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جرائممرتبطباموادمخدردارد
 اســتاندار لرســتان بــر لــزوم همــکاری دســتگاه هــای 
ــم  ــش جرائ ــه کاه ــاد زمین ــر ایج ــتان ب ــی اس اجرای
ــا حــوزه مــواد مخــدر تاکیــد کــرد و گفــت:  مرتبــط ب
ــا  اشــتغال نقــش مهمــی در کاهــش جرایــم مرتبــط ب

ــدر دارد .... ــواد مخ م 8 4

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: بــرای تحقــق دولــت 
ــز  ــاره ای ج ــاد چ ــه فس ــردن زمین ــن ب ــد و از بی ــک و کارآم چاب

ــم. ــت الکترونیــک نداری ــه ســمت دول حرکــت ب

نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس   
مســلح گفــت: اتــکا بــه ســرمایه 
عظیــم جوانــان دانشــمند و انقالبــی 
برنامه ریــزی  و  کشــور و طراحــی 
ــر اســاس ابتــکارات  آینــده کشــور ب
برخاســته از دانــش و درک صحیــح و 
عمــل مجاهدانــه بــا روحیــات دوران 
ــیر  ــا مس ــا تنه ــدس، قطع ــاع مق دف
راهگشــای حــل مشــکالت کنونــی و 
آینــده کشــور و فتــح خرمشــهرهای 

ــود. ــد ب ــر خواه دیگ
ــس  ــری رئی ــد باق ــکر محم  سرلش
مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد 
صبــح روز )چهارشــنبه( در دیــدار 
ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــا  ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــدگان  ــان و رزمن ــی از فرمانده جمع
دفــاع مقــدس در آســتانه هفتــه 
دفــاع مقــدس کــه هــم اکنــون 
خمینــی)ره(  امــام  حســینیه  در 
در حــال برگــزاری اســت، اظهــار 
داشــت: عزیزانــی کــه امــروز توفیــق 
ــد جمعــی از  ــدا کرده ان شــرفیابی پی
پیشکســوتان دفــاع مقــدس هســتند 
ــی از پیشکســوتان  ــه نمایندگ ــه ب ک
جمــع  ایــن  در  کشــور  سراســر 
ــداد  ــن تع ــد و همچنی ــور دارن حض
ــز  ــوتان نی ــن پیشکس ــری از ای دیگ
در مراکــز سراســر کشــور بــه صورت 

تصویــری در ارتبــاط هســتند.
ــت  ــار اس ــب افتخ ــزود: موج وی اف
ــالمی و  ــالب اس ــه در گام دوم انق ک
ــه  ــالگرد حماس ــن س ــل و دومی چه
ایســتادگی و مقاومــت و پیــروزی 
ــه  ــدس ک ــاع مق ــران در دف ــت ای مل

ــت،  ــت، حیثی ــده هوی ــن کنن تضمی
عــزت و شــکوه ملــت ایــران و مقــوم 
ارزش هــای متعالــی انقــالب اســالمی 
ــم  ــل و تکری ــدف تجلی ــا ه ــت ب اس
ــهادت و  ــاد و ش ــان جه افتخارآفرین
ارزشــمند  ذخیــره  از  بهره گیــری 
آییــن  ســومین  مقــدس،  دفــاع 
تجلیــل از یــک میلیــون پیشکســوت 
دفــاع مقــدس و مقاومــت را برگــزار 

ــم. کنی
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــگاه ب ــه داد: ن ادام
پــس از چهــار دهــه نشــان می دهــد 
کــه جنــگ بــزرگ تحمیــل شــده به 
ــا الطــاف  ــران، ب ــت ســتمدیده ای مل
ــه برکــت رهبــری امــام  خداونــد و ب
ــالش  ــهیدان و ت ــون ش ــل و خ راح
ایثارگــران و ملــت ایــران بــه گنجینه 
ــرای  ــدگار ب ــزرگ و ســرمایه ای مان ب
ــزت  ــرفت و ع ــالش و پیش ــداوم ت ت
و ســربلندی کشــور تبدیــل گردیــد.

سرلشــکر باقــری بــا اشــاره بــه 
تبدیــل ســختی ها و بن بســت های 
ــا،  ــه فرصت ه ــاع مقــدس ب دوران دف
از  یکــی  شــاید  داشــت:  اظهــار 
مهمتریــن آنهــا تبدیــل بن بســت 
شکســت و ناامیــدی و عقــب نشــینی 
تغییــر  بــا  جنــگ  اول  ماه هــای 
راهبــرد نبــرد کالســیک مبتنــی بــر 
ــر  ــی مبتنــی ب ــرد انقالب ــه نب ــزار ب اب
ــد  ــدگان مجاه ــی و رزمن ــکار بوم ابت
ــه  ــتفاده بهین ــه اس ــی و البت و انقالب
از ابــزار نظامــی و تبدیــل فاصلــه 
ــه وحــدت و  میــان ارتــش و ســپاه ب
ــروز  ــای پی ــه عملیات ه ــی ب هم افزای

