرو  گذاری  قیمت  
مربوط  خودرو  قیمت  درصد   ۹۰ تا   ۸۵
بعد  است،  تولید  فرآیند  و  اولیه  مواد  به 
دستمزدهاست  افزایش  و  تغییر  آن،  از 
که سه درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر هم 
ایران برای  این است که کانال های مالی 
خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور 
به استفاده از کانال های دیگر است، پس 

تأثیرگذار  مالی  هزینه  درصد   ۱۵ تا   ۱۰
خودرو  قیمت  افزایش  سبب  که  است 
شده و همه عوامل کنترل قیمت در دست 

خودروساز نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توضیح داد: اگر روش های 
مختلف بهره وری را مورد توجه قرار دهیم، 
می توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، 
و  کار منسجم  زمینه  این  در  تاکنون  اما 
جدی انجام نشده است. وی افزود: یکی 
این است که در خودرو دو  از دالیل آن 
گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است 
و دیگری فناوری فرآیند تولید است که 
سبب کم شدن هزینه تولید می شود که 
و  بودیم  غافل  دوم  قسمت  به  نسبت  ما 
دور  خودروسازی  مدیران  ذهنیت  از 
این  بر  نداشته اند.  آن  از  اطالعی  و  بوده 
صنعت  جدید  تحولی  برنامه  در  اساس 
را  فناوری  دو  نوع  این  پیشبرد  خودرو، 
هزینه  کاهش  و  بهره وری  به  منجر  که 
تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد 
توجه قرار داده ایم.منطقی همچنین سند 
برنامه های  جزو  را  خودرو  صنعت  تحول 
کرد  عنوان  دولت  سیاستگذاری  مهم 
خودروسازان،  فناورانه  تحرک  سبب  که 
خودرو  قیمت  کاهش  و  کیفیت  ارتقاء 
مالی  ضرر  درخصوص  شد.وی  خواهد 
و  خودرو  کننده  مصرف  و  کننده  تولید 
تولید،  به جای  خودرو  واردات  جایگزینی 
سیاستگذاری  عامل  دو  بر  تأکید  ضمن 
 ۱.۵ با  بازار  گفت:  قوی  مدیریت  تیم  و 
قیمت  اگر  است.  روبه رو  تقاضا  میلیون 
گرفته  درنظر  دالر  هزار   ۱۰ خودرو  هر 
شود، ۱۵ میلیارد دالر می شود و با حساب 
بودجه  دالر  میلیارد  بیشتر، ۳۰  تقاضای 
برای واردات خودرو نیاز است که چنین 
بودجه ای وجود ندارد. منطقی بیان داشت: 
در  کلیدی  عامل  دو  در  خودرو  تولید 
صنایع ایرانی نقش نخست را دارد؛ یکی 
است.  اشتغال  دیگری  و  افزوده  ارزش 
خودرو از این نظر صنعت رده یکم نسبت 
به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع 
از  محسوب می شود، پس در سطح ملی 

اهمیت باالیی برخوردار است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مطرح  کرد:

عوامل گرانی خودرو در کشور/ انتقادات 
مشتریان به محصوالت خودرویی وارد است

گزارش

معاون وزیر صمت خبر داد: 

مشارکت وزارت صمت در ساخت 

بیش از ۹۳ پُست برق

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشارکت وزارت صمت 
در ساخت بیش از ۹۳ پُست برق، گفت: تامین زیرساخت های مختلف 
بخش صنعت و تولید برای تسهیل حضور صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور از اولویت های وزارت صمت 

است.
استان  به جنوب شرق  در جریان سفر  روز سه شنبه  رسولیان«  »علی 
تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین زیرساخت های مختلف 
بخش صنعت و تولید برای تسهیل حضور صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور از اولویت های وزارت صمت 

است.
مشارکت  نیرو  وزارت  با  برق  پست  از ۹۳  بیش  در ساخت  گفت:  وی 
کرده ایم که از پیشرفت خوبی برخوردار است و در یکی دو سال آینده 
مشکل تأمین برق در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور نخواهیم داشت.

رسولیان افزود: دولت نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور مصوبه های 
خوبی درباره ایجاد پست های برق داشته است که در این راستا ۱۶۹ 
نواحی  و  به شهرک ها  مربوط  استانی  نخست سفرهای  دور  در  مصوبه 
صنعتی سراسر کشور بوده است که بخش مهمی از آن موضوع تأمین 

برق را شامل می شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین 
درخصوص تأمین آب در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، بیان داشت: 
نیز  تهران  استان  در  که  است  شهری  پساب  از  استفاده  ما  رویکرد 
پساب های شهری را خریداری کرده و درحال تصفیه و انتقال آن هستیم.

وی ادامه داد: در سایر استان های کشور نیز نقاط مشخص صنعتی نیازمند 
تأمین آب شناسایی شده است و امیدواریم با هماهنگی با وزارت نیرو 
بتوانیم بخش قابل توجهی از آب پایدار را برای فعاالن صنعتی تأمین 

کنیم.
خوبی  ظرفیت های  دارای  پیشوا  صنعتی  شهرک  تصریح کرد:  رسولیان 
این شهرک، زمینه استقرار  با رفع مشکالت  بتوانیم  امیدواریم  است و 
بیشتر صنایع را در این منطقه تأمین و به ایجاد اشتغال و توسعه کمک 

کنیم.

 توسعه زیرساخت های شهری و 

هوشمند سازی شهر شیراز با 

همکاری  بانک شهر شتاب می گیرد
استفاده  بر ضرورت  تاکید  با  بانک شهر  معاون فن آوری اطالعات 
رفع مشکالت  و  امور شهری  روان سازی  برای  روز  های  فناوری  از 
با  تعامل سازنده  در  بانک شهر  راستا  شهرنشینی، گفت: درهمین 
توسعه  برای  ضروری  های  زیرساخت  کالنشهرها  های  شهرداری 

هوشمندسازی شهری را در دستور کار دارد.
بانک شهر و  با اشاره به امضای تفاهمنامه میان  اله  حسام حبیب 
شهرداری کالنشهر شیراز که با هدف مشارکت در هوشمند سازی 
تفاهمنامه،  این  موجب  به  افزود:  است،  شده  منعقد  کالنشهر  این 
زمینه هم افزایی بانک برای اجرای توسعه زیرساخت های فناورانه 
شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر شتاب 

می گیرد.
حبیب اله عنوان کرد: در چارچوب این تفاهم نامه، توسعه زیرساخت 
با  این کالنشهر  فیبر شهری در  دیتاسنتر شهر و همچنین شبکه 

مشارکت بانک شهر کلید خواهد خورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تامین زیرساخت ها، مهمترین مسئله برای 
تحقق شهر هوشمند است، تصریح کرد: درهمین راستا بانک شهر با 
ایجاد و توسعه زیرساخت ها؛ به زودی گام هایی بلند برای مشارکت 

در هوشمند سازی شهر شیراز بر خواهد داشت.
حبیب اله گفت: معتقدیم هوشمندسازی شهرها زمانی محقق می 
شود که ارتقای زیرساخت های شهری و الکترونیکی کردن خدمات 
موجب ارتقای کیفی سطح خدمات و بهبود زندگی شهروندان شود.

معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
اهداف شهر هوشمند، افزایش کیفیت زندگی شهری است، خاطرنشان 
کرد: بر همین اساس، درآینده نزدیک کیف پول شهروندی نیز در 
شهر شیراز اجرایی خواهد شد تا پرداخت های خرد شهری از قالب 

شارژ کارت خارج و توسط کیف پول الکترونیک صورت گیرد.
حبیب اله در پایان عنوان کرد: همچنین به منظور ایجاد، گسترش، 
خدمات  ارائه  کار،  و  کسب  فضای  توسعه  و  همکاری  و  همفکری 
هوشمند سازی با تشکیل گروه اقتصادی، فنی و حقوقی با منافع 
مشترک به منظور راه اندازی دیتا سنتر شهر شیراز در دستور کار 

بانک شهر و مدیریت شهری این کالنشهر قرار دارد.
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گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل   
پایان  تا   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از 
دالر  میلیارد   ۲۶ حدود  مردادماه، 
رسمی  واردات  برای  ارز  تأمین 
شده  انجام  حواله  شکل  به  کشور 

است.
خصوص  در  آبادی«  صالح  »علی 
شرایط حواله های ارزی عنوان کرد: 
حواله  زمینه  در  و  حاضر  حال  در 
است  ای  گونه  به  ما  شرایط  ارزی 
که حجم عرضه ارز به مراتب بیش 
از تقاضای آن است و ما در روزهای 
هستیم  نکته  این  شاهد  مختلفی 
که در بازار عرضه های زیادی اتفاق 
تقاضایی  حال  همان  در  و  می افتد 

در بخش حواله ارزی نداریم.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا 
پایان مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد 
دالر تأمین ارز برای واردات رسمی 
شده  انجام  حواله  شکل  به  کشور 
است که این میزان نسبت به مدت 
دوره مشابه سال گذشته که حدود 
۱۹ میلیارد دالر بوده است؛ تقریباً 
هفت میلیارد دالر بیشتر شده است.

بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
صورت  به  آینده  روزهای  از  اینکه 
تقاضای  و  عرضه  میزان  شفاف 
به صورت رسمی  نیما  بازار  در  ارز 
اعالم می شود، عنوان کرد: با اعالم 
همه  روزانه  صورت  به  مهم  این 
عرضه  جریان  در  اقتصادی  فعاالن 
کشور  ارز  رسمی  حواله  تقاضای  و 

قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: عالوه بر این در حوزه 
اسکناس نیز وضعیت عرضه ها بسیار 

خوب است و از ابتدای سال تاکنون 
شکل  به  دالر  میلیارد  یک  حدود 
متشکل  بازار  در  ارزی  اسکناس 
ارز  معامله  توافقی  بازار  و  ارزی 
ارز  صادرکنندگان  و  گرفته  صورت 
اسکناس  و  حواله  قالب  در  را  خود 
و  می کنند  ارائه  سامانه ها  به  ارزی 
در این زمینه نیز وضعیت عرضه ها 

بسیار مطلوب است.
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان 
میزان  انتشار  خصوص  در  درباره 

بازار  در  تقاضا  و  و عرضه  معامالت 
ارزی  معامالت  و  ارزی  متشکل 
توافقی گفت: معامالت ارزی توافقی 
که از ماه های گذشته میان صرافی 
نیز  باره  این  در  بود؛  شده  آغاز  ها 
خوشبختانه حجم معامالت توافقی 
بازار ارز به طور قابل توجهی افزایش 
پیدا کرده و عمق این بازار افزایش 
قابل توجهی یافته است و نیازهای 
اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم 

به طور کامل تأمین می شود.
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اجتماعی
خبر

ایران چهار جایزه بین المللی در مبارزه با 

مواد مخرب الیه ازون دریافت کرد 

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط 
زیست گفت: تاکنون با حذف ٩ هزار و ٨٠٠ تن 
مواد مخرب از یکهزار و ۳۷٨ دستگاه خدماتی و 
تولیدی، جمهوری اسالمی ایران چهار جایزه بین 
المللی از طرف پروتکل مونترال و دستگاه های 

بین المللی دریافت کرده است.
  علی سالجقه  در حاشیه هیات دولت در گفت 
و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۵ شهریور 
روز جهانی اوزن است، گزارشی از اقدامات دولت 
درخصوص  مونترال  پروتکل  اجرای  پیرامون 
در صنایع  ازون  الیه  مواد مخرب  تولید  کاهش 

ارایه کرد.
محیط  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
و  وین  کنوانسیون   ۶٨ سال  در  افزود:  زیست 
پروتکل مونترال توسط مجلس شورای اسالمی 
مصوب شد و ایران به این کنوانسیون بین المللی 

پیوست.
سالجقه بیان کرد: برای حفاظت از الیحه ازون 
و  هزار   ٩ تاکنون  و  شده  انجام  خوبی  اقدامات 
دستگاه  از  را  ازون  الیه  مخرب  مواد  تن   ٨٠٠

خدماتی و تولیدی حذف کرده ایم.
پیمان مونترال در مورد کاهش استفاده از موادی 
اتمسفر  در  ازون  الیه  تخریب  باعث  که  است 
برای  المللی  بین  پیمان  این  می شوند؛  زمین 
تولید  به  دادن  با خاتمه  ازون  از الیه  محافظت 
مواد بی شماری که مسئول کاهش ازون هستند 

طراحی شده است.
بندی  زمان  برنامه  براساس  افزود:  سالجقه 
پروتکل، ایران متعهد به کاهش ۳۵ درصدی مواد 
مخرب الیه اوزون تا ابتدای سال ۲٠۲۲ شده بود 
به عدد ۶۷  و  برنامه جلوتر هستیم  از  که حال 
درصد کاهش رسیده ایم و این دستاورد خوبی 
برای ایران است. وی این را هم گفت که طرح 
ملی حفاظت الیه اوزن از طرح های پیشگام در 
تا  که  بطوری  بوده  اوزن  الیه  تخریب  با  مبارزه 
کنون موفق به دریافت چهار لوح تقدیراز پروتکل 

مونترال و سازمان ملل شده است.

عملیات  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  قائم مقام   
اجرایی در بخشی از تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران 
از  پس  که  داشت  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار  دو 
بازدید رئیس سازمان بازرسی از این تصفیه خانه تأمین 

شده است.
به  نقل از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان 
در نشستی که پیرو بازدید رییس سازمان بازرسی کل 
جنوب  تصفیه خانه  طرح  پیشرفت  مراحل  از  کشور، 
وجود  رابطه  این  در  که  عدیده ای  مشکالت  و  تهران 
داشت، تشکیل شد با بیان اینکه راه اندازی تصفیه خانه 
فاضالب جنوب تهران از برنامه زمان بندی عقب است، 
مخاطرات  تصفیه خانه،  این  راه اندازی  عدم  کرد:  تأکید 
زیست محیطی  و  عمومی  بهداشت  حوزه  در  را  زیادی 
این  بازرسی  سازمان  ازاین رو،  دارد؛  تهران  مردم  برای 
چنانچه  و  است  داده  قرار  کار  دستور  در  را  مسئله 
داشته،  سهل انگاری  یا  قصور  دستگاهی  شود  مشخص 

اقدامات قانونی الزم انجام خواهد شد.
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  نمایندگان  به  خطاب  وی 
در  را  توپ  اظهارنظرها  در  که  گفت  جلسه  در  حاضر 
زمین هم نیندازند و همه مشارکت و تعامل کنند تا کار 

به سرانجام برسد.
رحمانیان با بیان اینکه باید برای رفع این مشکل نگاه 
جهادی داشت از تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران که 
بزرگ ترین  به عنوان  دارد  مساحت  هکتار   ۱۱٠ حدود 

تصفیه خانه، خاورمیانه یاد کرد.
وی گفت: ۶ بخش تصفیه خانه با قابلیت تصفیه فاضالب 
مربوط به سه میلیون نفر جمعیت با وام های داخلی و 
خارجی راه اندازی شده و از این پساب ها در فضای سبز و 
صنعت استفاده می شود اما بخش هفتم و هشتم آن ۱۵ 
درصد پیشرفت داشته که حدود پنج درصد ازآن پس از 

بازدید رئیس سازمان بازرسی سرعت گرفته است.
یادشده  بخش  دو  اجرایی  عملیات  رحمانیان،  گفته  به 
نیاز داشته است؛  اعتبار  مذکور دو هزار میلیارد تومان 
که پس از بازدید رئیس سازمان بازرسی از تصفیه خانه 
جنوب تهران و با ورود سازمان بازرسی کل کشور این 
است.قائم مقام  تأمین شده  به روش های مختلف  اعتبار 
مزارع  اینکه  به  اشاره  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
افزود:  است  آلوده  پساب های  معرض  در  شهر  جنوب 
می شود  استفاده  شهر  حاشیه  مزارع  در  پساب ها  این 
تحت  را  محیط زیست  از  صیانت  و  عمومی  بهداشت  و 
در  جد  به  آن  پیگیری  ازاین رو  است؛  داده  قرار  تأثیر 
دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است. وی ادامه 

آلودگی های  تهران،  آلوده  و   سطحی  رواناب های  داد: 
میکروبی و آالینده های بسیار خطرناکی دارند که بدون 
قرار  استفاده  مورد  مزارع  در  و  می شوند  رها  تصفیه 
می گیرد و باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود زیرا 
اثرات مخربی روی بهداشت عمومی، آب، خاک و منابع 

زیرزمینی دارد.
رحمانیان به تشریح برخی از وظایف قانونی وزارتخانه ها 
گفت:  و  پرداخت  حوزه  این  متولی  دستگاه های  و 
و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون  یک  ماده  اساس  بر 
فاضالب، وزارت نیرو وظیفه جمع آوری، انتقال و تصفیه 
بند  با  مطابق  کشاورزی  جهاد  وزارت  شهرها،  فاضالب 
به رفع  وزیران موظف  سه تصویب نامه سال ٨۵ هیات 
مشکل آبیاری مزارع سبزی کاری با فاضالب خام، وزارت 
دو  بند  موجب  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و  بهداشت  وزارت  و وظایف  قانون تشکیالت  ماده یک 
تشخیص  وظیفه  محیط،  بهداشت  آیین نامه  دو  ماده 
اقدامات  انجام  و  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  هرگونه 
قانونی، وزارت صمت به استناد بند ۱۴ مصوبه سال ٩۴ 
از صدور  به خودداری  امنیت ملی مکلف  عالی  شورای 
مجوز جدید با همکاری محیط زیست و وزارت نیرو به 

ماده  اساس  بر  آبریز،  حوزه  صنعتی  آالینده  واحدهای 
یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری 
که  اقدامی  هرگونه  و  آلودگی  هرگونه  از  ممانعت  و 
محیط زیست  تناسب  و  تعادل  خوردن  برهم  به  منجر 
تهران  شهرداری  و  محیط زیست  سازمان  برعهده  شود 
برای  زمین  تأمین  و  شهری  فاضالب های  مدیریت  نیز 

احداث تصفیه خانه های محلی و...را برعهده دارد.
تصفیه خانه  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۲ تامین 

تهران
هشت  و  هفت  های  بخش  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
توجه  مورد  مهم  موضوعات  از  یکی  تهران  تصفیه خانه 
در  تسریع  خواستار  است،  بازرسی  سازمان  پیگیری  و 

راه اندازی فازهای مزبور شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی از 
موضوعات مطرح شده در این جلسه پیرامون راه اندازی 
فازهای هفت و هشت تصفیه خانه جنوب تهران تأکید 
کرد: بر اساس اعالم آب منطقه ای این دو فاز در تیرماه 
سال آینده به بهره برداری می رسد اما اگر این گونه نباشد 
هیچ عذری از سوی آب منطقه ای پذیرفته نیست. وی 
به  و خطاب  اشاره کرد  رواناب های سطحی  به موضوع 

نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های متولی گفت: من 
به دنبال نتیجه هستم، خروجی منتهی به اقداماتی که 
این  در  ما  نیست  قرار  کنید؛  مطرح  را  داده اید  انجام 

جلسه آسیب شناسی کنیم.
رحمانیان افزود: وقتی مصوبه ای وجود دارد، کارگروهی 
سال  سه  دستگاه ها  تام االختیار  نمایندگان  و  هست 
می آیند و می روند اما خروجی ندارد و رواناب های آلوده 
نبوده  جریانی  حسن  یعنی  این  دارد،  وجود  همچنان 
بازرسی  سازمان  قائم مقام  دارد.   وجود  سوجریانی  و 
سال  وزیران  هیات  مصوبه  اساس  بر  گفت:  کشور  کل 
برعهده  رواناب ها  حوزه  در  کارگروهی  مسئولیت   ٩٨
که  است  این  برداشت  و  شده  گذاشته  کشور  وزارت 
این وزارتخانه به وظایف خود عمل نکرده یا اگر اقدامی 

انجام شده است، ضعیف بوده است.
برنامه  که  داد  مهلت  کشور  وزارت  به  رحمانیان 
زمان بندی و نقشه راه و وظیفه دستگاه ها را ظرف یک 
ماه مشخص و اعالم کند و از بازرسان مربوطه خواست 
از  و چنانچه پس  باشند  داشته  نظارت  موضوع  این  بر 
نکردند  عمل  خود  وظیفه  به  دستگاه ها  وظایف  تعیین 

موضوع به بازرسی اعالم شود.