فتــح  طریق القــدس،  ثامن االئمــه، 
آزادســازی  نهایــت  در  و  المبیــن 
خرمشــهر در عملیــات بیت المقــدس 

شــد.
ــز  ــروز نی ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
داشــته های  و  درون  بــه  نــگاه 
ملــی، اتــکا بــه ســرمایه عظیــم 
انقالبــی  و  دانشــمند  جوانــان 
برنامه ریــزی  و  و طراحــی  کشــور 
ــکارات  ــر اســاس ابت ــده کشــور ب آین
برخاســته از دانــش و درک صحیــح و 
عمــل مجاهدانــه بــا روحیــات دوران 
ــیر  ــا مس ــا تنه ــدس، قطع ــاع مق دف
راهگشــای حــل مشــکالت کنونــی و 
آینــده کشــور و فتــح خرمشــهرهای 

ــود. ــد ب ــر خواه دیگ
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح 
اینکــه حفــظ و نشــر  بیــان  بــا 
ارزش هــای دفــاع مقــدس را وظیفــه 
می دانیــم،  خــود  ملــی  و  دینــی 
موظــف  را  خــود  مــا  گفــت: 
ــه  ــی هم ــا همراه ــه ب ــم ک می دانی

ــج  ــالمی، گن ــالب اس ــوزان انق دلس
دفــاع مقــدس کــه ثروتــی بــی پایان، 
ــت  ــن اس ــام آفری ــش و اله هویت بخ
ــزت،  ــی، ع ــالی بازدارندگ در راه اعت
امنیــت، اســتقالل، آزادی، ســالمت و 
آســایش ملــت بــزرگ ایــران بــه کار 
ــراق،  ــه دروغ، اغ ــم و از هرگون بگیری
تحریــف و انحــراف مصــون داشــته و 
اجــازه ندهیــم آن دوران پــر افتخــار 

ــود. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ب
بــه  پایــان  در  باقــری  سرلشــکر 
اقدامــات  دربــاره  گزارشــی  ارائــه 
ــتادکل  ــوی س ــه از س ــورت گرفت ص
نیروهــای مســلح و بنیــاد حفــظ 
آثــار و ارزشــهای دفــاع مقــدس 
ــاع  ــگ دف ــج فرهن ــتای تروی در رس
ــه  ــت ک ــت پرداخ ــدس و مقاوم مق
رشــد ۲۴۰ درصــدی و چــاپ ۲۲۹۶ 
عنــوان کتاب، تشــکیل ۴۷۷ ســتاد 
بزرگداشــت و برگــزاری ۱۰ هــزار 
ســاعت خاطــره گویــی از مهمتریــن 

ــود. ــا ب آنه
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نماینده مجلس: زاهدی وفا 
شایستگی های اجرایی الزم را 
برای تصدی وزارت تعاون دارد

 نماینده مردم شهرستان های بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
با  مدیری  را  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  پیشنهادی  وزیر  اسالمی، 
شایستگی هام الزم برای تصدی این سمت دانست و گفت: محمدهادی 
زاهدی وفا توانسته است شایستگی های اجرایی خود را در مناصبی که 

قرار گرفته است به نحو احسن نشان دهد.
غالمرضا شریعتی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند وزیری 
است که بتواند تمامی اجزای عریض و طویل مجموعه را به درستی در 

کنار هم قرار دهد و از آن   ها برای پیشبرد امور استفاده کند.
وی ادامه داد: زاهدی وفا در مدت تصدی سرپرستی این وزارتخانه به 
خوبی برقراری این هماهنگی ها را نشان داده است و توانسته تمامی 

معاونت ها را در مسیر وزارتخانه هماهنگ و همراه کند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی، کارنامه علمی و اجرایی 
زاهدی وفا نشان می دهد که عنصر شایسته ای برای تصدی این مسئولیت 
است و رئیس جمهور با علم به توانمندی ها و کارنامه موفق، وی را معرفی 

کرده است.
شریعتی بیان کرد: زاهدی وفا از جمله نیروهایی به شمار می رود که 
جایگاه علمی مرتبط، دانش الزم در حوزه فعالیت تعاون ، کار و رفاه دارد 
و این قابلیت به همراه توانمندی مدیریتی از او به یک گزینه برتر برای 

پُست وزارتخانه ای مطرح کرده است.
وی عنوان کرد: با توجه به شناختی که از توانمندی ها و قابلیت هایی که 
زاهدی وفا دارد وی را برای تصدی این پست مناسب می دانم و انتخاب 

رئیس جمهور در این خصوص خوب و درست بوده است.
ابراز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  گلوگاه  و  نکا  بهشهر،  مردم  نماینده 
نمایندگان مجلس شورای  باالی  رای  با  وفا  زاهدی  امیدواری کرد که 

اسالمی در جایگاه و پُست وزارت تعاون قرار بگیرد.

صفری: وزارت خارجه با تمام 
توان در خدمت توسعه تجارت 

خارجی است
خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاونت  نشست  دومین 
و  دارو  حوزه  در  ربط  ذی  تشکل های صنفی  و  نهادها، شرکت ها  با 
و  تولید  راهکارهای  و  موانع  »بررسی  موضوع  با  پزشکی،  تجهیزات 

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی« برگزار شد.
در این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  فرصت 
ها و ظرفیت های موجود در زمینه صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و 
دانش و فناوری تولید دارو به کشورهای مختلف آسیای، آفریقایی و 
اروپایی را تشریح کرد و گفت زمینه صادرات دارو به کشورهای مختلف 
به ویژه کشورهای آفریقایی فراهم شده است و بخش خصوصی می 

تواند در این زمینه فعالیت ویژه ای داشته باشد.
ادارات مختلف  از طریق  امور خارجه  وزارت  افزود:  ادامه  در  صفری 
از  خارج  در  ایران  اسالمی  های جمهوری  خانه  سفارت  و  مرکز  در 
کشور، با تمام توان و ظرفیت خود در خدمت توسعه تجارت خارجی 
این  در  و  است  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه  محصوالت  ویژه  به 
زمینه اقدامات مختلفی را در طول دو سال گذشته انجام داده است 
اقالم دارویی و تجهیزات  افزایش صادرات  این تالش ها  و دستاورد 
آسیای  التین،  آمریکای  خاورمیانه،  مختلف  کشورهای  به  پزشکی 

مرکزی و جنوب شرقی و آفریقا در طول یکسال گذشته بود است.
وی همچنین به لزوم هماهنگی بخش خصوصی و دولتی در جهت 

پیشبرد صادرات اشاره کرد.
در پایان این نشست مدیران شرکت ها و نمایندگان تشکل های صنفی 
فعال در این حوزه، به بیان موانع و مشکالت موجود در مسیر صادارت 
دارو و تجهیزات پزشکی پرداختند و برخی مصادیق آن از جمله حمل 

و نقل و تطابق استاندارد را تبیین کردند.

برنامه ۵ ساله آمریکا و 
کره جنوبی برای تقویت 

رزمایش های ترکیبی
برای  سئول  و  واشنگتن  اقدامات  افزایش  با  همزمان  آمریکا  ارتش 
تفنگداران  که  کرد  اعالم  کره شمالی  برابر  بازدارندگی  ارتقای 
دریایی این کشور و کره جنوبی برنامه پنج ساله ای را برای تقویت 

رزمایش های مشترک ترکیبی تدوین کرده اند.
کره جنوبی  و  آمریکا  دریایی  تفنگداران  یونهاپ،  از  ایرنا  گزارش  به 
آزمایش  از  نگرانی ها  افزایش  به  توجه  با  را  خود  آموزشی  برنامه 
احتمالی بمب هسته ای توسط کره شمالی یا دیگر اقدامات تحریک 

آمیز اعالم کردند.
سخنگوی این نیروها گفت: در این برنامه پنج ساله تالش شده تا 
به سمت رزمایش های  و  تداوم داشته  تمرینات مشترک  و  اقدام ها 

چند وجهی و ترکیبی حرکت کنیم.

به  اشاره  با  ایران  اسالمی  جمهور  رییس   
ایستادگی کشورمان در مقابل سیاست های 
ناکام  و  آمریکا  مداخله جویانه  و  زورگویانه 
به  منطقه  کشورهای  نقشه  تغییر  کردن 
سلیمانی  سپهبد  شهید  سردار  فرماندهی 
به  قضایی  عادالنه  رسیدگی  کرد:  تاکید 
از  را  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  جنایت 
طریق یک دادگاه عادالنه پیگیری می کنیم.

به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
روز چهارشنبه در هفتاد و هفتمین اجالس 
متحد   ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سالیانه 
با تاکید بر اینکه میل به برقراری عدالت به 
است،  همگان  وجود  در  الهی  ودیعه  عنوان 
عدالت  شدن  جهانی  از  ما  داشت:  اظهار 
حمایت می کنیم زیرا عدالت وحدت  آفرین 

و ظلم جنگ افروز است.
انباشت  کرد:  نشان  خاطر  رییسی  اهلل  آیت 
شود  می  مردم  موجب حرکات  عدالتی  بی 
چه در بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب 
نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها از مسیر 
موفقیت  اما  اند  شده  منحرف  خود  اصلی 
تداوم  در  ایران  مانند  ها  انقالب  برخی 
ماهیت انقالب اسالمی خود امید به برقراری 
عدالت را در دل مردم جهان زنده و پابرجا 