تامین ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تصفیه خانه تهران

ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: نوسازی بافت های فرسوده به تنهایی 
از توان دولت و شهرداری ها خارج است، در 
توجه جدی  باید مردمی سازی مورد  نتیجه 

قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت 
در  آئینی  محمد  ایران،  شهری  بازآفرینی 
جزئیات  سیما  اول  صف  تلویزیونی  برنامه 
که  شهرسازانه  تشویقی  بسته  از  بیشتری 
و  معماری  عالی  شورای  توسط  تازگی  به 
و  کرد  ارائه  است  شده  تصویب  شهرسازی 
اقدام  برای چهار گروه که  بسته  این  گفت: 
می کنند،  فرسوده  بافت های  در  نوسازی  به 
مشوق های  گروه  هر  برای  و  شده  دیده 
اعطای حداکثر دو طبقه  از جمله  مختلفی 

تشویقی در نظر گرفته است.
برنامه بسته های تشویقی در  این  آئینی در 
را  مختلف  گروه   ۴ برای  شده  گرفته  نظر 
تشریح کرد و با بیان این که بسته اول برای 
کسانی است که در مقیاس محله ای و بلوک 
شهری اقدام به بازآفرینی شهری می کنند، 
این  تشویقی  ضوابط  از  بهره مندی  شروط 
گروه را توضیح داد و گفت: یکی از شروط 
حوزه  در  باید  ساز  و  ساخت  که  است  این 
و  مختلط  مسکونی  مسکونی،  کاربری 
باشد و متقاضی  خدمات پشتیبان محله ای 
باید نسبت به تهیه یک طرح یکپارچه برای 
کمیسیون  در  آن  تصویب  و  شهری  بلوک 
باید  ماده ۵ استان اقدام کند. طرح مذکور 
ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی و 
از  بخشی  محله،  با محیط  و سازگار  محلی 
سرانه های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد 
بارگذاری شده را تأمین کند و منجر به ارتقا 
بهبود خدمات محله ای، کیفیت فضاهای  و 

جمعی و فضای سبز محله شود.
در  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
راستای پیشگیری از شکل گیری ابر پروژه ها 
)با توده گذاری عظیم الجثه(، باید توده گذاری 
خرد،  کالبدی  تقسیمات  با  فضایی  لفاف  یا 
شود.  انجام  بافت،  مورفولوژی  با  متناسب 
ماده  کمیسیون  عهده  بر  شرایط  این  احراز 
۵ استان است. عالوه بر این مجاورت بلوک 
با حداقل یک معبر دارای عرض ۱٠ متر از 
تشویقی  ضوابط  از  بهره مندی  شروط  دیگر 

گروه اول است.
بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری

آئینی ضوابط تشویقی گروه اول را این گونه 
اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی  برشمرد: 
امکان  مصوب،  طرح  مجاز  تراکم  به  نسبت 
همکف  طبقه  مجاز  اشغال  سطح  تخصیص 
تأمین  به  مشروط  انتفاعی  کاربری های  به 
 ۲٠ تخصیص  امکان  مستقل،  ورودی 
مجموعه  مسقف  غیر  باز  فضای  از  درصد 
پارکینگ های  از  بخشی  تأمین  منظور  به 

از مساحت معابر  امکان استفاده  نیاز،  مورد 
بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک 
موافقت  صورت  )در  آن  از  حاصل  تراکم  و 
ضوابط  در  تسهیل  امکان  و  شهرداری ها( 

معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما.
پایدار  شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد  دبیر 
نوسازی در مقیاس محورهای  را  گروه دوم 
اصلی محالت فرسوده برشمرد و عنوان کرد: 
نصاب  حد  دارای  باید  گروه  این  متقاضیان 
تفکیک )موجود یا حاصل از تجمیع( طبق 
طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای 
و  توسعه  طرح های  )مطابق  محله  اصلی 

عمران شهری( مستقر باشند.
شده  گرفته  نظر  در  تشویقی  ضوابط  او 
و  برشمرد  گونه  این  را  دوم  گروه  برای 
تشویقی  طبقه  یک  حداکثر  اعطای  گفت: 
امکان  مصوب،  طرح  مجاز  تراکم  به  نسبت 
همکف  طبقه  مجاز  اشغال  سطح  تخصیص 
تأمین  به  مشروط  انتفاعی  کاربری های  به 
ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن 
ساختمانی،  تراکم  محاسبه  در  تراس  و 
نیاز  مورد  پارکینگ  تأمین  ضریب  کاهش 
به ٠.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه ای 
در معبر و امکان استفاده از مساحت معابر 
بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک 
موافقت  صورت  )در  آن  از  حاصل  تراکم  و 
گرفته  نظر  در  مشوق های  از  شهرداری ها( 
شده برای کسانی است که در مقیاس محله 

محور اقدام به نوسازی می کنند.
به گفته آئینی تبصره ای برای این گروه نیز 
ضوابط  از  بهره مندی  شرط  و  دارد  وجود 
قطعات مسکونی  برای  این مصوبه  تشویقی 
تجمیع  گروه،  این  در  حدنصاب  از  کمتر 
حدنصاب  به  رسیدن  و  مجاور  قطعات  با 
کمتر  مساحت  با  مسکونی  قطعات  است؛ 
از حدنصاب واقع در محورهای اصلی، وفق 
طرح مصوب و حقوق مکتسبه قانونی، بدون 
این  موضوع  تشویقی  از ضوابط  برخورداری 
را  پروانه ساختمانی  دریافت  امکان  مصوبه، 
بازآفرینی  خواهند داشت.مدیرعامل شرکت 
شهری ایران با بیان اینکه گروه سوم نوسازی 
شهری  فرسوده  بافت  عمق  در  تجمیعی 
تشویقی  بسته  از  بهره مندی  شرط  است، 
در نظر گرفته شده برای گروه سوم را دارا 
حاصل  یا  )موجود  تفکیک  حدنصاب  بودن 
مجاورت  و  مصوب  طرح  طبق  تجمیع(  از 
 ۶ حداقل  عرض  دارای  معبر  یک  با  قطعه 
متر عنوان کرد و گفت: اعطای حداکثر یک 
مجاز طرح  تراکم  به  نسبت  تشویقی  طبقه 
مصوب، کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد 
نیاز به ٠.۷۵ برای هر واحد، امکان احداث 
تأمین  حداکثر یک درب اضافه در راستای 
ناکارآمد  بافت های  در  پارکینگ  حداکثری 
تأمین  به  مشروط  فرسوده(  )بافت  کالبدی 

ضریب  با  نیاز  مورد  پارکینگ های  کلیه 
برای هر واحد و عدم  پارکینگ  تأمین یک 
احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه 
در  مشوق های  جمله  از  ساختمانی  تراکم 

نظر گرفته شده برای این گروه است.
شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد  دبیر  گفته  به 
قطعات  نوسازی  شامل  چهارم  گروه  پایدار، 
پالک های  می شود.  تجمیع  غیرقابل 
نصاب  حد  از  کمتر  مساحت  با  مسکونی 
تفکیک و حداقل مساحت ۵٠ مترمربع )پس 
از اصالحی( و غیرقابل تجمیع )مجاورت با 
ساختمان  و  عمومی  کاربری های  یا  معبر 
گروه  شروط  از  برخورداری  شامل  نوساز( 
داد:  توضیح  باره  این  در  او  است.  چهارم 
از  پس  متر   ۲ تا  طولی  پیشروی  امکان 
و  همجواری  رعایت  به  مشروط  اصالحی 
هر  برای  ضریب  کاهش  همسایگی،  حقوق 
 ،٠.۷۵ به  نیاز  مورد  پارکینگ  تأمین  واحد 
اضافه  درب  یک  حداکثر  احداث  امکان 
مشروط به تأمین ضریب یک پارکینگ برای 
هر واحد، امکان احداث واحدهای مسکونی 
تعیین شده  نصاب  از حد  کمتر  زیربنای  با 
مساحت  احتساب  عدم  و  مصوب  طرح  در 
بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی 
از مشوق های در نظر گرفته شده برای این 
برای  مصوبه  این  می رود.در  شمار  به  گروه 
گرفته  نظر  در  تبصره ای  نیز  چهارم  گروه 
کمتر  مساحت  با  مسکونی  قطعات  و  شده 
نداشته  تجمیع  امکان  که  مترمربع   ۵٠ از 
ضوابط  کلیه  رعایت  شرط  به  باشند، 
بدون  ساختمان،  و  معماری  شهرسازی، 
این  موضوع  تشویقی  از ضوابط  برخورداری 
را  پروانه ساختمانی  دریافت  امکان  مصوبه، 

خواهند داشت.
آئینی با اشاره به این که این مشوق ها امکان 
برای  را  تسهیلگران  و  جذب سرمایه گذاران 
فراهم  فرسوده  بافت های  نوسازی  به  ورود 
دنبال  به  مصوبه  این  کرد:  تصریح  می کند، 
طبقه  دو  نهایتاً  و  نیست  بلندمرتبه سازی 
می شود  داده  سازندگان  به  تشویقی  تراکم 
اما  به توسعه عمودی شهر نشده  که منجر 
فضاهای  و  عریض تر  معابر  می شود  باعث 
در  بگیرد.وی  محالت شکل  در  عمومی  باز 

معماری  نوع  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ 
کرد:  عنوان  فرسوده  بافت های  نوسازی  در 
نوسازی  در  شد  عنوان  که  طور  همان 
محله ای سازندگان باید طرح مصوب خاص 
داشته باشند که در آن احداث مرکز محله و 
معماری ایرانی – اسالمی مدنظر قرار دارد. 
عالوه بر این نفوذناپذیری یکی از مشکالت 
این مناطق به شمار می رود و مهم است که 
تسهیل  تردد  و  عریض تر  معابر  و  محورها 
امر در قالب نوسازی محله ای  این  شود که 
راحت تر اتفاق می افتد. اما مهم تر از همه این 
موارد حفظ جان انسان هایی است که در این 

مناطق زندگی می کنند.
هزار   ۱۷ از  گذشته  سال  در  او  گفته  به 
تسهیالت ارائه شده برای نوسازی بافت های 
فرسوده حدود هزار واحد یک طبقه، حدود 
۲ هزار واحد دو طبقه و در مجموع حدود 
کمتر  مجتمع های  به  تسهیالت  درصد   ۷٠
و  راه  وزیر  معاون  شد.  ارائه  واحد   ۵ از 
است  این  هدف  که  این  بیان  با  شهرسازی 
کنیم،  نوسازی  واحد  هزار   ۲٠٠ ساالنه 
ظرف  هدف،  این  تحقق  صورت  در  گفت: 
بخش  اطمینان  شرایط  یک  به  سال   ۵
در  بناها  ناپایداری  درصد  و  رسید  خواهیم 
سراسر کشور به زیر ۵٠ درصد، می رسد. از 
سازندگان، توسعه گران و انبوه سازان دعوت 
می کنم از فرصت خوبی که در قالب این سه 
بسته مالی، اداری و شهرسازانه فراهم شده 
استفاده کرده و به کمک شهروندان ساکن 
با کمک  بیایند. همچنین  در بافت فرسوده 
شهرداری ها نظارت خوبی بر روند ارائه این 
هیچ  حقوق  تا  می گیرد  صورت  مشوق ها 
کدام از طرفین پایمال نشود.آئینی همچنین 
در صحبت هایش از وجود ۱۶۶ هزار هکتار 
بافت ناکارآمد در کشور خبر داد که در سه 
این  افزود:  و  شده اند  بندی  دسته  محدوده 
میانی  فرسوده  بافت  از  عبارتند  بافت  سه 
بافت  هکتار،  هزار   ۷۴ حدود  گستردگی  با 
حاشیه نشین یا سکونتگاه های غیررسمی به 
در  تاریخی  بافت  و  هکتار  هزار   ۶٠ وسعت 
معادل  مجموع  در  هکتار.  هزار   ۳۲ حدود 
بافت های  را  شهرها  مساحت  از  درصد   ۲۳

ناکارآمد شهری تشکیل می دهد.

محمد آئینی : نوسازی بافت های فرسوده خارج از توان 
دولت و شهرداری هاست

ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
ذخایر  زمینه  در  کمبودی  هیچ  گفت: 
خونی در کشور نیست و این سازمان در 
تامین ذخایر خونی در بهترین حالت در 

طول تاریخ خود قرار دارد.
در  جمالی  مصطفی  ایرنا،  گزارش  به 
حاشیه بازدید از پایگاه انتقال خون مهاباد 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هم 
به ذخایر  نیاز کشور  اکنون ۱٠٠ درصد 
بطور  بیمارستانی  نیازهای  بویژه  خونی 
سازمان  را  امر  این  و  است  تامین  کامل 
انتقال خون مدیون مردم مسوولیت پذیر 
و اهداکنندگان متعهد و کارکنان کوشای 

سازمان انتقال خون می داند.
و  کرونا  کردن  فروکش  به  اشاره  با  وی 
در  خون  اهداکنندگان  حضور  افزایش 
زمان  از  افزود:  نیز  کشور  در  پایگاه ها 
اخیر  یکسال  در  کرونا  شیوع  کاهش 
میزان اهدای خون در کشور به میزان ۲٠ 
تا ۳٠ درصد افزایش یافته که این میزان 
کامال منطبق بر نیازهای بیمارستان ها به 

خون است.
ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
از  و  سرداران  عنوان  به  اهداکنندگان  از 
عنوان  به  خون  انتقال  سازمان  کارکنان 
سربازان گمنام سالمت یاد کرد و گفت: 
ایام  در  عزیزان  این  فداکاری  و  با تالش 
کرونا در حالی که بطور میانگین در جهان 
کاهش  درصد   ۳٠ خون  اهدای  میزان 
یافته بود ولی این میزان در کشور ما تنها 

هشت درصد کاهش یافت.
حضور  برای  مردم  از  دعوت  با  جمالی 
شد:  یادآور  خون  انتقال  های  پایگاه  در 
بررسی های پژوهشی که در مراکز انتقال 
خون انجام شده است نشان می دهد که 
در  بیماری  انتقال  از  موردی  هیچگونه 
این مراکز در کشور مشاهده نشده است 
برای  توانند  با خیال آسوده می  و مردم 

اهدای خون مراجعه کنند.
اعتقاد  سازمان  این  اینکه  بیان  با  وی 
دارد که زمینه اهدای خون را باید فراهم 
سازد تا مردم در اقصی نقاط کشور قادر 

در  کرد:  اضافه  باشند،  خود  اهدای  به 
توسعه  با  تا  کرده  تالش  زمینه  همین 
زیرساخت ها در کشور همچنین استفاده 
الزم  زمینه  خون  انتقال  اتوبوس های  از 
برای حضور مردم در این امر خداپسندانه 

تسهیل شود.
در  راستان  همین  در  داد:  ادامه  جمالی 
آذربایجان غربی پیش بینی شده ۲ پایگاه 
خود در شهرهای بوکان در جنوب و ماکو 

در شمال این استان ایجاد شود.
با  ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به اربعین حسینی و آیین پسندیده 
نذر  کرد:  تاکید  نیز  کشور  در  نذر خون 
یا  و  روز  یک  مختص  تنها  نباید  خون 
ایام خاص باشد بلکه مردم می توانند در 
تمامی ایام سال بویژه در ایام سرد و نیز 
نذر  ادای  به  نسبت  رمضان  مبارک  ماه 

خود اقدام کنند.
کمبود  ایران:  خون  انتقال  مدیرعامل 
نداردوی  وجود  کشور  در  خونی  ذخایر 
همچنین از پایگاه انتقال خون مهاباد که 

نیازهای خونی مراکز بیمارستانی جنوب 
به  می کند  تامین  را  غربی  آذربایجان 
عنوان یکی از پایگاه های مهم، استاندارد 
و بسیار خوب کشور یاد کرد و گفت: برای 
تجهیز این پایگاه و نیز پایگاه انتقال خون 
یک  آنها  از  هرکدام  به  خوی  شهرستان 
خواهد  اختصاص  فرز  پالکت  دستگاه 

یافت.
سنی  گروه  افراد  متخصصان  گفته  به   
اهدای  برای  می توانند  سال   ۶٠ تا   ۱٨
انتقال خون مراجعه  پایگاه های  به  خون 
انجام معاینات و بررسی  از  کنند و پس 
از سوی  تجویز شده  آزمایش های  دقیق 
مراکز  در  مستقر  پزشکان  و  متخصصان 
خون  اهدای  به  نسبت  خون  انتقال 
در  معاینه  از  پس  البته  و  کنند  اقدام 
عمل  مشکل،  کوچکترین  وجود  صورت 

خون گیری انجام نمی شود.
از خون  آمده  عمل  به  آزمایش های  نوع 
سی،  و  بی  هپاتیت  شامل  اهدایی  های 

ایدز و بیماری های مقاربتی است.

مدیرعامل انتقال خون ایران: 

کمبود ذخایر خونی در 
کشور وجود ندارد

خبر

سردار مهری: مشموالن بدون ثبت نام 
 اینترنتی به پایانه های مرزی

 مراجعه نکنند

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشموالنی 
از کشور  برای زیارت عتبات عالیات قصد خروج  که 
دارند بدون ثبت نام اینترنتی به مرزهای شش گانه 

مراجعه نکنند.
 سردار تقی مهری در حاشیه بازدید از مرز شلمچه 
بیان کرد: پلیس در رابطه با اجرای طرح ویژه اربعین 
حسینی، قبل از ماه محرم برنامه های خود را تنظیم 
به  عمومی  وظیفه  سازمان  راستا  این  در  و  کرده 
و  کرمانشاه  کردستان،  ایالم،  خورستان،  استان های 
برای  مناسبی  برنامه ریزی  که  کرده  ابالغ  آذربایجان 

عبور مشموالن زائر داشته باشند.
شامل  مشموالن  همه  جاری  سال  در  افزود:  وی 
دانشجویان، دانش آموزان، طالب و متعهدین خدمت 
مقدس  خدمت  مشمول  که  دولتی  دستگاه های  در 
سربازی بودند توانستند از طریق اینترنت برای مراسم 
اربعین حسینی ثبت نام کنند که این یک اقدام خیلی 
شد  باعث  که  بود  قبل  سال های  به  نسبت  خوبی 

مراجعه مشمولین به مقرهای انتظامی کم شود.
انتظامی  فرماندهی  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
نام  ثبت  از  پس  بعدی  مسئله  داد:  ادامه  کشور  کل 
اینترنتی، عدم دریافت وثیقه است و کلیه مشموالنی 
که بخواهند در طول سال از کشور خارج شوند مبلغی 
را به عنوان ودیعه می گذارند و پس از بازگشت به آنها 
عودت داده می شود اما امسال خروج برای مشموالن 
زائر رایگان و بدون اخذ وثیقه است و تاکنون تعداد 

زیادی نیز توانسته اند به عتبات عالیات مشرف شوند.
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سواد محیط زیستی رمز حفاظت از طبیعت
 امروزه وضعیت محیط زیست کشور در بخش های مختلف 
از جمله آب، خاک و هوا به مرحله شکننده ای رسیده که 
برای  برود، دیگر محیط زیستی  روال پیش  به همین  اگر 
باید  اساس  این  بر  ماند؛  نخواهد  باقی  بعدی  نسل های 
حفاظت از طبیعت جدی گرفته شود که رسیدن به آن 

نیازمند داشتن سواد محیط زیستی است.
ایران یکی از کشورهای مترقی در زمینه حفاظت از محیط 
زیست است چون جزو اولین کشورهایی به شمار می رود 
که در قانون اساسی یک اصل را به این مقوله اختصاص 
داده و حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند، 
زیرا  ادعا است  این  اساسی گواه  قانون  واقع اصل ۵٠  در 
در این اصل آمده است که در جمهوری  اسالمی، حفاظت  
محیط زیست  که  نسل  امروز و نسل های  بعد باید در آن  
حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  عمومی  
تلقی  می  شود، از این  رو فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن  
که  با آلودگی  محیط زیست  یا تخریب  غیرقابل  جبران  آن  

مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است.
محیط  که  دریافت  توان  می  اصل  این  عمق  به  توجه  با 
زیست و حفاظت از آن برای نسل های بعدی یک مقوله 

نیازمند  آن  اجرای  میان  این  در  که  شده  دیده  عمومی 
به  به روز بودن علم است که پرداختن  داشتن آگاهی و 
از پیش پررنگ  آن اهمیت سواد محیط زیستی را بیش 

می کند.
می دانیم که محیط زیست سالم نقش مهمی در کیفیت 
سیزدهم  دولت  اساس  این  بر  دارد  ها  انسان  زندگی 
اینکه شعار محیط زیستی سر دهد، توجه خاصی  بدون 
اساس  این  بر  دارد؛  زیست  محیط  از  حفاظت  بخش  به 
روشی که دولت در این بخش در پیش گرفته مشارکت 
مردم در بخش حفاظت است یعنی معتقد است که باید 
محیط زیست مردمی شود چون از این راه است که می 
برنامه های حفاظت، جوامع محلی را هم  توان دراجرای 
منتفع  طرحی  از  محلی  جامعه  که  زمانی  داد.  مشارکت 
واقع  در  کرد،  خواهد  همکاری  آن  اجرای  در  قطعا  شود 
یک  از  محلی  جوامع  مثال  اگر  که  معتقدند  کارشناسان 
درآمدزایی  خود  زندگی  محل  اطراف  جنگل  یا  و  تاالب 
پایدار داشته باشد قطعا در حفاظت از آن پیشقدم خواهد 
شد؛ این روشی است که دنیا به سمت آن رفته و جواب 
های خوبی هم گرفته اند. البته مساله اصلی در این میان 

داشتن سواد الزم برای درک این مهم یعنی همان سواد 
محیط زیستی است که نه فقط باید میان مردم بلکه میان 

مسووالن هم باال برود.
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
ایرنا  باره به خبرنگار محیط زیست  محیط زیست دراین 
گفت: امروزه سواد محیط زیستی به عنوان یکی از ابزارهای 
مهم و پیش نیازهای اساسی مدیریت محیط زیست شناخته 
تفاوت  محیط زیستی  سواد  افزود:  مرادی  نوراهلل  می شود. 
اساسی ولی نامحسوس با آموزش محیط زیست دارد، در 
حالی که آموزش محیط زیست فرایندبنیان است، اهداف 
محیط زیستی خروجی را مبنا قرار می دهد، سواد محیط 
نظام های  و  طبیعی  نظام های  میان  روابط  درک  زیستی 
محیط زیستی  سواد  دارای  فردی  است.  انسان  اجتماعی 
است که هنر حل مسئله، تفکر نقدگرایانه و مهارت های 
تصمیم سازی کارآمد برای سنجش تمام جنبه های یک 
مسئله محیط زیستی را دارا باشد، این فرد می تواند رفتار 
مسئوالنه ای برای حل مسائل محیط زیستی داشته باشد 
چرا که مهارت های شناختی برای تصمیمات خردمندانه را 

به دست آورده است .

چهارشنبه 23 شهریور  1401 سال پنجم - شماره   144



اخبار

افق توسعه استان اردبیل تا سال 
۱۴۲۴ ترسیم شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: 
با تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین، افق توسعه این 
استان تا سال ۱۴۲۴ ترسیم شده تا براساس این سند و 
چشم انداز، توسعه و رونق همه جانبه استان رقم بخورد.

داوود شایقی روز چهارشنبه با اعالم این خبر به خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: با تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، سند 
آمایش سرزمین منجر به تحول و توسعه استان خواهد 
بود و در کنار آن سند توسعه شهرستان ها و سند توسعه 
اقتصادی و اشتغال روستاهای باالی ۴۰ خانوار نیز تهیه 
بدنیال  روستاها  در  را  اشتغال  و  تولید  رونق  که  شده 

خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با 
بیان اینکه توزیع اعتبارات بر مبنای ۱۶ شاخص انجام 
می گیرد، افزود: در کشور مبنای توزیع اعتبارات جمعیت 
است ولی باالتر از سهم ۱.۵۶ درصدی جمعیت استان 

بیش از ۳.۲ درصد اعتبارات دریافت شده  است.
وی بیان کرد: در حالی که ۴۷ درصد جمعیت استان در 
شهرستان اردبیل ساکن هستند تنها ۲۱ درصد اعتبارات 
همچنانکه  می یابد  اختصاص  شهرستان  این  به  ساالنه 
اعتبارات  از  کم،  جمعیت  وجود  با  استان  مناطق  سایر 

خوبی برخوردار هستند.
اردبیل  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
گفت: با در نظر گرفتن سایر شاخص ها به غیر از جمعیت 
کاهش  هدف  با  استان  متوازن  توسعه  به  شده  سعی 

مهاجرت کمک شود.
جمعیت  شاخص  اردبیل  استان  در  داد:  ادامه  شایقی 
مبنای توزیع اعتبارات نیست بلکه ۱۶ شاخص مهم از 
بوده  توجه  مورد  اعتبارات  توزیع  در  محرومیت  جمله 

است.
وی اظهار کرد: با ابالغ بودجه ۱۴۰۱ و تشکیل جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان توزیع این اعتبارات 
براساس شاخص های تعیین شده به ویژه منطبق بر سند 
درصد،   ۸ اقتصادی  رشد  براساس  تا  شده  آغاز  آمایش 
در  را  خوبی  روند  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  افزایش 

تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم.
شایقی با اشاره به اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور 
از محل  اعتبار  ریال  میلیارد  افزود: ۱۳ هزار  اردبیل  به 
سفر رئیس جمهور به استان اختصاص یافته تا طرح های 

پیشران استان با اولویت آب، راه و راه آهن اجرا شود.

 سفیر ژاپن در تهران گفت: با وجود تحریم ها، 
ژاپن و ایران همکاری های خوبی دارند و در 
آژانس  ارومیه،  دریاچه  احیای  برنامه های 
)جایکا(  ژاپن  المللی  بین  همکاری های 

برنامه های مختلفی اجرا کرده است.
دیدار  در  روز سه شنبه  آیکاوا  توشی  کازو   
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استاندار  با 
اینکه آذربایجان شرقی از جمله استان های 
کرد:  اظهار  است،  ایران  مهم  و  استراتژیک 
توسعه  و  ارتباطات  افزایش  به  مند  عالقه 

استان  این  با  فرهنگی  و  اقتصادی  تعامالت 
هستیم.

وی افزود: تبریز و آذربایجان شرقی در طول 
تاریخ همواره نقطه اتصال بین شرق و غرب 
از  استفاده  و  روابط  گسترش  آماده  و  بوده 
مزیت های تبریز و آذربایجان شرقی هستیم.

توانمند  سرمایه گذاران  حضور  عالقه مند 
خارجی در آذربایجان شرقی هستیم

با  دیدار  در  نیز  شرقی  آذربایجان  استاندار 
در  سرمایه گذاری  باثبات  فضای  به  اشاره 

مزیت هایی  شرقی  آذربایجان  گفت:  استان، 
دارد  خارجی  سرمایه گذاران  برای  متعددی 
و عالقه مندیم در حوزه های مختلف پذیرای 

سرمایه گذاران توانمند خارجی باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: ایران و ژاپن 
دیپلماتیک  روابط  سابقه  سال   ۹۰ از  بیش 
دارند و ژاپن به عنوان یک کشور متمدن که 
برای  دارد  اساسی  نقش  دنیا  با  تعامالت  در 
روابط  امیدواریم  و  است  مهم  بسیار  ایران 
که  مزاحمت هایی  تاثیر  تحت  دیپلماتیک 

دیگران ایجاد می کنند، قرار نگیرد.  
وی با اشاره به ظرفیت های آذربایجان شرقی 
به  تبریز  داد:  ادامه  مختلف،  های  حوزه  در 
و  اسالمی  ایران  تاریخ  و  عنوان مرکز تمدن 
منطقه همواره نقش بسیار مهمی در مسائل 
منطقه ای در حوزه های فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی داشته است.
تاریخی  مسیر  در  گرفتن  قرار  گفت:  وی 
به  ترانزیت  مسیر  همچنین  و  ابریشم  جاده 
نقش  توانسته  اوراسیا  و  اروپایی  کشورهای 
برجسته و بی بدیلی برای استان در افزایش 

روابط تجاری ایفا کند.
از  شرقی  آذربایجان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سایر  همچون  گذاری  سرمایه  امنیت  لحاظ 
استان های کشور بسیار باثبات است، اظهار 
گذاری  سرمایه  اختصاصی  شهرک  کرد: 
در  خارجی  بازرگانان  و  تجار  برای  خارجی 

تبریز وجود دارد که مزیت خوبی برای حضور 
سرمایه گذاران ژاپنی در این شهر است.

اینکه  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  استاندار 
تبریز قطب سوم تولید قطعات خودرویی در 
کشور است، گفت: می توان از توانمندی های 
تولید قطعات  ژاپن در حوزه خودروسازی و 

خودرو در تبریز بهره مند شد.
وی با تاکید بر حضور هیات های اقتصادی 
بخش  در  گذاری  سرمایه  و  تبریز  در  ژاپن 
های  شرکت  افزود:  فناوری،  و  علمی  های 
رشد  مراکز  و  ها  آپ  استارت  بنیان،  دانش 
بسیار خوبی در حوزه های مختلف از جمله 
کشاورزی و صنعتی و هایتک در استان فعال 

هستند.
گردشگری،  های  ظرفیت  به  اشاره  با  خّرم 
میراث فرهنگی و آثار ثبت شده جهانی این 
استان، بر افزایش حضور گردشگران ژاپنی در 

استان تاکید کرد.
وی ادامه داد: منطقه آزاد ارس مزیت بسیار 
ترانزیتی  ارتباطات  صنعتی،  لحاظ  از  خوبی 
و  توسعه  برای  اقتصادی  های  معافیت  و 

گسترش روابط بین دو کشور است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره 
به اینکه حل مساله مسکن از جمله اولویت 
می توان  گفت:  است،  سیزدهم  دولت  های 
از تخصص و تکنولوژی های جدید ژاپن در 

حوزه ساخت و ساز در استان بهره مند شد.

سفیر ژاپن: با وجود تحریم ها همکاری های 
خوبی با ایران داریم

اخبار

معاون استاندار کرمانشاه: بسته 
سرمایه گذاری استان کرمانشاه با محوریت 

اتاق بازرگانی در دست تهیه است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از تهیه و تدوین 
در  بازرگانی  اتاق  محوریت  با  کرمانشاه  استان  سرمایه گذاری  بسته 
استان خبر داد و خواستار همراهی دستگاه ها برای نهایی شدن این 

بسته شد.
»بهزاد باباخانی« در نشست بررسی و تبادل نظر در خصوص بسته 
پیشنهادی سرمایه گذاری استان کرمانشاه در استانداری با بیان اینکه 
کرمانشاه ظرفیت های متعددی برای حضور سرمایه گذاران دارد، گفت: 
برای سرمایه گذاران سراسر  باعث شده کرمانشاه  از دالیلی که  یکی 
کشور جذاب باشد وجود مزیت هایی مانند آب و زمین کافی است که 

بسیاری از استان های دیگر از آن برخوردار نیستند.
وی درباره اینکه چرا با وجود اینهمه مزیت شاهد جهش سرمایه گذاری 
در استان نیستیم، افزود: اگر جهش سرمایه گذاری در کرمانشاه رخ 

می داد تا این اندازه با معضل بیکاری مواجه نبودیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از دالیل متعددی 
یاد کرد که باعث شده آنطور که باید از فرصت حضور سرمایه گذاران 
استفاده نکنیم و تاکید کرد: سرمایه هوشمند است و به سمتی می رود 

که شرایط بهتری برای آن فراهم باشد.
یکی  ادامه  در  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
از دالیلی که باعث شده آنطور که باید در زمینه جذب سرمایه گذار 
در کرمانشاه موفق نباشیم را خال وجود اطالعات و مطالعات جامع 

سرمایه گذاری در استان دانست.
بازرگانی  اتاق  اینکه بسته سرمایه گذاری که توسط  بیان  با  باباخانی 
پیشنهاد شده تا حدودی به کمک خالهای حوزه سرمایه گذاری آمده 
است، گفت: در این بسته باید چند مورد مهم توجه شد، از جمله اینکه 
با اجرای این بسته سهم حوزه صنعت و کشاورزی از اشتغال و اقتصاد 

تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، بسته 
شامل  پیوست  سه  حداقل  نیازمند  کرمانشاه  استان  سرمایه گذاری 

پیوست فرهنگی، پیوست توسعه مهارت و پیوست تامین مالی است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه این 
بسته حدود سه ماه آینده تدوین نهایی خواهد شد، گفت: این بسته 
کوچک(  )پروژه های  SMEها  و  مگاپروژه ها  اصلی  حوزه  دو  شامل 

است.
»کیوان کاشفی« وی با بیان اینکه بخش مگاپروژه ها عمدتا با محوریت 
بخش دولتی و در حوزه زیرساختی از جمله انرژی، راه، خط آهن و 
دیگر بخش ها خواهد بود، افزود: برای این بخش ها دستگاه هایی از 
جمله آب و فاضالب، آب منطقه ای، برق منطقه ای، نیروگاه ها، شرکت 

گاز و دیگر دستگاه های مرتبط باید پای کار بیایند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: در بخش پروژه های کوچک 
محوریت کار به بخش خصوصی، هولدینگ ها و انجمن های تخصصی 
واگذار شده و قرار است این بخش در چند حوزه مهم پیشنهادات خود 
برای  کند.  داریم مطرح  فرصت سرمایه گذاری  که  زمینه هایی  در  را 
نمونه در حوزه پتروشیمی، پاالیشگاه، صنایع فوالد، حوزه بازرگانی، 
این  فعاالن  پیشنهاد  با  است  قرار  معدنی  صنایع  ساختمان،  صنعت 

عرصه در هر حوزه بین پنج تا ۱۵ پروژه پیشنهاد شود.
به گفته کاشفی، همه بخش ها باید پیشنهادات خود را در زمینه این 
بسته هرچه زودتر مطرح کنند تا با جمع بندی پیشنهادات و نظرات 
بتوان ظرف سه ماه آینده شاهد تدوین بسته نهایی بود و بتوانیم تا 
پایان سال این بسته سرمایه گذاری را به یک کتاب تبدیل کرده و برای 
آن رویداد برگزار کنیم.وی با اشاره به اینکه این بسته سرمایه گذاری 
الزاماتی هم دارد، تعریف پروژه ها در چارچوب توسعه پایدار، استفاده 
حداکثری از استعدادهای موجود در استان، حرکت در مسیر کاهش 
نرخ بیکاری و کاهش شکاف تکنولوژی موجود در استان را از مهمترین 
این موارد برشمرد.رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در 
تدوین این بسته هم به اسناد باالدستی کرمانشاه توجه شده و هم 

تالش شده از تجارب موفق دیگر استان ها بهره بگیریم.
کاشفی در ادامه از احصا پنج چالش اصلی پیش روی سرمایه گذاری 
در کرمانشاه نیز یاد کرد و افزود: این پنج چالش شامل تامین نقدینگی 
نبودن منابع (،  بانکی و هم متنوع  )هم دشواری دریافت تسهیالت 
کار،  و  کسب  فضای  نامناسب  اکوسیستم  ماهر،  کار  نیروی  کمبود 
مسائل فرهنگی و مسائل متفرقه ) عدم توجه به کسب و کار روستایی، 

عدم اعتماد به کارآفرینان جوان( است.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه: تمام 
امکانات و تجهیزات مدارس استان کرمانشاه 

برای آغاز سال تحصیلی آماده است

 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از آمادگی همه مدارس 
به کالس های درس در سال  آموزان  برای ورود دانش  استان  سطح 
و  امکانات  تمام شرایط،  گفت:  و  داد  تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ خبر 
تجهیزات در مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم شده 
است.»سلمان محمدی« در مراسم رزمایش آماده سازی مدارس استان 
در جمع خبرنگاران  تحصیلی جدید  بازگشایی سال  برای  کرمانشاه 
اینکه سه سال تحصیلی گذشته در بحران شیوع  با توجه به  افزود: 
ویروس کرونا مدارس به شکل غیرحضوری و یا نیمه حضوری فعالیت 
می کردند، امسال در تالشیم برای بازگشایی مدارس و حضور دانش 
آموزان سرکالس های درس، تمام شرایط و امکانات برای شروع سال 