نگه داشته است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما قائل به 
و  هستیم  بشریت  برای  مشترک  سرنوشت 
کنیم،  می  حمایت  عدالت  شدن  جهانی  از 
اظهار داشت:  کشوری که مدعی عدالت اما 
بشریت،  از  باید  باشد،  تروریست ها  حامی 
حقوق  از  باالتر  کند؛  شرم  عدالت  و  آزادی 
بشر، حقوق ملت هاست که به راحتی توسط 

قدرت های بزرگ پایمال می شود
آیت اهلل رییسی با بیان اینکه »اجرای عدالت 
باشد  دلیل  همین  به  شاید  و  است  سخت 
آن  اجرای  از  ظلم  مدعیان  از  بسیاری  که 
گریزانند«، افزود: منطق ما ریشه در فرهنگ 
قرآنی دارد که فرمود نه ظلبم کنید و نه زیر 
بار ظلم بروید. سوال ما از قدرت های بزرگ 
این است که اگر اراده ای برای اجرای عدالت 

ندارید، توان مقابله با ظلم را هم ندارید؟
آیت اهلل رییسی با نشان دادن تصویر سردار 
حاضران  به  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد 
کرد:  تاکید  متحد  ملل  سازمان  صحن  در 
رییس  جنایت   به  قضایی  عادالنه   رسیدگی 
جمهور سابق آمریکا را از طریق یک دادگاه 
عادالنه دنبال خواهیم کرد.رسیدگی عادالنه 
آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  جنایت  به 

خدمت به انسانیت است.
با برشمردن پیشرفت های علمی ،  رییسی 
اقتصادی و فناوری کشورمان اظهار داشت: 

امروز جهان به ایران قوی نیازمند است.
هم  گرد  شرایطی  در  اینک  گفت:  رئیسی 
و  نام چرخش  به  مهم  واقعیت  آمده ایم که 
ورود به دوران ونظمی جدید مواجه هستیم.

وی ادامه داد: جهان کهنه یکجانبه گرایی، 
فضیلت  و  اخالق  بر  غلبه  طلبی،  سلطه 
توسعه دهنده  فقر و تبعیض، به کارگیری 
خشونت و استفاده از سازمان های بین الملی 
به عنوان ابزار فشاردر کشورهای مستقل بود 
از  را  ناعدالنه مشروعیت خود  نظم  این  که 
تردید  کهنه  نظم  این  زوال  و  داده  دست 

ناپذیر است. 
رئیس جمهور تصریح کرد : منطقه ما از غرب 
این نظم کهنه  ایران سربلند، موزه  تا  آسیا 
بیمارگونه  رشد  سیاسی  اخالق  زوال  است. 
چالش  گرایی،  یکجانبه  نامشروع  اقدامات 
های بزرگی بر سر راه تعالی بشر پدید آورده 
مقابله  برای  هستیم  باور  این  بر  ما  است؛ 
جز  ای  گزینه  جهانی  نوین  های  تهدید  با 
همبستگی در چارچوب چندجانبه گرایی و 
براساس اصول منبعث از انبیای الهی وجود 

ندارد.
خواهیم  می  ما  آنچه  گفت:  جمهور  رئیس 
برر  مبتنی  رابطه  است.  ایران  ملت  حقوق 
ملت خود  پای حقوق  تابیم  برنمی  را  ظلم 
فرهنگ  در  ریشه  ما  منطق  ایم.  ایستاده 
زیربار  نه  و  کنید  ظلم  نه  که  دارد  قرانی 
این  از  هم  کشورها  سرنوشت  بروید  ظلم 

رقم است.
عدالت  پایه  بر  که  منطقی  کرد:  تاکید  وی 
حکومت  دلها  بر  و  است  ساز  قدرت  باشد 
به  ندارد  منطق  که  کشوری  کند  می 
و  لشکرکشی  نظامی،  مداخله  اشغالگری، 
های  ظلم  از  بسیاری  و  گزینشی  برخورد 
آیا توسل به سالح  دیگر متوسل می شود. 
اتمی جهان را به سوی عدالت سوق داد یا 
زمینه سلطه گری شد؟ کشته شدن هزاران 
کودک عراقی، یمنی و سوری به نفع کدام 
نهاد بشری بوده است؟ ایران چه چیزی جز 
مطالبه حقوق قانونی و عادالنه خود خواسته 
کرده  برآشفته  را  عالم  زورمداران  که  است 

است. 
هژمونی  امروز  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
طلبی و روحیه جنگ سرد دنیا را آزار می 
دهد و دوران جدیدی از ناآرامی جهان ما را 
جهان  های  ملت  خواست  کند.  می  تهدید 
برای تحقق عدالت شدیدتر شده است. وی 
تأکید کرد: باور شدن دکترین مقاومت جلوه 
است  عدالت  تحقق  برای  ها  ملت  عزم  بارز 
اما در مقابل، یکجانبه گرایی به دنبال عقب 
نگه داشتن کشورها از مسیر مستقیم خود 
است. امریکایی ها نمی گذارند کشورها روی 
وضع  آمریکا  دوستان  و  بایستند  خود  پای 
اروپا روخ می  بهتری ندارند آنچه امروز در 
دهد آیینه ای است که دهه های گذشته در 

آسیا رخ داده  است.
متن کامل سخنرانی رییس جمهور به شرح 

زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا 

محمد وآله الطاهرین و صحبه المنتجبین
لََقْد أْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َو أَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َو 

اْلِمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط

روشن  دالیل  با  را  خود  پیامبران  ما  همانا 
فرو  میزان  و  آنها کتاب  و همراه  فرستادیم 
فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند. 

)حدید- ۲۵(
پروردگارا درود و تحیات ما را به روان پاک 
پیامبران بزرگ، »ابراهیم، موسی،  عیسی و 
محمد« صلوات اهلل علیهم بفرست که پیامِ  
»عقالنیت، عدالت،  معنویت و اخالق« را به 
جهانیان رساندند و بنیان های جهل و ظلم 
را فرو ریختند، تا انسان ها جهانی بهتر برای 

خود بسازند.
جناب آقای رئیس

خانم ها و آقایان
بهتر،  جهانی  ساخت  برای  اساسی  معیار 
عدالت است. همه  آرمان های بشری، نهایتا 
»عقالنیِت  می شوند.  سنجیده  عدالت  با 
وسیع  چارچوبی  به  قائل  وحی«  بر  مبتنی 
برای عدالت است؛ عدالت یعنی نفی ظلم. ما 
پرچمدار عدالتی هستیم که همه ی سطوح 
جامعه،  خدا،  خود،  به  »ظلم  از  اعم  ظلم، 
به  میل  می کند.  نفی  را  هستی«  جهان  و 
وجود  در  الهی  ودیعه ای  عدالت،  برقراری 
موجب  بی عدالتی،  انباشت  و  است  همگان 
حرکت ملت ها در قالب انقالب های مردمی 

می شود.
اگرچه بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب 
مسیر  از  انقالب ها  از  بسیاری  و  نرسیدند 
موفقیت  اما  شدند،  منحرف  خود  اصیل 
برخی از ملت ها مانند ملت ایران در تداوم 
ماهیت انقالب خود،  امید به برقراری عدالت 
را همچنان در دل های مردم جهان، زنده و 

پابرجا نگه داشته است.
ملت  حرکت  تبلور  ایران،  اسالمی  انقالب 
وجود  با  که  بود  عدالت  سمت  به  ایران 
کرامت  از  است  توانسته  مختلف،  فتنه های 
و اصالت آرمان های خود صیانت نماید. ملت 
ایران در گام نخست، بنای یک نظم مدنی- 
»عقالنیِت  اساس  بر  پیشرفته  سیاسی 
منبعث از وحی« را به نام جمهوری اسالمی 
بنا نهاد و در گام دوم، به دنبال شکل دهی 
بین المللی«  عادالنه  نظام  و  »نظم  به 
مسیر،  این  در  کلیدی  عناصر  است. 
و  نوع دوستی،  آگاهی بخشی،  »خداخواهی، 

چندجانبه گرایی« است.
خانم ها و آقایان

هستم  ملتی  نماینده ی  که  مفتخرم  من 
که میراث دار تمدنی بزرگ است. ملتی که 
همیشه آزاد بوده و قرن ها تالش سلطه گران 
برای اسارِت سرنوشت خود را ناکام گذاشته 
است. ملتی که همواره ظلم را مایه ی تباهی 
 دانسته و در طول تاریِخ خود با اسارت دیگر 
»اسارت  از  است؛  کرده  مبارزه  نیز  ملت ها 

بابِلی« تا »اسارت فلسطینی«.
ما قائل به سرنوشِت مشترک برای بشریت 
حمایت  عدالت  شدن  جهانی  از  و  هستیم 
می کنیم. ما آنچه را برای خود می پسندیم 
برای دیگران آرزو می کنیم و آنچه را برای 
تحمیل  دیگران  به  نمی پسندیم،  خود 
است که  باور  این  بر  ایران  ملت  نمی کنیم. 
جنگ  ظلم،   و  است  وحدت آفرین  عدالت، 

افروز.
اینکه کشوری در داخل خود مدعی عدالت 
باشد اما در خارج، انواع تروریستها را تربیت 
با تحمیل  یا  بیاندازد،  کند و به جان ملتها 
فشارهای مختلف، ملت ها را به تسلیم وادار 
از  هم  کند،  شرم  بشریت  از  هم  باید  کند، 

آزادی، و هم از عدالت.
انسان ها  از  بخشی  به  منحصر  انسانیت، 
نیست و حقوق بشر جز با تامین حقوق همه 
بشر متصور نیست. جمهوری اسالمی ایران 
با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و 
نص قانون اساسی خود، یکی از کارآمدترین 
بشر  حقوق  از  صیانت  در  را  سازوکارها 
ابزارها،  موثرترین  با  و  داشته  اختیار  در 
استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت 
انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و 
مردم  سوی  از  شده  تفویض  ماموریت  یک 
استانداردهای  اسالمی،  جمهوری  می داند. 
حقوق  زمینه  در  دولت ها  از  برخی  دوگانه 
شدِن  نهادینه  عامل  مهمترین  را  بشر 
آن،  پیامد  که  دانسته  انسان  حقوق  نقِض 