تحصیلی باشکوه فراهم شده باشد. 
بازگشایی مدارس در سطح  برای  قبل  ماه  از سه  اینکه  بیان  با  وی 
آموزش و پرورش استان برنامه ریزی شده است، گفت: االن بحمداهلل 
همه شرایط برای آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در روز شنبه دوم 
مهرماه مهیا است.محمدی اعالم کرد: امسال در روز ۳۱ شهریورماه 
پنج شنبه آیین"شکوفه ها" ) مراسم ورود کالس اولی ها به مدرسه( 
داریم و اما شروع رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ دوم مهرماه 
کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  بود.  خواهد  شنبه  روز 
مدارس  سازی  آماده  شهریور(   ۲۳( روز  رزمایش  اشاره  با  ادامه  در 
استان کرمانشاه گفت: هدف از این رزمایش سنجش میزان آمادگی 
امکانات، تجهیزات مدارس برای ورود دانش آموزان در سال تحصیلی 
باقیمانده جبران  اگر مشکل هست، ظرف یک هفته  تا  جدیداست، 
شود.محمدی اظهار داشت: در این رزمایش؛ فضا مدارس، تشکیالت، 
برنامه و امکانات و روند توزیع کتب در مدارس را بررسی می کنیم.وی 
اضافه کرد: در این مانور حتما از مدارس خواسته می شود تا امروز همه 
دانش آموزان باید ثبت نام شده باشند، معلم همه کالس ها مشخص و 
هیچ کالسی بدون معلم نباشد، برنامه هفتگی کالس ها تنظیم باشد، 
با خانواده ها در خصوص نحوه تشکیل کالس ها ارتباط برقرار کرده 
باشند، برای والدین کالس های توجیهی ) در خصوص تعامل با کالس 
درس ها و مدرسه(  گذاشته شده باشد، همچنین تکلیف سرویس 

مدارس دانش آموزان نیز مشخص باشد.  
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شهرستان پاوه در زمینه آموزش و 

مهارت آموزی نیاز به حمایت و تقویت دارد

 فرماندار پاوه با اعالم اینکه این شهرستان در زمینه آموزش 
و مهارت آموزی نیاز به تقویت و کار جهادی دارد، گفت: 
باید مردم را نیز برای مهارت آموزی در زمینه های مختلف 

نیز تشویق کنیم.
شورای  نشست  در  چهارشنبه  عصر  رستمی«  »اردشیر 
و  فنی  آموزش  با حضور مدیرکل  پاوه  مهارت شهرستان 
حرفه ای استان کرمانشاه در سالن اجتماعات شهید حاج 
امروز هرکاری که  افزود:  پاوه،  فرمانداری  قاسم سلیمانی 
بخواهیم انجام دهیم اگر پیوست آموزش نداشته باشد در 

مسیر اصلی خودش قرار نمی گیرد.
زمینه  در  پاوه  شهرستان  در  خوبی  اقدامات  گفت:  وی 
آموزش انجام شده است اما به تناسب وضعیت شهرستان 
باید از همه اهرم ها  باید آموزش های ما به روز باشد و 
برای توانمدسازی صاحبان ِحرف و مشاغل استفاده نماییم. 
فرماندار پاوه در ادامه گفت: در گذشته آموزش های ما در 
بازار توجیهی نداشت و کاربردی نبود اما امروز باید آموزش 
های ما به سمت اشتغال برود و پیوند صحیح و درست بین 

آموزش و اشتغال ایجاد نماییم.
رستمی افزود: آموزش ها در سطح شهرستان هم از بُعد 
کیفی و هم کمی باید به سطحی برسد که اثر بخشی آن در 

شهرستان ملموس و در ارتقا مهارت ها موثر باشد.  
وی اظهار کرد: اقدامات ما در شهرستان باید طوری باشد 
که مردم به طرف آموزش سوق داده شوند و مردم اگر از 

آموزش فرار کنند ضرر آن به جامعه بر می گردد. 
اصولی می توانیم  آموزش  با  ادامه گفت:  در  پاوه  فرماندار 
زمینه های اشتغال پایدار را فراهم نماییم و یکی از شاخصه 
های جهاد تبیین که مورد تاکید مقام معظم رهبری است 

در همین آموزش مهارت ها می توان خالصه کرد.
رستمی همچنین در ادامه افزود: متصدیان گردشگری را 
با آموزش های درست برای رفتار حرفه ای با گردشگران 
آموزش دهیم تا شاهد جذب بیشتر گردشگران و توسعه 

گردشگری باشیم.
وی همچنین از مدیر آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
افزایی  مهارت  و  آموزش  زمینه  در  تالش  دلیل  به  پاوه 

متقاضیان کسب و کار تشکر کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز در 
ادامه این نشست گفت: باید استعدادهای موجود در منطقه 
را تبدیل به دانش، علم و مهارت نموده و مهارت کسب 

شده را تبدیل به ثروت نمائیم.
دستی  صنایع  های  آموزش  کرد  پیشنهاد  نوری«  »عزیز 
در سطح شهرستان را در حوزه استاد شاگردی برده و از 
تجربیات این اساتید جهت کسب مهارت، مهارت جویان و 

اخذ مدرک اقدام شود.

اجرای  در  تسریع  لزوم  بر  کردستان  استاندار   
عنوان  به  بیجار  در  آب  تعریف شده  پروژه های 
یکی از مولفه های مهم برای ماندگاری جمعیت 
و رشد و توسعه شهرستان تاکید کرد و خواستار 

بازنگری در تخصیص آب سد تالوار شد.
 اسماعیل زارعی کوشا روز چهارشنبه در جلسه 
وزیر  حضور  با  بیجار  شهرستان  اداری  شورای 
اصلی  های  مولفه  از  یکی  داشت:  اظهار  نیرو 
برای نگهداشت جمعیت در روستاها و شهرهای 
و  شرب  آب  تامین  بحث  بیجار،  شهرستان 
تر  جدی  توجه  مورد  باید  که  است  کشاورزی 

قرار گیرد.
پروژه  اجرای  تسریع  لزوم  بر  تاکید  ضمن  وی 
در  و  شهرستان  این  در  آب  شده  تعریف  های 
برخی موارد تعیین تکلیف پروژه ها، افزود: انتقال 
آب سد سیازاخ به بیجار و حسن آباد یاسوکند 
از جمله مصوبات سفر وزیر نیرو در دی ماه سال 
گذشته بود که امیدواریم سریعتر به نتیجه برسد.

استاندار کردستان به سد تالوار و ایجاد تصفیه 
خانه فاضالب در پایاب آن اشاره داشت و اضافه 
به  بازنگری در تخصیص آب  با  امیدواریم  کرد: 

مساعد  قول  و  تالوار  سد  از  بیجاری  کشاورزان 
بخش چنگ  روستاهای  آب  مشکل  نیرو،  وزیر 

الماس برطرف شود.
اکبر  علی  و  نیرو  وزارت  نگاه  از  کوشا  زارعی 
های  پروژه  به  ویژه  نگاه  واسطه  به  محرابیان 
آب در کردستان، تقدیر کرد و ادامه داد: امروز 
روز بسیار بزرگی برای مردم شهرستان بیجار و 

استان کردستان است.
از  مهاجرت  و  جمعیت  منفی  رشد  به  وی 
شهرستان بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب در سفر به بیجار در سال ۱۳۸۸، از 
مردم این شهرستان خواستند که بمانند و آن را 
بسازند و این مهم همان زمان نیز دغدغه رهبری 

بود.
۶۷ روستای بیجار با تنش آبی مواجه است

هم  اسالمی  شواری  مجلس  در  بیجار  نماینده 
هم در این نشست ضمن قدردانی از تالش های 
استاندار کردستان گفت: به واسطه مهاجرت زیاد 
مردم بیجار به استان های دیگر، شهرهایی مانند 
اسالمشهر در تهران شکل گرفت که جای بسی 

تاسف است.

سد  آب  تخصیص  بازنگری  از  زندیان  علیرضا 
آب  سهم  شدن  کم  و   ۱۳۹۷ سال  در  سیازاخ 
شرب و کشاورزی بیجار انتقاد کرد و افزود: در 
بازنگری تخصیص آب سد تالوار هم این اتفاق 
افتاد و سهم شهرستان بیجار از هفت هزار هکتار 

به هزار هکتار کاهش یافت.
بازنگری  از  بار  هر  بیجار  اینکه  بیان  با  وی 
داد: در  ادامه  است،  تخصیص آب متضرر شده 
این شهرستان در سه بخش کشاورزی، شرب و 
به  از جمله زنجیره فوالد و پتروشیمی  صنعت 

آب نیاز داریم.
نماینده بیجار در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در حال حاضر ۶۷ روستای این شهرستان 
با تنش آبی مواجه است که امیدواریم با بازنگری 
در تخصیص آب سد تالوار بخشی از این تنش 

برطرف شود.
نبود تصفیه خانه فاضالب در شهرهای یاسوکند، 
احداث  لزوم  آغاج،  توپ  و  بابارشانی  پیرتاج، 
تصفیه خانه آب در کنار سد تالوار و تخصیص 
از  آب  انتقال  خط  اجرای  برای  جهشی  اعتبار 
سد سیازاخ به بیجار و یاسوکند، از مواردی بود 

زندیان به آن اشاره کرد.
رشد منفی جمعیت در بیجار

فرماندار بیجار هم در این جلسه اظهار داشت: 
نیروی  و  منابع خدادادی  دارای  این شهرستان 
انسانی مستعدی است و مردم آن همواره ارادت 
و  اند  کرده  اثبات  را  انقالب  و  نظام  به  خود 
وعده های  به  که  است  این  دولت  از  انتظارشان 

خود جامه عمل بپوشاند.
عدالت  کردن  عملی  لزوم  بر  قاسمی  احمدرضا 
محوری در شهرستان بیجار تاکید کرد و افزود: 
این شهرستان با رشد منفی جمعیت مواجه است 
و نیاز به توجه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد، 

در غیر اینصورت باید شاهد افزایش مهاجرت از 
روستاها باشیم.

ای  عادالنه  تصمیم  خواست  نیرو  وزیر  از  وی 
تا  شود  گرفته  تلوار  سد  از  استفاده  مورد  در 
روستاییان پایاب این سد در شهرستان بیجار نیز 
بتوانند از آن برای آبیاری اراضی کشاورزی و آب 

شرب بهره ببرند.
گالیه نماینده کشاورزان

رییس نظام صنفی کشاورزی بیجار هم در این 
پایاب  به حقابه کشاورزان  از عدم توجه  جلسه 
سد تلوار انتقاد کذد و گفت: کم آبی و عدم رونق 
کشاورزی، باعث مهاجرت بیش از ۴۰۰ هزار نفر 

از مردم شهرستان شده است.
سید حسین رحیمی با بیان اینکه از ۴۰۰ هزار 
هکتار اراضی کشاورزی بیجار فقط ۲ درصد آن 
آبی است، ادامه داد: در شهرهای اطراف مجوز 
حفر ۱۰ هزار چاه صادر شده اما در بیجار حفر 

چاه ممنوع است.
دیگر  آب شرب  تامین  مخالف  شد:  یادآور  وی 
شرب،  آب  حق  ابتدا  ولی  نیستیم  ها  استان 
آب  بعد  شود  داده  بیجار  صنعتی  و  کشاورزی 

بیجار به استان های دیگر صادر شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی بیجار تاکید کرد: 
مهاجرت  شود  گرفته  نادیده  بیجار  حقابه  اگر 
برای  امروز  تصمیم  بنابراین  شود،  می  بیشتر 

آینده ما بسیار تاثیرگذار است.
متانت کشاورزان  از مسئوالن خواست  رحیمی 
بیجاری را به پای نداشتن مشکالت ننویسید و 
در چند  استان  و  گفت که مسوالن شهرستان 
سال گذشته با هدف حفظ پست و مقام، حق 

کشاورزان بیجاری را نادیده گرفته اند.
شهرستان بیجار در ۱۴۲ کیلومتری شمال شرق 

سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.

استاندار کردستان خواستار اجرای سریع پروژه های آب در بیجار شد
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جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   
اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  کشاورزی 
کرمانشاه  استان  در  ُکلزا  کشت  زمان  بهترین 
حد فاصل ۱۵ شهریور تا هفته اول مهر ماه در 
کرمانشاهی  کشاورزان  از  است  معتدل  مناطق 
خواست برای کشت محصول ُکلزا در زمان باقی 

مانده اقدام کنند.
» افشین صفوی«  به کشاورزان استان کرمانشاه 
های  زمین  کلزا؛  کشت  از  قبل  کرد  توصیه 
کشاورزی را با شخم زدن، دیسک زدن و آبیاری 
آماده سازی کنند و سپس اقدام به کشت کنند.

زراعی جدید جهاد  اینکه در سال  بیان  با  وی 
کشاورزی استان کرمانشاه سهم کشت ۱۱ هزار 
هکتار کلزا را در سطح کشور دارد، گفت: فصل 
پنجم  تا  شهریور  از ۱۵  استان  در  ُکلزا  کشت 
و  کرمانشاه  مانند  معتدل  مناطق  در  مهرماه 

اسالم آباد است.
استان  کشاورزان  همه  به  همچنین  صفوی 
کرمانشاه توصیه کرد: حتما محصوالت خود را 
قرار  از کشت  قبل  ها  با شرکت  و  کنند  بیمه 

داد ببنند.
به گزارش ایرنا؛ ُکلزا روغنی است که از دانه های 
کلزا به دست می آید. روغن کلزا به دلیل داشتن 
اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول 
از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار و بین ارقام و 
در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسید 

های چرب آن مشاهده می شود.  
دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا 
۲۴ درصد پروتیین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست 
استخراج  روغن  آنها  از  که  کلزاهایی  است. 

می شود را کانوال می نامند.
روغن کلزا فاقد کلسترول بوده و نسبت به همه 

چربی  کم ترین  جهان  در  خوراکی  روغن های 
اشباع را دارد. دانه های کلزا دارای روغن فراوانی 
است،  از روغن این گیاه در انواع صابون ها و 

شوینده ها نیز استفاده می شود.
پایدار  ایرنا؛ کشاورزی محور توسعه  به گزارش 
کرمانشاه و یکی از بخش های مهم این استان 
تامین  بر  عالوه  که  است  چهارفصل  و  مرزی 
از  زیادی  بخش  استان،  داخل  غذایی  نیازهای 

نیازهای کشور را نیز تامین و تضمین می کند.
 ۲۵ با  ایران  غرب  در  پهناور  استانی  کرمانشاه 
هزار کیلومتر مربع مساحت، یکی از استان های 
مهم از حیث کشاورزی و منابع طبیعی محسوب 
می شود به طوریکه ۷۰ درصد مساحت استان را 
با بیش از ۵۲۷ هزار  عرصه های منابع طبیعی 
هکتار جنگل و یک میلیون و ۱۹۲ هزار هکتار 

مرتع تشکیل داده است.

زمین  هکتار  هزار   ۹۵۰ از  بیش  همچنین 
که  دارد  وجود  کرمانشاه  استان  در  کشاورزی 
تن  و ۸۱۴  هزار  و ۵۷۵  میلیون  چهار  ساالنه 
انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالت و 

آبزیان در استان تولید می شود.
 ۲ های  بارش  هوایی،  و  آب  اقلیم   ۱۱ داشتن 
برابری نسبت به میانگین کشوری، چهار فصل 
محصوالت  درصد   ۹۸ از  بیش  تولید  و  بودن 
و  از جمله ظرفیت ها  استان  در  باغی  و  زراعی 
پتانسیل های بخش کشاورزی استان کرمانشاه 
و  بیکاری  رفع  برای  ظرفیت  این  کهاز  است 
ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان و رونق 

اقتصادی استان استفاده کرد.
هزار   ۱۲۵ حدود  استان  جمعیت  مجموع  از 
بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت 

هستند.

معاون جهاد کشاورزی استان: کشاورزان کرمانشاهی ُکلزا کشت کنند
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درستکار:  سبک تمرین و انتخابی ما 

قابل قیاس با کشتی فرنگی نیست

اینکه  بیان  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی   
را  ایران  کشتی  تاریخ  نتیجه  بهترین  می توانیم 
تمرینات  سبک  گفت:  بزنیم  رقم  صربستان  در 
و انتخابی کشتی آزاد متفاوت از کشتی فرنگی 

است.
روزهای  جهان  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های 
۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در شهر بلگراد صربستان 
اطری،  رضا  سرلک،  علیرضا  شود.  می  برگزار 
رحمان عموزاد خلیلی، امیرمحمد یزدانی، یونس 
کامران  یزدانی،  حسن  نخودی،  محمد  امامی، 
قاسم پور، محمدحسین محمدیان و امیرحسین 
رقابت ها  از  دوره  این  در  ایران  نمایندگان  زارع 

هستند.
احسان  و  سرمربی  عنوان  به  درستکار  پژمان 
احسان پور،  بهنام  میرعمادیان،  مصطفی  امینی، 
مصطفی آقاجانی و اباذر اسالمی به عنوان مربی 

در کنار ملی پوشان حضور دارند.
آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  درستکار  پژمان 
در خالل تمرینات این تیم در بلگراد گفت: برای 
موفقیت به صربستان آمدیم و مطمئنم بهترین 
نتیجه تاریخ کشتی ایران را در این دوره به دست 
خواهیم آورد چون تیم هم تمرینات خوبی داشته 

و ما نیز حریفان را به خوبی آنالیز کردیم.
کشتی  نتایج  داد:  ادامه  آزاد  کشتی  سرمربی 
تاثیر  آزاد  کشتی  نفرات  روی  بر  نباید  فرنگی 
بگذارد چون این دو مقوله کامال جدا است. ما در 
کشتی آزاد کامال متفاوت از آنان عمل  کردیم. 
کشتی  با  ما  آنالیز  شیوه  و  انتخابی  تمرینات، 

فرنگی کامال متفاوت و قابل مقایسه نیست
درستکار با یادآوری مسابقات جهانی ۲۰۰۷ باکو 
افزود: در آن دوره از رقابت های تیم فرنگی روسیه 
یکی از بدترین نتایج تاریخ خود را  کسب کرد 
اما تیم آزاد توانست ۶ مدال طال را از هفت وزن 

کسب کند و تمام نتایج جبران شد.

 کی روش: بازگشتم تا خاطره ای خوش
 به یادگار بگذارم
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کارخانه: عطایی جسارت شنیدن 
انتقادات سازنده را دارد
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 کارشناس والیبال ایران گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در جلسه 
هیئت رئیسه رخ داد پیشنهاد عطایی مبنی بر تشکیل کمیته فنی 
بود. او ثابت کرد انتقادپذیر است و جسارت شنیدن انتقادات را دارد.

هیئت  جلسه  در خصوص  ایرنا،  با  گفت وگو  در  کارخانه  مصطفی 
رئیسه فدراسیون والیبال که روز دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: 
در این جلسه، گزارش عملکرد تیم های ملی والیبال در همه رده های 
سنی ارائه شد. بهروز عطایی که هم که در این جلسه حضور داشت 
وی  که  یکسالی  این  در  والیبال  ملی  تیم  عملکرد  خصوص  در 
هیئت  اعضای  و  کرد  داشت صحبت  عهده  بر  را  آن  سرمربیگری 

رئیسه از وضعیت تیم ملی آگاهی پیدا کردند.
وی افزود: یکی از اتفاقات خوبی که در جلسه هیئت رئیسه رخ داد 
پیشنهاد عطایی بود. او با این پیشنهاد ثابت کرد انتقادپذیر است و 
جسارت شنیدن انتقادات را دارد. عطایی پیشنهاد داد جلسه  کمیته 
فنی با حضور اهالی فن و کارشناسان برگزار شود تا هر کسی انتقاد 

سازنده ای برای پیشرفت تیم ملی والیبال دارد ارائه کند.
کارشناس والیبال ایران با اشاره به اینکه تیم ملی والیبال در لیگ 
ملت ها نتیجه عالی کسب کرد، گفت: فراموش نکنیم در لیگ ملت ها 
بدون حضور نسل طالیی شرکت کردیم. در مسابقات جهانی هم 
مرحله گروهی اهمیت زیادی داشت که خوشبختانه صعود کردیم؛ 
اما در مرحله یک هشتم نهایی بدشانس بودیم و با تیم بزرگی روبرو 
شدیم. برزیل تیم بسیار قدرتمندی است که سوم مسابقات جهانی 

شد.
سرمربی اسبق تیم ملی والیبال تصریح کرد: قطعا آینده تیم ملی 
والیبال با عطایی درخشان است. هر مربی ایرانی دیگر هم هدایت 
تیم ملی را بر عهده داشت من حمایت می کردم. البته تیم ملی نقاط 
ضعفی هم دارد که باید آنها را مورد بررسی قرار داد و قطعا عطایی 

به این نقاط ضعف اشراف دارد.
کارخانه در خصوص اینکه برخی تالش می کنند پای مربیان خارجی 
را یکبار دیگر به  تیم ملی باز کنند، گفت: فدراسیون والیبال حمایت 
خود را از عطایی اعالم کرد. اگر برخی دنبال مربی خارجی هستند 
شاید منفعتی در این خصوص دارند. باید شرایطی فراهم کنیم تا 
کادرفنی تیم ملی با دلگرمی بیشتر به کارش بپردازد. قبال هم با 
مربیان خارجی و نسل پیشین تیم ملی نتایج بهتر از االن کسب 

نکرده بودیم.

 سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: والیبال ایران قهرمان 
نداریم.  تمام ستاره ها یک مدال جهانی  با  و  نیست  جهان 
دنیا  قدرت های  با  را  خودمان  نمی توانیم  دلیل  همین  به 

مقایسه کنیم.
به گزارش ایرنا، بهروز عطایی که در ویژه برنامه مسابقات 
درباره  بود،  شده  حاضر  ورزش  شبکه  در  جهان  قهرمانی 
اظهار  اخیر،  یکسال  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  عملکرد 
بازی های  از  پس  و   ۲۰۱۰ سال  از  ایران  والیبال  داشت: 
والسکو  کرد.  استفاده  خارجی  مربیان  از  گوانگجو  آسیایی 
ایران  والیبال  اثرات مطلوبی روی  به نظرم  و  آمد  ایران  به 
تغییر  بازیکنان  باور  شد  باعث  والسکو  گذاشت. شخصیت 
نتایج  خارجی  مربیان  سایر  به  نسبت  والسکو  شاید  کند. 
بهتری نگرفت و تنها یک قهرمانی آسیا کسب کرد و سهمیه 
او را در  اما می شود ردپای  لیگ ملت ها را به دست آورد، 
والیبال ایران دید. در دوره کواچ تیم ملی عملکرد موفقی 
در کوتاه مدت داشت؛ اما در جام جهانی خوب نبود و برکنار 
ادامه لوزانو و کوالکوویچ سرمربی تیم ملی شدند  شد. در 

که عملکرد آنها هم مشخص است.
وی افزود: با انتخاب من به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال 
بالفاصله در قهرمانی آسیا شرکت کردیم و با ترکیب متفاوت 
در این رقابت ها حاضر شدیم. ژاپن هم تنها دو بازیکن اصلی 
متاسفانه  قهرمان شویم.  توانستیم  ما  و  نداشت  را  خودش 
ما بین قهرمانی آسیا و لیگ ملت ها ۳ بازیکن مثل جواد 
کریمی، میثم صالحی و علی اصغر مجرد را از دست دادیم؛ 
با  ملی  تیم  نکردیم.  رسانه ای  را  این مسائل  وقت  اما هیچ 
تغییرات متعدد کارش را در لیگ ملت ها انجام داد. در هفته 
اول؛ ۲ برد کسب کردیم؛ اما مورد انتقاد قرار گرفتیم و این 
کامل  ایران  تیم  نگفت  کس  هیچ  نبود.  منصفانه  انتقادها 
نبوده و می گفتند سایر تیم ها با تیم دومشان آمده اند، در 
با  ایتالیا  و  لهستان  آمریکا،برزیل،  نبود.  اینگونه  که  حالی 

ترکیب اصلی شان به ایران آمده بودند.
سرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: در سال های گذشته 
برای مردم ما غیرقابل باور بود که تیم ملی را بدون معروف 
لیگ  به  بازیکنان  این  بدون  اما  ببینند؛  غفور  و  موسوی  و 
ملت ها رفتیم. در هفته دوم مقابل بلغارستان خوب نبودیم؛ 
اما پس از آن تا پایان بازی ها خیلی خوب بودیم. در هفته 
آخر لیگ ملت ها بهترین عملکرد ایران در این رقابت ها بود. 
ما که نباید خودمان را با آمریکا و فرانسه و برزیل مقایسه 

کنیم. بلکه باید با خودمان مقایسه شویم.

آسیا  قهرمانی  در  داد:  ادامه  عطایی 
فقط یک ست دادیم و قهرمان شدیم. 
با  آن  از  قبل  دوره  در  ملی  تیم  اما 
ترکیب اصلی در تهران با یک شکست 
هفتم  ملت ها  لیگ  در  شد.  قهرمان 
شدیم، در حالی که در دوره قبل تیم 
خوبی  عملکرد  کامل  ترکیب  با  ملی 
نداشت. توقع دارم وقتی برای مربیان 
خارجی تالش می شود که ذهنیت ها 
تغییر کند برای مربیان ایران هم این 
قهرمانی  در  ما  بگیرد.  صورت  اتفاق 
که  موافقم  و  شدیم  سیزدهم  جهان 

خوب بازی نکردیم.
که  شود  بررسی  باید  گفت:  وی 
مشکالت تیم ملی چه چیزی بوده است؛ اما فرمواش نشود 
در  شد.  کسب  نتایجی  چه  جهان  قهرمانی  قبل  دوره  در 
سه  هر  جهان  قهرمانی  رقابت های  قبل  دوره  دوم  مرحله 
بازی را باختیم. بازیکنان، سربازان تیم ملی هستند و کسی 
کم کاری نکرد و تالش کردند بهترین اتفاق رخ دهد. در این 
رقابت ها آمادگی کافی نداشتیم و این مسئله هم دلیل دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: در لیگ ملت ها تقریبا 
همه تیم هایی که درخشان حاضر نشدند در قهرمانی جهان 
عالی بودند. می خواستیم که در لیگ ملت ها آماده شویم؛ اما 
بازیکنان همه تالش خود را برای کسب نتیجه به کار بستند. 
موضوعات دیگری هم مثل سربازی اسماعیل نژاد تاثیرگذار 

بود. این مسئله در بازی او تاثیر منفی داشت.
لیگ ملت ها  عطایی عنوان کرد: خیلی دوست داشتیم در 
اختیار  در  بازیکنان  برخی  اما  بزنیم؛  محک  را  بازیکنان 
روی  سرمایه گذاری  برای  نمی توانیم  بودند.  پایه  تیم های 
تفکراتمان کار کنیم؛ چون این فرصت به ما داده نمی شود. 
والیبال  عاشق  مردم  ندارد.  اهمیت  زیاد  موضوع  این  البته 
ما همیشه در کنارمان بودند. اهمیتی به انتقادهایی که در 
ما کمک  به  بتواند  هر کسی  نمی دهم.  مجازی شد  فضای 

کند در خدمتش خواهیم بود.
گفت:  داخلی  مربیان  از  فدراسیون  حمایت  درباره  وی 
نیاز  مورد  امکانات  تشکر کنم چراکه همه  داورزنی  از  باید 
فدراسیون  از  باید  و  بود  مهیا  کار  برای  مسیر  داشتیم.  را 
والیبال تشکر کنم. ایتالیا یک پروسه پنج شش ساله را طی 
کرد و بازیکنان جوانی را به خدمت گرفت که در نهایت به 
قهرمانی جهان ختم شد. آیا می شود در ایران به بازیکنان 
جوان فرصت داد؟ در فرانسه تیلیه ۹ سال سرمربی بود و 
در ۶ سال اول هیچ مدالی کسب نکرد؛ اما االن قدرت اول 

والیبال دنیا است.
و  مربی  کمک  بدانیم  باید  کارمان  در  ما  افزود:  عطایی 
باید  من  است.  چیزی  چه  وظایف شان  آنالیزور  و  سرمربی 
تعریف کنم هر کسی در تیم ملی چه وظایفی دارد. ما در 
جریان بازی های تدارکاتی به این نتیجه رسیدیم که توتولو 
فکر می کرد او سرمربی است. من به توتولو گفتم وی تنها 
کار  این  اما در عمل  موافقت کرد؛  او  است.  تمرین دهنده 
نمی توانیم  که  گفتم  توتولو  به  نهایت  در  نمی داد.  انجام  را 
همکاری کنیم. او را من انتخاب کردم؛ چون می خواستیم 

کادرفنی را تقویت کنیم.
وی درباره کادرفنی تیم ملی گفت: در لیگ ملت ها قرار بود 

آنالیزور  هم  اکبری  علی  و  اضافه شود  ملی  تیم  به  جزیده 
به  و  نشد  مهیا  آمدن شان  شرایط  اما  باشد؛  ملی  تیم  دوم 
خاطر هزینه ها نتوانستند به تیم ملی اضافه شوند. من یک 
سوال دارم. ما در ۲ المپیک ۲ مترجم روی نیمکت تیم ملی 

دیدیم. هیچ کس اعتراض نکرد.
جواد  از  استفاده  خصوص  در  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
قهرمانی جهان گفت: مصدومیت کریمی کامال  کریمی در 
برطرف شده بود و پاسور دوم تیم ملی بود. وادی پاسور اول 
تیم ملی بود و از عملکرد وادی باید دفاع کنم. او تا پایان 
دور مقدماتی سومین پاسور مسابقات بود. از معنوی نژاد در 
حضور  این  بزنم.  محک  را  او  تا  کردم  استفاده  واگنر  جام 
معنوی نژاد هم به این معنی نبود که فیکس تیم ملی باشد. 
اینکه  داشت. ضمن  قبولی  قابل  عملکرد  هم  برزیل  مقابل 
جهانی  در حد  ما  اسپک های  دوستان  برخی  نظر  برخالف 
کس  هیچ  کند.  کنترل  را  نیمیر  نشد  هلند  مقابل  نیست. 
که  بازی  هر  در  نمی داند.  را  بازیکنان  توانایی  ما  اندازه 
بازیکن  فالن  چرا  که  می شود  عنوان  می خوردیم  شکست 
باید  برگشتی  توپ های  و  دفاعی  کار  در  ما  البته  نیست. 

تقویت شویم. در سرویس ها رشد خوبی داشتیم.
عطایی درباره انصراف موسوی از تیم ملی والیبال گفت: از 
او  تا  بودم  ارتباط  در  با موسوی  آسیا من  قهرمانی  از  پس 
اردو  به  موسوی  باشد.  ملی  تیم  در  جهانی  مسابقات  برای 
آمد. البته آنچنان آماده نبود؛ اما روز به روز بهتر می شد. روز 
پیش از اعزام که رسانه ها به اردو آمده بودند سرپرست تیم 
کرد.  ملی خداحافظی  تیم  از  موسوی  که  کرد  عنوان  ملی 
افتاد و تماسی هم نگرفت  اتفاقاتی  من واقعا نفهمیدم چه 
که دالیلش را بگوید. نیامدن او دست ما را در پوست گردو 

گذاشت و مشکل ایجاد شد.
وی درباره عدم دعوت امیر غفور به تیم ملی گفت: چه کسی 
دیگری  بازیکن  نژاد،  اسماعیل  جای  بگوید  داشت  جرات 
دعوت شود؟ انتقاد پس از عمل درست نیست. ما باید بازی 

بدون موسوی و معروف و غفور را یاد بگیریم.
سرمربی تیم ملی والیبال در مورد عملکرد عبادی پور اظهار 
داشت: ما جایگزینی برای میالد نداریم. چون کاری که او 

انجام می دهد را کسی بلد نیست.
که  همین  می کنیم.  کار  مردم  این  برای  ما  گفت:  عطایی 
مردم به ما احترام بگذارند برای مان کافی است. اگر خوب 
نباشیم از مردم عذرخواهی می کنیم. هیچ مربی و بازیکنی 
از ایران مهمتر نیست. اشتباهاتی که می شود عمدی نیست 
و خاصیت ورزش است. والیبال ایران قهرمان جهان نیست 
و با تمام ستاره ها یک مدال جهانی نداریم. توقع از تیم ملی 
ابید حضور بین هفتم تا یازدهم دنیا باشد؛ اما مقابل تیم های 

بزرگ دنیا هم برای پیروزی می رویم.
وی درباره شکست تیم ملی مقابل برزیل عنوان کرد: تیم 
ملی مقابل برزیل نگران باخت بود و به همین خاطر کمی 
عصبی بازی کرد. خوب شروع نکردیم و تحت فشار که قرار 
گرفتیم. نتوانستیم عملکرد واقعی مان را نشان دهیم. عطایی 
در خصوص اینکه چرا اسماعیل مسافر برای لیگ ملت ها به 
تیم ملی دعوت شد، گفت: من او را به عنوان بازیکن خوب 
قبول دارم. مسافر یکی از بهترین دریافت کننده های ایران 
است و می تواند به تیم ملی کمک کند؛ اما او در لیگ ملت 
لیبرو  عنوان  به  حضرت پور  نشد.  دعوت  و  نکرد  کمک  ها 

خیلی خوب بود.

با همه ستاره های سابق یک مدال جهانی هم نداریم

عطایی: االن علی دایی را درک می کنم/ نباید خودمان را با تیم های 
قدرتمند دنیا مقایسه کنیم

 سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران گفت: 
برای  خوش  خاطره ای  تا  بازگشتم  ایران  به 

مردم ایران به یادگار بگذارم.
کارلوس کی روش سرمربی  ایرنا،  گزارش  به 
جدید تیم ملی فوتبال ایران که بامداد امروز 
به ایران آمد، صبح روز چهارشنبه با حضور 
با رییس فدراسیون و  در فدراسیون فوتبال 

هیات رییسه دیدار و گفت وگو کرد.
نشست مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال 
رییس  نایب  نبی،  محمد  مهدی  همراه  به 
نایب  قنبرزاده،  منصور  و  فدراسیون  اول 
رییس دوم فدراسیون با کارلوس کی روش، 
سرمربی تیم ملی فوتبال پیش از ظهر امروز 

در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
در ابتدای این نشست گفت: بسیار خوشحالم 
داریم  و من سوابقی  تاج  کردید.  دعوتم  که 
هایمان  ماموریت  سال  و  سن  لحاظ  به  که 
چشم  و  برگشته ام  شویم.  می  متوجه  را 
داشتی ندارم و فقط به دلیل این هستم که 
خاطره ای خوش برای مردم به یادگار بگذارم.

وی در ادامه افزود: چالش را دوست دارم تا 
شود.  ختم  ملی  تیم  موفقیت  به  که  جایی 
هیچ کینه از کسی ندارم و از اینکه مذاکراتی 
تیم  سرمربیگری  درباره  تاج  مهدی  با  را 
از  کردم،  قبول  و  داشتم  ایران  فوتبال  ملی 
واقع رییس  بسیار تشکر می کنم. در  ایشان 
بزرگی  من،  از  دعوت  با  فوتبال  فدراسیون 
را  کشورشان  فوتبال  به  و خدمت  خودشان 
نشان دادند. باید دست به دست هم داده و 
با تمام توان  انجام دهیم.  را  کارهای زیادی 
و  داشته  حضور  جهانی  جام  ادوار  در  خود 
که  اعتمادی  با  باشیم.  مثمرثمر  امیدوارم 
کردند،  رئیسه  هیئت  و  فدراسیون  رئیس 
تجربه  است.  سنگین تر  بسیار  من  وظایف 
کافی دارم و نباید با رسانه های بجنگیم، باید 
آنقدر خوب عمل کنیم که همگی از ما دفاع 

کنند.
کی روش در ادامه بیان کرد: در جام جهانی 
بر رسانه های  در گروهی هستیم که عالوه 

داخلی، بسیاری از رسانه های خارجی به ما 
می پردازند. لذا نظم و انضباط در این راستا 
گروه  در  فوتبالی  نظر  از  است.  مهم  بسیار 
خاصی هستیم و از نظر اجتماعی و سیاسی 
می دانم که فدراسیون فوتبال چه انتظاری از 
من دارد. در رابطه با اینکه گفته اند کی روش 
باید  دهد،  می  دستور  فوتبال  فدراسیون  به 
می  صورت  توافق  رئیس  و  من  بین  بگویم 

گیرد و این گونه نیست.
از  پس  افزود:  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
و  مطالعه  فدراسیون،  مسوولین  با  صحبت 
فوتبال  انجام داده و کل لیگ  را  تحقیقاتی 
حال  داشتم.  نظر  زیر  را  بازیکنان  و  ایران 
آمده ام تا همه را از نزدیک ببینم، همچنین 
بازی با روسیه را بررسی می کنیم و پس از 

برنامه ریزی دقیق، نظراتم را در مسیر جام 
جهانی قطر خواهم گفت.

شجاعانه  تصمیم  کی روش  بازگشت  نبی: 
رییس فدراسیون بود

اول  رییس  نایب  محمدنبی،  مهدی 
فدراسیون فوتبال در ادامه این جلسه گفت: 
در کنار تاج و کی روش و بازیکنان تیم ملی 
و حمایت و تعامل بعمل آمده شرایط خوبی 
را رقم خواهیم زد و کمال همکاری را داریم 
داشته  قرار  مناسبی  در شرایط  ملی  تیم  تا 
باشد. در ادامه این نشست، منصور قنبرزاده، 
تصمیم  گفت:  فدراسیون  دوم  رییس  نایب 
شجاعانه ای توسط رئیس فدراسیون صورت 
گرفته و هیات رئیسه به صورت قاطع از این 
و  پشتیبانی  وظیفه  ما  کرد.  دفاع  تصمیم 

حمایت داریم و هدفمان ایجاد آرامش است.
رییس  تاج،  مهدی  جلسه،  این  پایان  در 
حضور  خصوص  در  فوتبال  فدراسیون 
کرده ایم  که  انتخابی  از  گفت:  کی روش 
بسیار خوشحالم و امیدوارم دست به دست 
هم دهیم تا موجب خوشحالی مردم را رقم 
بزنیم. تجربه دو بار رفتن به جام جهانی را 
داریم و این بار سومی است که با کی روش به 
جام جهانی می رویم. انشاهلل با بهره گیری از 
تجربیات قبلی، نتایج خوبی را رقم خواهیم 
در  پیشرفت  و  قطر  جهانی  جام  مسیر  زد. 
است.  فوتبال  فدراسیون  اصلی  هدف  آن 
این  در  که  می کنم  تشکر  رئیسه  هیئت  از 
انجام  ما  از  را  الزم  حمایت  خوب،  تصمیم 

دادند.