قبال  در  متعدد  و  متنوع  موضع گیری های 
جمهوری  در  بررسی  حال  در  رخداد  یک 
قتل  درباره  ایران و سکوت مرگبار  اسالمی 
ده ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی 
این  که  زمانی  تا  است.  غربی  از کشورهای 
گزند  از  بشر  حقوق  باشد،  پابرجا  دوگانگی 

نقض های مکرر در امان نخواهد بود.
از حقوق بشر، حقوق ملت هاست که  باالتر 
پایمال  ظالم  قدرت های  توسط  راحتی  به 
که  کانادا  بومِی  جوامِع  حِق  می شود. 
در  مدرسه  کالس های  بجای  فرزندانشان 
دفن  مدرسه  حیاط  دسته جمعِی  گورهای 
شدند؛ حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، 
حق  تحریم،  تحت  ملت های  توسعه ی  حق 
قربانی  یا  اشغال  تحت  ملت های  حیات 
تروریسم، حق زندگی آوارگان بی پناهی که 
کودکان را در قفس هایی جداگانه از مادران 
همگی  می کنند؛  محبوس  خود  پدران  و 
متهم  و  مدعی  جایگاه  که  می دهند  نشان 
و  شود  جابجا  نباید  بشر  حقوق  مساله  در 
اینکه ناقضان واقعی حقوق بشر، شایستگی 
اخالقی الزم را برای اظهار نظر درباره حقوق 
نابودی  در  ایران  بی نظیر  نقش  ندارند.  بشر 
داعش، که فقط یک مورد از جنایاتش این 
بود که زنان ُکرد و ایزدی و مسیحی را به 
بردگی می گرفت، کفایت می کند که نشان 
دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر 
متهم  جایگاه  در  داعش  حامیان  و  هستیم 

قرار دارند.
حضار محترم

اینک در شرایطی گرد هم آمده ایم که با یک 
واقعیت مهم یعنی »چرخش و تغییر جهان« 
مواجه  جدید«  نظمی  و  »دوران  به  ورود  و 
هستیم. جهاِن کهنه، جهاِن »یکجانبه گرایی«، 
و  اخالق  بر  سرمایه  »غلبه  »سلطه طلبی«، 
و  فقر  »توسعه دهنده  فضیلت«،  و  عدالت 
خشونت،  »بکارگیری  نابرابری«،  و  تبعیض 
»استفاده  و  ملت ها«  حقوق  نقض  و  تحریم 
عنوان  به  بین المللی  نهادهای  و  سازمانها  از 
در  و  بوده  بر کشورهای مستقل«  فشار  ابزار 
است.  ناعادالنه  نظر  از هر  یک کالم، جهانی 
افکار  در  را  مشروعیتش  ناعادالنه،  نظم  این 
عمومی دنیا از دست داده و اراده های جدی 
این  زوال  است.  تغییر آن شکل گرفته  برای 
ما  منطقه  است.  تردیدناپذیر  کهنه،  نظم 
یعنی غرب آسیا از افغانستان تا عراق، لبنان، 
فلسطین و ایراِن سربلند، موزه ی بزرگ زوال 

این نظم کهنه است.
و  تروریسم  فزاینده  تهدید  آن،  بر  عالوه 
افراط گرایی، انحطاط فرهنگی و زوال اخالق 
سیاسی، تضعیف بی سابقه چندجانبه گرایی و 
رشد بیمارگونه ی اقداماِت نامشروِع یکجانبه، 
پیشرفِت  راه  سِر  بر  بزرگی  چالش های 

همه جانبه و تعالی بشر پدید آورده اند.
ما بر این باوریم که برای مقابله با تهدیدهای 
گزینه ای  جهانی،  نوین  معضالت  و  دیرین 
چارچوب  در  همکاری  و  همبستگی  جز 
چندجانبه گرایِی مبتنی بر عدالت، و بر اساس 
اصول و ارزش های متعالِی انسانِی منبعث از 

آموزه های انبیای الهی وجود ندارد.
حضار محترم

این  گرو  در  دل  آزاده،  ملت های  همه ی 
ارزش های واال دارند اما همین سلسله باورها، 
دلیل همه ی دشمنی ِ ظالمان جهان با ماست. 
آنچه ما می خواهیم حقوق ملت ایران است و 
پای  ما  برنمی تابیم.  را  ظلم  بر  مبتنی  رابطه 
حقوق ملت خود ایستاده ایم. ما بر این باوریم 
که هرگونه رابطه ی ستمگری به ضرر صلح و 
امنیت جهانی است و مهمترین تهدید برای 
است.  ظلم”  جهانی،  “عادی انگاری  جامعه 
از هر طریقی  امنیت جهانی  به  یافتن  دست 
غیر از عدالت، پایدار نخواهد ماند و این همان 
انتظار  ملل  سازمان  از  ما  که  است  چیزی 

داریم انجام دهد.
به  شاید  و  است  عدالت سخت  اجرای  آری، 
مدعیان  از  بسیاری  که  باشد  دلیل  همین 
صلح از عدالت گریزانند. سوال ما از دولت های 
اراده ای برای اجرای  اگر  مدعی آن است که 
عدالت ندارید، آیا تمایلی برای مقابله با ظلم 

هم ندارید؟
منطق ما ریشه در همان فرهنگ قرآنی دارد 
که فرمود که “نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم 
بروید.” سرنوشت بسیاری از ملت ها با همین 
“قدرِت  از  که  کسانی  می خورد.  رقم  عبارت 
متوسل  زور”  “منطق  به  بی بهره اند  منطق” 
باشد،  عدالت  پایه  بر  که  منطقی  می شوند. 

می کند.  حکومت  دلها  بر  و  است  قدرت ساز 
کودتا،  به  متوسل  ندارد،  منطق  که  کشوری 
لشگرکشی،  نظامی،  مداخله  اشغالگری، 
بسیار  چه  و  تروریسم  با  گزینشی  برخورد 
آیا  می شود.  دیگر  بی عدالتی های  و  ظلم ها 
سوی  به  را  جهان  اتمی،  سالح  به  توسل 
شد؟  سلطه گری  زمینه  یا  داد  سوق  عدالت 
کشته شدن صدها هزار کودک عراقی، یمنی ، 
سوری و افغان در خدمت کدام آرمان بشری 
بی  و  ظلم  های  جلوه  اینها  آیا  است؟  بوده 

عدالتی در جهان نیستند؟
مطالبه ی  از  غیر  چیزی  چه  ایران  راستی 
حقوق قانونی و عادالنه ی خود خواسته است 

که زورمداران عالم، برآشفته شده اند؟
همکاران محترم

سرد،  روحیه ی جنگ  و  هژمونی طلبی  امروز 
از  جدیدی  دوران  و  می دهد  آزار  را  دنیا 
ناآرامی، جهاِن ما را تهدید می کند. خواسِت 
ملت های جهان برای تحقق عدالت، شدیدتر 
و  استقالل  پیشرفت،  برای  آن ها  اراده ی  و 
است.  شده  جدی تر  امنیت،  از  برخورداری 
بارز عزم  بارور شدن دکترین مقاومت، جلوه 

ملت ها برای تحقق عدالت است.
دنبال  به  یکجانبه گرایی  مقابل،  در  اما 
توسعه  مسیر  از  کشورها  داشتن  نگه  عقب 
بپذیرد  نمی تواند  آمریکا  است.  خود  مستقل 
و  بایستند  خود  پای  روی  کشورها  که 
خام اندیشانه، نظامی گری را مایه امنیت تصور 

می کند.
دوستان آمریکا نیز وضع بهتری ندارند. آنچه 
از  است  آینه ای  می دهد  رخ  اروپا  در  امروز 
غربی  آسیای  در  گذشته  دهه های  در  آنچه 
اتفاق افتاده است. ماهیت لشکرکشی به غرب 
آسیا و گسترش ناتو به شرق اروپا تفاوتی با 
سرنوشت  دو،  هر  در  چراکه  ندارند  یکدیگر 
می شود  تعریف  آمریکایی  توسط  کشورها 
دنبال  دیگران  هزینه ی  با  را  خود  منافع  که 

می کند.
آقای رئیس، حضار محترم

انقالب اسالمی آغاِز حرکِت ملت ایران برای 
رسیدن به جایگاه شایسته خود بود و در این 
دوران، بحران های مختلفی را همچون کودتا، 
تروریسم داخلی، تجزیه طلبی، جنگ، آشوب 
و تحریم را پشت سر گذاشت که هیچ یک از 
آنها به تنهایی، برای بسیاری از کشورها قابل 

تحمل نبود.
ایران  وقت  جمهور  رئیس  که  زمانی  از 
آثار  که  را  خود  پای  رجایی  محمدعلی 
شکنجه ی رژیم تحت حمایت آمریکا در آن 
بیش  تریبون گذاشت،  این  بود، روی  نمایان 
آن  از  مدتی پس  او  از چهل سال می گذرد. 
سخنرانی، به دست گروهک تروریستی مورد 

حمایت آمریکا به شهادت رسید.
امام  رهبری  به  ایران  ملت  پیش،  چهار دهه 
از  بیگانگان  کردن  بیرون  با  خمینی)ره( 
مملکت خود، بر سرنوشت خویش مسلط شد 
از  الگوبرداری  با  منطقه  های  ملت  اکنون  و 
آن تجربه، به دنبال بدست گرفتن سرنوشت 