تیراندازی  فدراسیون  رئیس   
بین  همکاری  توسعه  بر  کشورمان 
افزایش  منظور  به  عمان  ایران  و 
و  المپیک  در  کشور   ۲ مدال آوری 

مسابقات جهانی تاکید کرد.
ملی  تیم  اردوی  حاشیه  در 
تیراندازی عمان در سایت تیراندازی 
برگزاری  و  آزادی  ورزشی  مجموع 
دیدار دوستانه این تیم مقابل ایران، 
فدراسیون  رئیس  قربانی،  مرتضی 
یکم  ناخدا  با  کشورمان  تیراندازی 
راشد، سرپرست این تیم دیدار کرد 
اعضای  به  خوشامدگویی  ضمن  و 
تیم،  این  تیراندازان  و  فنی  کادر 
گفت: تیراندازی یک رشته المپیکی 
و پر مدال است و باید تالش کنیم 
مدال های  کشور  دو  همکاری  با  تا 
با  و  آوریم  دست  به  را  بیشتری 
کشورهای  با  تعامل  و  همکاری 
مدال آوری  سبد  منطقه  و  همسایه 

خود را در این رشته باالتر ببریم.
وی افزود: ما در ایران از نظر مربی، 
و  نداریم  مشکلی  تیرانداز  و  داور 
تیم های ملی تفنگ، تپانچه و اهداف 
پروازی ما در رده سنی بزرگساالن، 
جوانان و نوجوانان در اردو هستند. 
را  گلوله زنی  مسابقات  همچنین 
دنبال  به  همچنان  و  کردیم  اضافه 
توسعه این رشته در کشور هستیم.

سرپرست تیم تیراندازی عمان نیز 
گسترش  و  ارتقا  منظور  به  گفت: 
تیراندازی در کشور عمان به دنبال 
از  پیش  بودیم.  ایران  با  همکاری 
این اردوهای ما در کشورهای دیگر 

گرفتیم  تصمیم  اما  می شد  برگزار 
داشته  ایران  با  بیشتری  ارتباط 
باشیم. عالقه مند هستیم که میزبان 
کشور  تیراندازان  و  مربیان  داوران، 
ایران در عمان باشیم و همکاری ها 
دیدار  این  همچنین  یابد.  افزایش 
مقرر شد اردوها و مسابقات دوستانه 
رشته اهداف  در  کشور  دو  بین 
پروازی نیز در آینده نزدیک برگزار 
تیم عمان  پایان سرپرست  شود.در 
این  تیراندازی  فدراسیون  طرف  از 
کشور قاب عکسی با نماد فدراسیون 
عمان را به مرتضی قربانی اهدا کرد. 
و  محمدی  عباس  دیدار  این  در 
نایب رییس و دبیر  مهدی مبینی، 

رئیس  رسولی،  فدراسیون،ناصر 
شیرازی  و  ملی  تیم های  سازمان 

حضور داشتند.
و  تفنگ  ملی  تیم  دوستانه  دیدار 
عمان،  تیم  با  کشورمان  تپانچه 
ظهر امروز در سالن ۸۰ خط سایت 
در  شد.  برگزار  آزادی  تیراندازی 
 ۴ و  عمان  از  نفر   ۴ تپانچه  رشته 
ایران راهی فینال شدند که  از  نفر 
پورحسینی  سجاد  پایان  پایان  در 
محمد  ایستاد،  نخست  جایگاه  در 
رسول عفتی در رده دوم قرار گرفت 

و زینب طوماری سوم شد.
زنان  نیز در بخش  بادی  در تفنگ 
نخست  رده  در  کرمزاده  فاطمه 

ایستاد و مهدیه عباسی فر و فاطمه 
امینی دوم و سوم شدند. در تفنگ 
بادی مردان نیز پوریا نوروزیان اول 
شد، امیر محمد نکونام در رده دوم 
به  نیز  سوم  جایگاه  و  گرفت  قرار 

مهیار صداقت اختصاص یافت.
تیم ملی تیراندازی عمان به منظور 
در  حضور  جهت  آمادگی  کسب 
با  جهانی  و  آسیایی  مسابقات 
به  و  شد  ایران  وارد  تیرانداز   ۲۴
را  مشترکی  اردوی  منظور  همین 
بخش  دو  در  ایران  تیراندازان  با 
تفنگ و تپانچه آغاز کرد. این اردوی 
ادامه  ماه  شهریور   ۳۱ تا  مشترک 

دارد.

تاکید رئیس فدراسیون تیراندازی بر همکاری 

ایران و عمان جهت توسعه این رشته در منطقه

حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری شد
فدراسیون  سرپرست  عنوان  به  حیدری  محمود 

سوارکاری معرفی شد.
 با حکم سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، 
فدراسیون  سرپرست  به عنوان  حیدری  محمود 

سوارکاری معرفی شد.
حیدری  به  خطاب  سجادی  حمید  سید  حکم  در 
امور  انجام  ضمن  می رود  انتظار  است:  آمده  چنین 
برگزاری  به  جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت 

مجمع انتخابی رییس فدراسیون اقدام کنید.
پرحاشیه ای  در مجمع  این مسعود خلیلی  از  پیش 
که در تاریخ ۲۱ خردادماه و در غیاب نماینده وزارت 
ورزش برگزار شد، با کسب ۴۷ رای ماخوذه به عنوان 
رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب شد. با این حال 
شیوه  کردند  تاکید  بارها  ورزش  وزارت  مسئوالن 
برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون قانونی نبوده 

است.

قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون  پوالدگر  سیدمحمد 
آخرین  در  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت  ای  و حرفه 
مصاحبه خود تاکید کرد احتمال تجدید در برگزاری 

انتخابات ریاست فدراسیون سوارکاری زیاد است.
جدید  سرپرست  عنوان  به  حیدری  معرفی  با 
دید  و  ماند  منتظر  باید  حال  سوارکاری  فدراسیون 
برگزار  زمان  چه  فدراسیون  این  انتخاباتی  مجمع 

خواهد شد.
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هنری
گزارش

 لیال حاتمی از جدیدترین
 نقش اش گفت

درباره ی  گفتگویی  در  ونیز  فیلم  جشنواره  حاشیه  در  حاتمی  لیال 
نقش اش در فیلم »زمانی برای ابدیت« سخن گفت.

به گزارش ایسنا، لیال حاتمی بازیگر ایرانی که در خارج از کشور بیشتر 
برای بازی در فیلم برنده اسکار »جدایی« اصغر فرهادی شناخته می 
شود، به زودی در درام متافیزیکی مهدی نوروزیان کارگردان نامزد 
اسکار ایرانی-بریتانیایی با عنوان »زمانی در ابدیت« دیده می شود که 

فیلمبرداری آن اخیرا در ایرانی به پایان رسیده است.
حاشیه  در  ورایتی  خبرنگار  ویوارلی«  با»نیک  گفتگو  در  حاتمی 
جشنواره فیلم ونیز که اخیرا به پایان رسیده است، درباره فیلم جدید 
»زمانی برای ابدیت« گفته است: در این فیلم در نقش مریم بازی 
می کنم، زنی که سعید، همسر محبوبش به طور مرموزی ناپدید شده 
و او و دختر ۱۲ ساله اش را در بالتکلیفی رها کرده و آنها امیدوارند 
میان  این  در  اما  بازمی گردد  آنها  به  روزی  و  باشد  زنده  حمید  که 

زندگی مریم در حالی پیچیده تر شده است.«
برخی  با بیان اینکه کارگردان )نوروزیان( در فیلم عمداً  این بازیگر 
جزئیات را کنار گذاشته است، مطرح کرده است:»در فیلم نمی دانیم 
که آیا سعید واقعا ُمرده یا به دلیل دیگری ما را ترک کرده است و 
غیبت او باعث می شود که مریم به نحوی احساس کند که ریشه ای 
ندارد و دیگر ارتباطی با این دنیا ندارد. آنچه در این فیلم واقعاً خوب 
است، این است که دو دنیای موازی داریم. یکی مربوط به آن چیزی 
به دلیل غیبت شوهرش تجربه می کند و  است که شخصیت مریم 
این که چگونه او را آزار می دهد و دیگری زندگی اجتماعی است که 
او مجبور به انجام آن است و جنبه های اجتماعی این زندگی با آداب 
و سنن در ایران گره خورده است. این فیلم دو سطح از مواجه او با 
این تجربه را بررسی می کند؛ دنیای بیرون و دنیای درون روان او که 

این موضوع فیلم را بسیار جالب می کند.«
ایران  در  کامل  طور  به  روز   ۸۷ طول  در  ابدیت«  برای  »زماین 
فیلمبرداری شده است و لوکیشن های آن شامل شهر پایتخت تهران، 
ورزنه،  مرکزی  باستانی  کویری  شهر  ایران،  جنوب  در  قشم  جزیره 
خزر  دریای  با  مرز  هم  ایران  شمال  کوهستانی  منطقه  و  مازندران 

می شود.
این فیلم اولین فیلم سینمایی ساخته مهدی نوروزیان در دوهه اخیر 
پس از فیلم کوتاه نامزد اسکار »کشتن جو« در سال ۱۹۹۹ و فیلم 
»دنیس  شو«،  »الیزابت  فاینس«،  »جوزف  بازی  با  »لئو«  سینمایی 

هاپر« و »سم شپرد« در سال ۲۰۰۲ محسوب می شود.
فیلمنامه  نگارش  اصغری  علی  و  قربانی  سپیده  همراه  به  نوروزیان 
»زمانی برای ابدیت« را بر عهده داشته اند و تهیه کننده این فیلم نیکی 

کریمی است.

»بازی مرکب« نخستین های »جوایز 
امی« را رقم زد/ درخشش »تد السو« 

و »وراثت«
هفتاد و چهارمین دوره از جوایز »امی« برگزار شد و سریال های »وارثت« و 

»تد السو« بار دیگر خوش درخشیدند.
به نقل از ورایتی، در جریان مراسم دوشنبه اهدای هفتاد و چهارمین دوره 
از جوایز »امی«، سریال »تد السو« که از شبکه »اپل تی وی پالس«  پخش 
می شود برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین سریال کمدی انتخاب شد.

سریال »لوتوس سفید«  که از »اچ بی او مکس«  روی آنتن می رود، نیز عنوان 
برترین مینی سریال را به خود اختصاص داد. در این شب سریال »وارثت« که 
از »اچ بی او« پخش می شود نیز به عنوان برترین سریال درام انتخاب شد. 

»وراثت« در سال ۲۰۲۰ نیز این جایزه را دریافت کرده بود.
»بازی  سریال  کره ای  بازیگر  جائه«  جونگ  »لی  همچنین  مراسم  این  در 
تبدیل  آسیایی  بازیگر  نخستین  به  شد  پخش  »نتفلیکس«   از  که  مرکب «  
شد که جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول سریال درام را کسب کرده است. 
جوایز  از  یکی  که  می شود  محسوب  آسیایی  بازیگر  چهارمین  همچنین  او 

شاخه های بازیگری »امی« را دریافت کرده است.
»اچ  »ایفوریا« شبکه  بازیگر سریال  »زندایا«  از جوایز  دوره  این  در جریان 
بازیگر  بهترین  جایزه  که  شد  تبدیل  سیاه پوستی  زن  نخستین  به  او«   بی 
همچنین  »زندایا«  است.  کرده  خود  آن  از  را  درام  سریال  اول  نقش  زن 
جوان ترین بازیگری محسوب می شود که تاکنون دو جایزه »امی«  دریافت 
کرده است.»جین اسمارت« بازیگر سریال »هکس« به عنوان برترین بازیگر 
زن سریال کمدی انتخاب شد و »جیسون سودیکیس« بازیگر سریال »تد 

السو« بار دیگر جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی را کسب کرد.
بهترین  جایزه  برنده  »دراپ اوت«  سریال  در  بازی  برای  سیفرید«  »آماندا 
بازیگر زن نقش اول مینی سریال شد و »مایکل کیتون« نیز برای »دوپسیک« 
به عنوان برترین بازیگر نقش اول مرد مینی سریال انتخاب شد.»شریل لی 
سیاه پوستی  زن  دومین  آبوت«  »مدرسه  سریال  در  بازی  برای  نیز  رالف« 
شد که جایزه بازیگر زن نقش مکمل سریال کمدی را دریافت کرده است.  
نخستین  به  مرکب«  »بازی  کارگردانی  برای  نیز  هیوک«  دونگ  »هوانگ 

کارگردان آسیایی برنده جایزه کارگردانی سریال درام تبدیل شد.

پیشکسوت  بازیگر  نصیریان  علی   
جای  همه  در  گفت:  ایران  سینمای 
وجود  درخشانی  استعدادهای  ایران 
دور  دلیل  به  متاسفانه  که  دارند 
از حمایت ها  استان ها  مرکز  از  بودن 
بسیاری  درحالیکه  هستند.  محروم 
و  تهران  در  امروز  که  هنرمندانی  از 
حتی جهان شناخته شده هستند از 

شهرستان ها برخواستند. 
به گزارش ایرنا،به مناسبت روز ملی 
سینما رئیس سازمان سینمایی همراه 
با قادر آشنا معاون توسعه فناوری و 
یزدان  و  سازمان سینمایی  مطالعات 
و  سازمان  رئیس  مشاور  عشیری 
سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
نصیریان  علی  دیدار  به  سینمایی 
شده  شناخته  و  پیشکسوت  بازیگر 

سینمای ایران رفتند.
با اشاره  علی نصیریان در این دیدار 
ایران  به موفقیت های اخیر سینمای 
گفت:  بین المللی  جشنواره های  در 
سازمان  مدیر  عنوان  به  شما  کار 
و  است  مهم  بسیار  سینمایی 
مسئولیت سنگینی دارید زیرا سینما 
مقوله کوچکی نیست و همانطور که 
می دانید امروز سینما در همه ارکان 
ایران  مردم  و  دارد  نفوذ  ما  زندگی 
اگر  و  دارند  دوست  بسیار  را  سینما 
بی مزه  بشری  زندگی  نبود  سینما 
بر استعدادهایی  تاکید  با  می شد.وی 
دارد،  وجود  شهرستان ها  در  که 
به  استان ها  از  حمایت  اگر  گفت: 
آموزش ها  توسعه  بحث  در  خصوص 
یابد قطعا ما شاهد استقبال  افزایش 
سینما  به  عالقمند  جوانان  بیشتر 
شکوفایی  و  مختلف  استان های  در 

استعدادهای جدید خواهیم بود.
هنر  عصاره  اینکه  بیان  با  نصیریان 
بیان  است،  آفرینش  و  خالقیت 
ابزار  و  پول  با  تنها  هنر  داشت: 
شکوفا نمی شود هرچند داشتن پول 
کمک   بسیار  تجهیزات  آخرین  و 
آفرینندگی  هنر  ذات  اما  می کند 

هنرمندان  ذات  در  خدا  که  است 
انسان  معتقدم  من  است.  داده  قرار 
موجب  آنچه  و  است  هنرمند خالق 
هنرمندان  به  مردم  گذاشتن  احترام 

می شود همین خالقیت است.
سینما  پیشکسوت  بازیگران  این 
ایران  جای  همه  در  کرد:  تاکید 
دارند  وجود  درخشانی  استعدادهای 
از  بودن  دور  دلیل  به  متاسفانه  که 
محروم  حمایت ها  از  استان ها  مرکز 
از  بسیاری  درحالیکه  هستند. 
و  تهران  در  امروز  که  هنرمندانی 
هستند  شده  شناخته  جهان  حتی 
وی  برخواستند.  شهرستان ها  از 
همچنین گفت: قطعا اگر کمک های 
و...  مقاالت  کتاب ها،  مانند  آموزشی 
در اختیار استان ها قرار گیرد جوانان 
بیشتری  بهره  سینما  به  عالقمند 
می برند. یادش بخیر زنده یاد عباس 
کیارستمی همیشه این کار را با نگاه 

خاص خودش انحام می داد.
 با بیان اینکه از کودکی به بازیگری 
عالقه داشته است، خاطرنشان کرد: 
تنها  شدم  آشنا  سینما  با  که  زمانی 
الله  در  ایران  و  رکس  سینمای  دو 
ریال  شش  بلیت  با  من  که  بود  زار 

که  زمانی  و  می دیدم  فیلم  می رفتم 
را  آنها  ادای  برمی گشتم  خانه  به 

درمی آوردم.
و  سینما  به  خدمت  ما  وظیفه  تنها 

سینماگران است
این  نیز در  رئیس سازمان سینمایی 
به  همیشه  ایران  مردم  گفت:  دیدار 
احترام  هنر  اساتید  و  سینماگران 
به  امروز  اگر  هم  ما  و  می گذارند 
فقط  هدفمان  آمده ایم  شما  دیدن 

عرض ادب و احترام است. 
ادامه داد: قطعا اگر امروز ما  خزاعی 
که  هستیم  موفقی  سینمای  شاهد 
نشدنی  حذف  عنصر  یک  به  تبدیل 
تالش های  مرهون  شده،  جامعه  از 
هنرمندان بزرگی همچون شما است 
و مردم نیز آن را به خوبی می دانند.

امکانات سینمایی  اینکه  بیان  با  وی 
سراسر  در  عادالنه  صورت  به  باید 
کشور توزیع شود، بیان داشت: همه 
ما در هر پست و مقامی که هستیم 
تنها وظیفه خود را خدمت به سینما 
آنها  مشکالت  حل  و  سینماگران  و 
اعتالی سینمای  کشور می دانیم. و 

یادآور  سینمایی  سازمان  رئیس 
سینما  سالن های  خوشبختانه  شد: 

پس از یک وقفه دو ساله در دوران 
کرونا با همت و مساعی همه فعاالن 
سینمایی احیاء شده و حیات دوباره 
یافته است. این روزها شاهد استقبال 
گسترده مردم از سینماها هستیم و 
در روز ملی سینما مردم از سینماها 
بودن  پر  شاهد  و  کردند  استقبال 

سالن ها در این روز مهم بودیم.
و  فناوری  توسعه  معاون  آشنا  قادر 
مطالعات سازمان سینمایی که پیش 
از این در حوزه تئاتر سابقه همکاری 
با علی نصیریان را داشته است، گفت: 
تا  دیده ایم  تدارک  خوبی  برنامه های 
مختلف  استان های  در  هنرمندان  از 
حمایت و تجلیل شود و حتی قصد 
نیز  استان ها  در  تهران  مانند  داریم 
کنیم. راه اندازی  سینمایی  معاونت 

تجهیزات  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
تا  داریم  تالش  نیز  سینمایی 
استان ها  اختیار  در  را  لوازم  بهترین 
و  آموزش  بخش  در  و  بدهیم  قرار 
محروم  مناطق  در  دیگر  خدمات 
برنامه ریزی هایی انجام داده ایم تا این 
خدمات با کمترین هزینه و حتی به 
هموطنان  اختیار  در  رایگان  صورت 

قرار گیرد.

 محروم ماندن استعدادهای درخشان
 به دلیل دور بودن از مرکز استان ها

گزارش

اصغر فرهادی رئیس هیأت داوران 
جشنواره زوریخ ۲۰۲۲ شد

جشنواره زوریخ به ریاست اصغر فرهادی برندگان این دوره خود را 
انتخاب می کند.

به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی فیلمساز برنده اسکار برای جدایی 
نادر از سیمین و قهرمان ریاست هجدهمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم زوریخ را برعهده خواهد داشت.
گروه داوران فرهادی را پترا ولپه کارگردان سوییسی، دنیل دریفس 
کارگردان  برنارد  کلیو  و  تهیه کننده  گوستافسن  پیتر  تهیه کننده، 
این  طالیی  چشم  جوایز  برندگان  تا  می دهند  تشکیل  بریتانیایی 

جشنواره را انتخاب کنند.
فرهادی در جشنواره کن امسال هم یکی از اعضای هیأت داوران بود 
که برنده جایزه »نخل طال« را انتخاب و آن را به »مثلث غم« ساخته 

روبن اوستلوند اهدا کردند.
دریافت  دالر  هزار   ۲۶ فیلم  بهترین  طالیی«  »چشم  جایزه  برنده 

خواهد کرد. برندگان امسال یکم اکتبر معرفی خواهند شد.

معاون هنری وزیر ارشاد: قلم حسن 
روح االمین آمیخته به عشق اهل بیت 

است

از  بازدید  ضمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  امور  معاون 
نمایشگاه آثار حسن روح االمین با عنوان »نقش راستان« گفت: قلم 
این هنرمند آمیخته به عشق اهل بیت است و گره خوردن هنر و 
ماندگار می شود.به   و  اتفاقات خوب  باعث  دینی  باورهای  به  مذهب 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امور هنری  معاونت  روابط عمومی  از  نقل  
مشاور  نیرومند  محمدحسین  همراه  به  ساالری  محمود  اسالمی، 
هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عصر سه شنبه )۲۲ 
شهریور( با حضور در گالری کوشک باغ هنر از نمایشگاه آثار حسن 

روح االمین با عنوان »نقش راستان« بازدید کرد.
ساالری در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از برپایی نمایشگاه »نقش 
راستان« و تشکر از برگزارکنندگان به ماندگاری آثار روح االمین در 
تاریخ اشاره کرد و گفت: دست و قلم این هنرمند آمیخته به عشق و 
معرفت اهل بیت عصمت و طهارت است، هنر و ارزش ها و باورهای 
دینی در آثار ایشان در کنار هم وجود دارد و امیدوارم قلمش رقصان 

و مرغ جانش پران در عالم معرفت باشد.
مشاور هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با اشاره به 
جایگاه و کیفیت آثار روح االمین اظهارداشت: خوشبختانه امروز شاهد 
حضور آثار روح االمین در مکان های مختلف در سطح جامعه هستیم 
و امیدوارم ایشان توفیق داشته باشند این مسیر را ادامه دهند و گره 
خوردن هنر و مذهب به باورهای دینی باعث اتفاقات خوب و ماندگار 
در این عرصه می شود و امروز شاهد هستیم آثار ایشان در کنار آثار 
اثر استاد محمود فرشچیان در  ارزشمندی همچون »عصر عاشورا« 
منزل مردم جای دارد و این برای هنر نقاشی رویداد مبارکی است 

که توده های مردم آن را به رسمیت می شناسند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم:

بازار کهنه قم به محل عرضه 
محصوالت صنایع دستی تبدیل 

می شود

اشاره  با  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی  معرفی  در  استان  این  کهنه  بازار  باالی  ظرفیت  به 
غرفه های  استقرار  بر  تاریخی  بازار  این  رویکرد  گفت:  هنرمندان 
صنایع دستی است و در حال حاضر مرمت و احیای آن در دست 

انجام است.
علی رضا ارجمندی در جلسه انجمن های صنایع دستی قم با استاندار 
قم در  بازار کهنه  بهسازی و سفیدکاری طاق  افزود: عملیات  قم، 
حال اتمام است؛ این بازار ظرفیت چندمنظوره گردشگری، تاریخی و 
عرضه محصوالت هنرمندان صنایع دستی را در خود جای داده است.

بازار کهنه قم با عمر بیش از ۶۰۰سال که قدمت آن به دوران صفویه 
رنگرزی  ازجمله  صنایع دستی  کارگاه های  بازمی گردد،  قاجاریه  و 
سنتی، چاقوسازی، خراطی، نجاری و منبت کاری را در خود جای 
داده است. این بازار در اواخر سال ۷۶ به ثبت ملی میراث فرهنگی 
رسید و در راسته های بازار کهنه قم سراها، تیمچه ها، چهارسوق و 

چند مسجد قرار دارد.
سقف بازار نیز از پوشش های گنبدی شکل ساخته شده و دریچه های 
دایره شکلی نیز در دو طرف، برای گردش هوا و ورود نور وجود دارد. 
نوری که از داخل این دریچه ها وارد و فضای بازار را روشن می کند، 

منظره ای زیبا از گردش نور و گردوغبار ایجاد می کند.
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 معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: مأموریت های جدید 
دوره  در  دانشگاهی  نشر  مرکز  برای 
با  که  است  شده  تعریف  جدید 
و حمایت  برنامه های مدیریت جدید 
شود.پیمان  می  محقق  علوم  وزارت 
حسین  تکریم  مراسم  در  صالحی 
حسن  معارفه  و  آبادی  ابراهیم 
سودمندافشار، روسای پیشین و جدید 
مرکز نشر دانشگاهی، اظهار داشت: از 
دوران دانشجویی خود در دهه ۶۰ به 
دانشگاه ها  مطرح  استادان  دارم  یاد 
مرکز  این  در  کتاب  چاپ  مشتاق 
دانشگاهی  نشر  مرکز  زیرا  بوده اند؛ 
با  فوق العاده  مرکزی  ابتدا  همان  از 
بود.وی  فوق العاده  انسانی  نیروهای 
تصریح کرد: رعایت اصول در نشر و 
چاپ مرکز موج می زند، باید در اوج 
هم  کشور  از  بیرون  حتی  و  حفظ 

مطرح شود.
سابقه  علوم  وزارت  پژوهشی  معاون 
حوزۀ  در  سودمند  دکتر  درخشان 
فعالیت های  و  ملی  کار  و  کسب 
وی  قوت  نقاط  از  را  وی  بین المللی 
مرکز  این  جدید  رییس  از  و  دانست 
زیرساخت ها  تقویت  به  خواست 
پرداخته و از حوزۀ سیاست گذاری در 
چاپ و نشر غافل نشود.براساس حکم 
مأموریت های  مرکز،  جدید  رییس 

دانشگاهی  نشر  مرکز  برای  مفصلی 
مدون  برنامه های  با  که  شده  تعریف 
حسن سودمندافشار و حمایت مادی 
وزارت  پژوهشی  معاونت  معنوی  و 
ابراهیم  شد.   خواهد  محقق  علوم 
آبادی رییس پیشین مرکز مرکز نشر 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  دانشگاهی 
نقص  چون  مشکالتی  مرکز  این  در 
نیروی  حقوقی  وضعیت  و  ساختار 
پژوهشی  ساختار  و  رفع  را  انسانی 
نوآوری  مرکز  کردیم.  احیا  را  مرکز 
بخش  ظرفیت  می تواند  دانش  نشر 
نشر  مرکز  اختیار  در  را  خصوصی 
نیازمند  ولی  دهد  قرار  دانشگاهی 

کمیته  سازی  فعال  و  بیشتر  توجه 
راهبری است.وی برخی موانع مرکز را 
بدهی مالیاتی و اساسنامه این مرکزو 
کتابفروشی  و  ساختمان  فرسودگی 
اساسنامه   شد:  یادآور  و  دانست  آن 
در  طرح  انتظار  در   ۱۳۹۷ سال  از 
شورای گسترش آموزش عالی است.

مرکز  جدید  رییس  سودمندافشار 
و  مشکالت  به  نیز  دانشگاهی  نشر 
و گفت:  اشاره کرد  چالش های مرکز 
چاپ  جهت  الزم  مالی  منابع  تامین 
مورد  و  مرکز  پرفروش  کتب  مجدد 
نیاز دانشگاهیان )سرمایه در گردش(، 
و  گرمایشی  سیستم  فرسودگی 

نشر،  مرکز  موتورخانه  و  سرمایشی 
لزوم بهینه سازی امکانات و تجهیزات 
بهینه  لزوم  مرکز،  اطالعات  فناوری 
سازی و خرید تجهیزات اداری جدید 
و  اسکنر  چاپگر،  کامپیوتر،  قبیل  از 
نشر  نوآوری  مرکز  تقویت  لزوم   ،…
نشر  به  مبرم  نیاز  به  توجه  با  دانش 
الکترونیک و دیجیتال، لزوم  تجهیز و 
خرید وسائط نقلیه جدید برای مرکز، 
ساختمان  برای  آسانسور  نصب  لزوم 
و  بازسازی  لزوم  مرکز،  طبقه  چهار 
مرکز  اصلی  ساختمان  سازی  ایمن 
از مهم ترین مشکالتی است که باید 

حل شود.

معاون وزیر علوم: مأموریت های جدید برای مرکز 

نشر دانشگاهی تعریف شده است
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خلیج   ستاره  نفت  شرکت  تولید  معاون   
توسعه ای  طرح های  اجرای  از  فارس 
به منظور افزایش ظرفیت پاالیشگاه ستاره 
خلیج  فارس خبر داد و گفت: تولید بنزین 
به عنوان  فارس  خلیج   ستاره  پاالیشگاه 
کشور،  بنزین  تأمین کننده  اصلی ترین 
نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۲۰ 

درصد افزایش یافته است.
به  نقل  از وزارت نفت، »سروش ذیگلری« 
شرکت  مهم  گام های  جمله  از  کرد:  بیان 
نگین  به عنوان  خلیج فارس  ستاره  نفت 
نخست  ماهه   ۶ در  کشور  پاالیش  صنعت 
فرآورده  تولید  افزایش   ،۱۴۰۱ سال 
راهبردی بنزین بوده است، به نحوی که با 
وجود افزایش سفرهای تابستانی و افزایش 
هیچ گونه  کشور،  بنزین  روزانه  مصرف 
بنزین  مصرف  و  تولید  موازنه  در  خللی 

کشور به وجود نیامده است.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی و دشمنان قسم خورده ملت ایران و 
قرار گرفتن شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در فهرست تحریم های اخیر که با اهداف 
سوخت  تأمین  در  اختالل  ایجاد  شوم 

حمل ونقل،  ناوگان  و  لجستیک  مصرفی 
کشور  زیرساخت های  و  برق  نیروگاه های 
و سلب امنیت و آسایش خاطر هم وطنان 
عزیزمان بوده است، گفت: یکی از اهداف 
تولید  خلیج فارس،  ستاره  پاالیشگاه  کالن 
از  باالتر  کیفیتی  با  پاک  فرآورده های 
محیطی  زیست  مؤلفه های  مجاز  حدود 
استاندارد یورو ۵ در کالس جهانی به شمار 
بنزین  گوگرد  مقدار  که  به نحوی  می رود، 
تولیدی پاالیشگاه با حدود ۲۰ برابر کمتر 
کاهش  در  بسزایی  تأثیر  مجاز،  مقدار  از 
آالیندگی های زیست محیطی داشته است.

ستاره  پاالیشگاه  ظرفیت  افزایش  پروژه 
خلیج فارس اجرایی می شود

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
تأکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در 
اجرای مراحل آتی پروژه افزایش ظرفیت و 
طرح های توسعه زنجیره ارزش فرآورده ها، 
ستاره  پاالیشگاه  نزدیک  آینده ای  در 
و  بزرگ  پتروپاالیشگاهی  به  خلیج فارس 
مدرن به منظور تولید محصوالت موردنیاز 
کشور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تبدیل 

خواهد شد.

نسبت به سال گذشته محقق شد؛

 افزایش ۲۰ درصدی تولید بنزین 
پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس

 سرگئی الرووف وزیر امور خارجه روسیه 
روز سه شنبه گفت که جنگ چند الیه 
غرب برای ایجاد اختالل در توانایی های 
رسیده  ای  سابقه  بی  گستره  به  روسیه، 

است.
به نقل از خبرگزاری تاس؛ الوروف افزود: 
ترکیبی  جنگ  پیش  ها  سال  از  غرب 
واقعی را علیه روسیه آغاز کرده که در پی 
عملیات ویژه نظامی به ابعاد بی سابقه ای 
رسیده و هدف آشکارا بیان شده آن، نابود 
به  آن  راندن  و  کشور  این  اقتصاد  کردن 

حاشیه سیاست جهان است.   
پیشنهادهای  و  ها  توصیه  افزود:  وی 
اهمیت  شرایط  این  در  بازرگانی  شورای 
ویژه ای برای ایجاد سیاست عمل گرای 
روسیه دارد. بنا بر روال پیشین، مذاکرات 
حمایت  مانند  مهم  بسیار  مسائل  بر 
سیاسی از فعالیت های اقتصادی خارجی 

بازرگانان روسیه متمرکز خواهد شد.
»الکساندر دارچیف« مدیر بخش آمریکای 
به  نیز  روسیه  خارجه  وزارت  شمالی 
خبرگزاری تاس گفت که به غیر از کمک 
مالی و نظامی عمده و همچنین حمایت 
معنوی از دولت ولودیمیر زلسنکی رییس 
جمهوری اوکراین، آمریکایی ها به تدریج 
جنگ  در  مستقیم  طرف  یک  به  تبدیل 
بمباران های  که  شد  مشخص  می شوند. 
جمهوری  در  غیرنظامی  جمعیت  مرگبار 
خلق دونتسک و لوهانسک و اراضی آزاد 
مراکز  تایید  با  کم  دست  اوکراین  شده 

تصمیم گیری آمریکا صورت می گیرد.
آمریکا  برای  حل  راه  بهترین  دارچیف 
به  بازگشت  به  زلسنکی  کردن  وادار  را 
مقام  کرد.  عنوان  روسیه  با  مذاکرات 
کرد  بیان  روسیه  خارجه  وزارت  ارشد 
تحقیرانه  شکست  از  جلوگیری  برای  که 
بهترین راه حل  افغانستان،  همانند مورد 
برای واشنگتن مجبور کردن زلسنکی به 

بازگشت به میز مذاکره است.  
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اخیرا 
بلینکن  آنتونی  با  تلفنی  گفتگوی  در 
همتای آمریکایی خود گفته بود که ادامه 
سیاست تقویت ارتش اوکراین و تشکیالت 
آمریکا  و  ناتو  جنگ افزارهای  با  نئونازی 
فقط درد و رنج دولت کی یف را طوالنی تر 

می کند.  
از والدیمیر  نقل  به  یکشنبه  روز  الوروف 
پوتین رئیس جمهوری کشورش به شبکه 
تلویزیونی "روسیا_ یک" گفت که مسکو 
اما  ندارد  مخالفتی  اوکراین  با  مذاکره  با 
روند  کی یف،  توسط  امر  این  در  تاخیر 
دشوار  و  پیچیده  را  توافق  به  دستیابی 

می کند.
الوروف افزود: پوتین در نشست با دومای 
دولتی )پارلمان( و سران جناح های آن، 
اوکراین  به  نسبت  مسکو  موضع  باره  در 
می  سرباز  مذاکره  از  که  کسانی  گفت 
زنند، باید درک کنند که هر اندازه بیشتر 
این روند را به تاخیر اندازند، مذاکره برای 

خودشان دشوارتر خواهد شد.

الوروف: نبرد غرب علیه اقتصاد روسیه  
بی سابقه است نوشتار

 آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
که  داشت  اظهار  آمریکا 
نفوذش  از  می تواند  روسیه 
برای متوقف کردن درگیری 
میان جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان استفاده کند.
وزیر خارجه آمریکا روز سه 
شنبه به وقت محلی افزود: 
اگر روسیه از نفوذ خود برای 
و  خشونت  کردن  متوقف 
ایجاد صلح میان ارمنستان 
آذربایجان  جمهوری  و 
مثبتی  اقدام  کند،  استفاده 

خواهد بود.
ادعا کرد  بلینکن همچنین 
است  نگران  متحده  ایاالت 
میان  تنش  روسیه  که 
و  آذربایجان  جمهوری 

ارمنستان را تشدید کند.
آمریکا  خارجه  وزیر   
ای،  بیانیه  در  همچنین 
و  آذربایجان  جمهوری 
ارمنستان را به توقف فوری 
دو  این  جدید  درگیرهای 
کرد  تاکید  و  دعوت  کشور 
حل  راه  منازعه  این  که 

نظامی ندارد.
افزود  آمریکا  خارجه  وزیر 
ایاالت متحده عمیقا نسبت 
به  مربوط  گزارش های  به 
مرز  امتداد  در  حمالت 
از  آذربایجان  و  ارمنستان 
جمله حمله هایی که علیه 
زیرساخت های  و  مناطق 
داخل  در  غیرنظامی 
ارمنستان انجام شده، نگران 

است.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید 
بر اینکه هیچ راه  حل نظامی 
وجود  درگیری  این  برای 
ندارد، خواستار توقف فوری 
نظامی  اقدامات  گونه  هر 

خصمانه شد.
سه  روز  دیپلماتیک  منابع 
به  محلی  وقت  به  شنبه 
که  گفتند  ایرنا  خبرنگار 
نشستی  درخواست  فرانسه 
اضطراری درباره درگیری ها 
میان جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان شده است.
دیپلماتیک  منابع  گفته  به 
هنوز زمان این جلسه قطعی 

نشده است.
مسئول  بورل   جوسپ 
اتحادیه  خارجی  سیاست 
از  سه شنبه  روز  اروپا 
جمهوری  و  ارمنستان 
به  خواست  آذربایجان 
مواضع خود قبل از تشدید 
تنش بازگردند و آتش بس 

را رعایت کنند.

از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
خبرگزاری اسپوتنیک، بورل 
در بیانیه ای اعالم کرد: طی 
درگیری  گذشته  ساعات 
امتداد  در  شدیدی  های 
جمهوری  و  ارمنستان  مرز 
جانی  تلفات  با  آذربایجان 

روی داده است. 
خصومت  توقف  افزود:  وی 
میز  به  بازگشت  و  ها 
همه  است.  الزامی  مذاکره، 
قبل  مواضع  به  باید  نیروها 
بازگردند و  از تشدید تنش 
آتش بس باید به طور کامل 

رعایت شود.
جمهوری  نظامی  نیروهای 
در  ارمنستان  و  آذربایجان 
بیانیه هایی تالش کردند تا 
را  اخیر  التهاب  بروز  دالیل 
از منظر خود توضیح دهند.

جمهوری  دفاع  وزارت 
که  شد  مدعی  آذربایجان 
نیروهای ارمنستانی مشغول 
تجسسی  های  فعالیت 
و  نقل  و  مشترک  مرز  در 

و  بوده  افزار  جنگ  انتقال 
به  دست  نیز  دوشنبه شب 
مین گذاری زده بودند. این 
یگان  که  افزود  وزارتخانه 
به  ارمنستان  ارتش  های 
پناهگاه  مواضع،  از  تعدادی 
نیروهای  استحکامات  و  ها 
با  جمهوری  این  نظامی 
ها  سالح  دیگر  و  خمپاره 
نتیجه  در  و  کردند  حمله 
تلفاتی به نیروها و خساراتی 
نظامی  های  زیرساخت  به 
دیگر  سوی  از  شد.  وارد 
نیز  ارمنستان  دفاع  وزارت 
که  داد  خبر  ای  بیانیه  در 
مرزی  مناطق  در  اوضاع 
به  بامداد   ۵ ساعت  تا 
بوده  ملتهب  محلی  وقت 
شدید  های  تیراندازی  و 
تحریکات  نتیجه  "در  که 
آذربایجانی  طرف  گسترده 
ادامه  کماکان  شده"،  آغاز 
داشته و نیروهای این کشور 
آن  به  متناسبی   واکنش 

داده اند.

آمریکا: روسیه  می تواند از نفوذش برای توقف 

درگیری میان باکو و ایروان استفاده کند

خبر
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 رئیس انجمن دوستی ایران و چین در گفت و گو با شبکه تلویزیونی فونیکس چین

ایران و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت های 
عظیم و مکمل برخوردارند

خبر

چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس   
در  ایران  عضویت  اهمیت  وصف  در 
ایران  گفت:  شانگهای  همکاری  سازمان 
از  منطقه ای  قدرتمند  سازمان  این  و 
ظرفیت های عظیم و مکمل در زمینه های 
در  ایران  عضویت  و  برخوردارند  گوناگون 
تقویت  نیز  و  متقابل  منافع  سازمان،  این 
را  شانگهای  همکاری  سازمان  پایه های 

بدنبال خواهد داشت.
شانگهای  همکاری  سازمان  سران  اجالس 
با  و  ازبکستان  سمرقند  شهر  میزبانی  به 
حضور سران کشورهای عضو و ناظر برگزار 
تعهد  یادداشت  شدن  امضا  با  و  شود  می 
این  اصلی  اعضای  به  پیوستن  برای  ایران 
سازمان منطقه ای، جمهوری اسالمی ایران 
به پیوستن به جمع  یک گام بزرگ دیگر 
شانگهای  همکاری  سازمان  اصلی  اعضای 

نزدیک تر خواهد شد.
جمهوری  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
این  در  شرکت  ضمن  نیز  ایران  اسالمی 
جالس، دیدارهای دوجانبه مهمی با سران 
این  در  کننده  شرکت  کشورهای  برخی 
نشست از جمله با همتایان چینی و روس 

خود انجام خواهد داد.
سران  اجالس  برگزاری  آستانه  در 
مهم  گامی  شاهد  است  قرار  که  شانگهای 
سازمان  این  به  ایران  پیوستن  مسیر  در 
در  چین  فونیکس  تلویزیونی  شبکه  باشد، 
خصوص اهمیت این موضوع به مصاحبه با 
عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی 

ایران و چین پرداخت.
بخشی  در  چهارشنبه  روز  بروجردی 
اهمیت  توصیف  در  و  مصاحبه  این  از 
نیز  و  شانگهای  همکاری  سازمان  جایگاه 
سازمان  این  به  ایران  پیوستن  اهمیت 
گفت: سازمان همکاری شانگهای به دلیل 
حضور دو عضو دائم شورای امنیت)چین و 
روسیه( در این  نهاد و نیز عضویت چهار 
ای جهان)چین،  قدرتهای هسته  از  کشور 
سازمان  دراین  پاکستان(  و  هند   ، روسیه 
درصد   ۴۰ از  بیش  وجود   ، ای  منطقه 
تحت  جغرافیایی  در  جهان  جمعیت  کل 
و  سازمان  این  عضو  کشورهای  پوشش 
کل  درصد   ۲۵ از  بیش  اختصاص  نیز 
سازمان  عضو  کشورهای  به  جهان   GDP
از  سازمان  این  که  شده  باعث  شانگهای، 
اهمیت انکارناپذیر در جهان برخوردار باشد 
و عضویت ایران هم به عنوان قدرت بزرگ 
منطقه  انرژی  بزرگ  قدرت  و  آسیا  غرب 
باعث  ای،  منطقه  سازمان  این  خانواده  در 

تقویت جایگاه آن خواهد شد.

بروجردی گفت: سازمان همکاری شانگهای 
و  ای  نوظهورمنطقه  و  عظیم  قدرت  یک 
جهانی است که بدون تردید آمریکا را هم 
به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و 
به چالش  و دفاعی  راهبردی  لحاظ  به  هم 
خواهد کشید.  به عنوان مثال اقدام سازمان 
ارزهای  از  استفاده  در   همکاری شانگهای 
مبادالت  در  اکنون  که  دالر  جای  به  ملی 
می  اجرا  آن  کلیدی  اعضای  برخی  میان 
هیمنه  و شکستن  دالر  باعث حذف  شود، 

آن درمبادالت جهانی خواهد شد.
خوبی  کارهای  روسیه  و  ایران  افزود:  وی 
در حوزه تجارت با ارزهای ملی انجام داده 
اند و عمال در جهت حذف دالر از همکاری 
این  و  اند  برداشته  گام  خود  تجاری  های 
گونه اقدامات می تواند باعث شکسته شدن 
سلطه  اصلی  ابزار  عنوان  به  دالر  هیمنه 
جویی ها و یکجانبه گرایی های آمریکا بی 
اثر شدن تحریم های اعمال شده از جانب 
با  شود.بروجردی  کشورها  علیه  واشنگتن 
عنوان  به  پایدار  امنیت  اهمیت  به  اشاره 
مهم ترین مولفه های اقتدار و زمینه های 
اگر  گفت:  گوناگون  های  حوزه  در  توسعه 
برابر  در  ایستادگی  توانمندی  ایران  امروز 
آمریکا  متجاوز  پهپادهای  و  دارد  را  آمریکا 
را به زمین می نشاند یا سرنگون می کند 
توقیف  را  آمریکا  سرنشین  بدون  شناور  و 
می کند و ناوهای امریکایی در آبهای بین 
المللی ناگزیر از نیروی دریایی ایران اجازه 
امنیت  اقتدار نتیجه وجود  این  می گیرند، 
پایدار در جمهوری اسالمی ایران است .وی 
محورهای  ترین  مهم  از  یکی  لذا  افزود: 
همکاری دسته جمعی در سازمان همکاری 
امنیت  برقراری  برای  همکاری  شانگهای، 

این  درسایه  و  است  منطقه  درکل  پایدار 
امنیت پایدار، همکاری های گسترده و هم 
افزا در حوزه اقتصادی شکل خواهد گرفت.

که  کرد  تاکید  همچنین  بروجردی 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 
و  تجاری  های  همکاری  توسعه  هدف  با 
یا حذف  به سمت کاهش  باید   ، اقتصادی 

تعرفه ها گام بردارند.
چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس 
ایران  عضویت  که  سوال  این  به  درپاسخ 
فرصت  چه  شانگهای  همکاری  سازمان  در 
برای  تواند  می  هایی  چالش  یا  و  ها 
گفت:  باشد،  داشته  دنبال  به  کشور  این 
این  در  عضویت  های  فرصت  تردید  بدون 
احتمالی  چالش  هرگونه  با  هرگز  سازمان 
سازمان  این  اصول  و  نیست  مقایسه  قابل 
بلکه  نیست  زا  چالش  نهاد  یک  تنها  نه   ،
چالش  با  هوشمندانه  مقابله  آن،  هدف 
خواهند  می  قدرتها  برخی  که  است  هایی 
از بیرون بر آن تحمیل کنند. بروجردی با 
در  آمریکا  جویی  مداخله  مسئله  به  اشاره 
موضوع تایوان و نیز جنگ اوکراین که در 
علیه  تمام متحدانش  و  آمریکا  واقع جنگ 
روسیه است، گفت: این موارد نمونه هایی 
فرا منطقه ای  از تالش برخی قدرت های 
عضو  کشورهای  برای  چالش  ایجاد  برای 
این  اعضای  که  است  شانگهای  سازمان 
باید  افزایی،  هم  و  همگرایی  با  سازمان 
هوشمندانه به خنثی کردن این چالش ها 
بپردازند.رئیس انجمن دوستی ایران و چین 
اشاره  با   ، این مصاحبه  از  در بخشی دیگر 
اینکه مجموعه کشورهای عضو سازمان  به 
همکاری شانگهای به دلیل برخوردار بودن 
زمینه  در  ها  توانمندی  و  ها  ظرفیت  از 

هستند،  یکدیگر  مکمل  گوناگون،  های 
برخورداری  به دلیل  و روسیه  ایران  گفت: 
در  دلیل  به  چین  انرژی،  عظیم  منابع  از 
وچین  روسیه  باال،  فناوری  داشتن  اختیار 
به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان 
مسیر  در  شدن  واقع  دلیل  به  ایران  ملل، 
ترانزیتی راهبردی و...، همه این ها ظرفیت 
توانمندی  یکدیگر،  درکنار  که  است  هایی 
همکاری  سازمان  به  باالیی  وقدرت 
شانگهای می بخشد.وی همچنین با تاکید 
عنوان  به  پایدار  امنیت  اهمیت  بر  مجدد 
های  اجرای طرح  برای  مبنا  ترین  اساسی 
راهبردی از جمله پروژه کمربند راه گفت: 
منطق حکم می کند که مسیر این طرح از 
، ترکمستان و  ازبکستان  قزاقستان،  چین، 
ایران عبور کند و از ایران نیز به سمت عراق 
وترکیه و سپس به سمت منطقه مدیترانه و 
اروپا ادامه یابد هرچند پاکستان برای چین 
مهم است و سرمایه گذاری های چین در 
احداث جاده قره قروم در پاکستان و توسعه 
بندر گوادر در این کشور، منافاتی با عبور 
منافاتی  ایران  مسیر  از  کمربندراه  طرح 

ندارد با هم قابل جمع است.
با  مصاحبه  از  دیگر  بخشی  در  بروجردی 
اشاره به اهمیت مالقات قریب الوقوع سران 
ایران و چین در حاشیه سازمان همکاری 
شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان گفت: 
سال  همکاری ۲۵  سند  وجود  به  توجه  با 
که  است  مهم  بسیار  چین،  و  ایران  میان 
فاز  وارد  کشور  دو  بعد،  به  مالقات  این  از 
برخی  اگرچه  شوند  قرارداد  این  اجرایی 
کرونایی  هایی  محدودیت  مثل  مشکالت 
راه  سد  نباید  مسائل  این  اما  دارد  وجود 

اجرای سند همکاری ۲۵ ساله شود.

خبر

در افتتاحیه مرحله نخست بوستان ایرانیان مطرح شد؛

شهردار تهران: به وعده کاهش فاصله شمال 
به جنوب شهر پایبندم

نوشتار

وعده  به  تهران می گوید که   شهردار 
فاصله  کاهش  مورد  در  شده  داده 
و  است  پایبند  به جنوب شهر  شمال 

برای تحقق این هدف تالش می کند.
افتتاحیه  مراسم  در  زاکانی  علیرضا   
مرحله نخست بوستان ایرانیان افزود: 
وعده داده بودیم کاهش فاصله شمال 
و جنوب انجام و عدالت در شهر جاری 
بهره  آن  نمودهای  از  یکی  که  شود 
برداری از این بوستان در منطقه ۱۹ 

است.
وی ادامه داد: قبول مسئولیت شهردار 
شفاف  پیام  یک   ۱۹ منطقه  جدید 
منطقه  این  که  است  این  و  داشت 
خود  موجود  ظرفیت های  با  باید 
هر  شود.  تبدیل  الگو  منطقه ای  به 
بزرگی  فرصت  خود  دل  در  تهدیدی 
بیان  سلیمانی  که شهید  چنان  دارد؛ 
تهدیدات  در  فرصت هایی  که  می کرد 
است که در خود فرصت به معنی یک 

فرصت خاص نیست.
شهردار تهران تاکید کرد: منطقه ۱۹ 
زیست  الگوهای  ایجاد  برای  ظرفیت 
شهری دارد و سازمان نوسازی مکلف 
آن  در  که  مناطقی  چهره  که  شده 
تهدیداتی از این جنس وجود دارد را 
که  آجرپزی  کوره   ۲۳ کند.  متحول 
تهدید است به بزرگترین فرصت این 
از  منطقه تبدیل خواهد شد و برخی 
باید در سال های آتی  مناطق جنوبی 
آن گونه تغییر کند که برخی افراد از 
نقاط مختلف شهر با اقبال به مناطقی 

مانند ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ رجوع و به این 
مناطق به عنوان الگو نگاه کنند.

وی ادامه داد: باید در مسیری باشیم 
الگوهایی خلق کنیم  و  که پیشران ها 
که منطقه ۱۹ از این الگوهاست و در 
آینده نزدیک چهره این منطقه تغییر 
خواهد کرد؛ همان طور که خرابه های 
این  به  تبدیل  نقطه  این  در  گذشته 
بوستان شد که بوستانی الگو در زمینه 

مناسب سازی است.
قبل  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
پیرامونی  سبز  فضای  انقالب  از 
و  هزار  چهار  تهران  داخلی  و 
 ۷۵ تهران  گفت:  بود  ۲۰۰هکتار 
داشت  کوچک  و  بزرگ  بوستان 
هکتار  هزار   ۵۹ تهران  امروز  اما 
این  بر  عالوه  و  دارد  سبز  فضای 
مسیری دنبال می شود که هزار و 
۵۰۰ هکتار برای امسال به سرانه 
فضای سبز اضافه شود و در داخل 
شهر نیز با تملک ها و توسعه فضای 
سبز از آن به عنوان یک تنفس گاه 

استفاده کنیم.
از  یکی  مورد  این  وی،  گفته  به 
اسالمی  انقالب  مواهب  هزاران 
 ۷۵ که  است  تهران  شهر  برای 
و  دوهزار  به  تبدیل  تهران  پارک 

۳۴۶ پارک شد.
زنده  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
نگه داشتن ۵۹ هزار هکتار فضای 
اساسی  برای ما یک موضوع  سبز 
باید نیازهای مردم را  است گفت: 

تعریف  بوستان ها  این  درون  در 
کنیم و تالش می کنیم بوستان ها 
را محل رجوع مردم در جهت رفع 
نیازهای عمومی جامعه قرار دهیم 
و در حوزه های آموزش، سالمت، 
معنوی  و  مادی  رشد  و  امنیت 
شهروندان بتوانیم این فضاها را در 

اختیار آنها قرار دهیم.
نگاه تک بعدی و رشد کاریکاتوری 

به شهر نداریم
ساماندهی  به  اشاره  با  وی 
گفتند  ما  به  گفت:  دستفروشان 
را  مردم  نان  خواهید  می  که 
شهر  به  نظم  گفتیم  ما  اما  ببرید 
برای خود  را  و شرایط  دهیم  می 
به  کنیم  می  فراهم  دستفروشان 
طوری که در خالزیر  ۵۶۰ غرفه 
شد  داده  قرار  دستفروشان  برای 
که این تعداد به باالی ۹۰۰ غرفه  
رشد  و  بعدی  تک  نگاه  می رسد. 
بلکه  نداریم  شهر  به  کاریکاتوری 
نگاه واقعی و دقیق داریم و از همه 
ظرفیت ها برای استفاده مردم بهره 

می گیریم.
زاکانی با اشاره به بهره برداری از 
ایرانیان  بوستان  نخست  مرحله 
بناست  بوستان  این  در  گفت: 
به  ایرانی  اقوام  همه  نمادهای 
نمایش گذاشته شود و دو مرحله 
برای توسعه آن در نظر گرفته شده 
تملک  زمین  هکتار   ۱۹.۵ است؛ 
شده که در مرحله اول ۱۶ هکتار 
در  و  شود  می  افتتاح  امروز  آن 
این بوستان،  بحث مناسب سازی 
الگو است؛ ضمن اینکه نوع فضای 
با  و  از حالت سنتی گذشته  سبز 
سبز  فضای  به  آب  باالی  مصرف 
جنبه  که  شده  تبدیل  دائمی 
مصرف آب نیز در  آن کنترل شود.

های  ظرفیت  تهران  وی  گفته  به 
بی نظیری دارد و تالش می کنیم 
کل تهران را تبدیل به کارگاه تمام 

تا  کنیم  آبادانی  و  سازندگی  عیار 
اندازی که برای این  الگو و چشم 
شهر در نظر گرفته شده را ایجاد 
کنیم. توجه ما به این است که با 
با  همکاری  و  مشارکتی  مدیریت 
همه مجموعه هایی که می توانند 
تحول مادی و معنوی برای تهران 

ایجاد کنند این گام ها را برداریم.
موقوفه  از  قدردانی  ضمن  زاکانی 
با  که  نامه ای  تفاهم  برای  مروی 
این  گفت:  کرد  امضا  شهرداری 
تفاهم نامه شاه کلید تحول منطقه 
۱۹ است که ناحیه سه این منطقه 
شود  الگو  ناحیه  به  تبدیل  باید 
همچنین مناطق ۱۸ و ۱۹ از یک 
و  باید جهش کنند  بحرانی  نقطه 
که  برسند  الگو  منطقه  یک  به 
کنار  در  را  مسیر  این  امیدواریم 

یکدیگر دنبال کنیم.
هر  که  مفتخریم  کرد:  تاکید  وی 
طرح  یک  افتتاح  با  هم  با  شنبه 
افتخاری را خلق کنیم البته غیر از 
اربعین که خود قله افتخارات است، 
مسیر  در  همه  دلهای  هفته  این 
نجف و کربال است و شهرداری و 
شورای شهر اهتمام ویژه ای درباره 
اربعین دارند به طوری که مدیریت 
بسیاری  موقف های  در  شهری 
مشغول خدمتگزاری است و کاری 
بزرگ در مسیر ارائه خدمت به زوار 
سیدالشهدا)ع( در ایران و عراق به 

ویژه در مرزها صورت می گیرد.
کرد:  خاطرنشان  تهران  شهردار 
البته توجه به این موضوع موجب 
این  و  نشده  تهران  امور  از  غفلت 
کار بزرگ که دستمایه تالش های 
آماده  امروز  است،  روزی  شبانه 
افتتاح شد که باید از خالقان این 
در  زیبا که  ایده  این  و  بزرگ  کار 
دوره چهارم شورا خلق شد تا این 
برای  میراث  عنوان  به  بوستان 

آیندگان بماند، قدردانی کنم.
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