خود هستند.
بوده  تروریسم  قربانی  خود  که  ایران  ملت 
و  منطقه  در  امنیت  تکیه گاه  به  امروز  است، 
پیش تاز راستین مبارزه با تروریسم در جهان 

تبدیل شده است.
متعالی  اهداف  به  رسیدن  برای  ایران  ملت 
عادالنه خود، هزینه داده است؛ چه آن زمان 
که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنِگ 
تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز کرد، و چه 
توافق  آمریکا  سابق  رئیس جمهور  که  زمانی 
هسته ای را زیر پا گذاشت و جنِگ تمام عیاِر 
از  جدیدی  جلوه  از  و  انداخت  راه  اقتصادی 

جنایت علیه بشریت پرده برداری کرد.
مدتی پیش رئیس  جمهور سابق آمریکا اعالم 
است؛  کرده  ایجاد  آمریکا  را  داعش  که  کرد 
برای ما فرقی نمی کند که داعش، ساخته ی 
باشد.  آمریکا  دولت های  از  کدام یک  دسِت 
از آن طرف کره  این است که دولتی  مساله 
زمین، تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ی 
به قیمت ریختن خون صدها هزار زن  را  ما 
و کودک، دوباره خط کشی کند اما جمهوری 
سپس  و  کرد  متوقف  را  پروژه  این  اسالمی، 
به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ 
کسی  داعش  نابودکننده ی  و  تروریسم  علیه 
نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. 
به  منطقه  ملت های  آزادی  راه  در  که  کسی 
شهادت رسید و رئیس جمهور سابق آمریکا 

سند این جنایت را به اسم خود زد.

سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران از جهانی شدن عدالت حمایت می کند

خبر

اختصاص هزار و ۸۸۰ میلیارد 
 تومان اعتبار برای تکمیل 

دو طرح در بوشهر

 معاون اجرایی رییس جمهور از اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل طرح بزرگراه دالکی- کنارتخته و همچنین هزار و ۸۰ میلیارد تومان 
برای تکمیل طرح سد مخزنی دالکی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این 

اعتبار طی ۲ مرحله تخصیص می یابد.
 سید صولت مرتضوی در ادامه بازدید از طرح احداث بزرگراه دالکی - کنار 
عنوان مهمترین محورهای  به  به طول ۱۸ کیلومتر  در ۲ قطعه  تخته که 
ارتباطی جنوب کشور است بازدید کرد؛ این طرح بخشی از کریدور شمال به 
جنوب کشور به شمار می رود که بندر بوشهر را به استان های مرکزی و شمال 

کشور متصل می کند.
از مهمترین و پرترافیک ترین محورهای شریانی ورودی و  این بزرگراه یکی 
خروجی استان بوشهر به سمت استان فارس است که کاهش مسافت و بار 

ترافیکی از مهم ترین اهداف این طرح است
از شروع عملیات اجرایی طرح دالکی -  از پنج سال  با وجود گذشت بیش 
کنارتخته تنها ۴ کیلومتر آن تکمیل و به بهره برداری رسیده است که در سفر 
امروز مرتضوی به استان بوشهر و در نشستی با هدف رفع موانع طرح بزرگراه 

دالکی ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل باند دوم بزرگراه مصوب شد.
استان بوشهر چهار هزار و ۴۳۴ کیلومتر راه جاده ای دارد که ۶۸۵ کیلومتر آن 

بزرگراه و بقیه راه های اصلی، فرعی و روستایی است.
اختصاص هزار ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد مخزنی دالکی

معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید از سد مخزنی دالکی هم از اختصاص 
هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح خبرداد و گفت که این اعتبار 

به منظور تکمیل و پیشگیری از سیالب تخصیص داده شد.
مرتضوی ادامه داد که این اعتبارات تا سال ۱۴۰۳ تخصیص می یابد و محل 

تامین منابع از تهاتر نفت، ماده ۵۶ و منابع عمومی بودجه است.
این سد با حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب و شبکه های آبیاری دالکی و 
کلل با زیر پوشش قرار دادن ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی نخیالت در شهرستان 
به شمار  بوشهر  استان  نیرو در  وزارت  اهمیت  از طرح های حائز  دشستان، 

می رود.
سد دالکی بزرگترین طرح توسعه منابع آب استان بوشهر است و آب مورد 
نیاز ۲ میلیون اصله از نخیالت دالکی، دهقاید، وحدتیه و سعدآباد دشتستان و 

بخشی از حقابه تاالب حله را تامین خواهد کرد.
ارتفاع این سد ۱۰۶ متر و طول تاج آن یک هزار و ۱۷۶ متر است و بر روی 

حوزه آبریزی به مساحت پنج هزار و ۱۱۰ کیلومتر مربع ساخته می شود.
آخرین  بررسی  و  میدانی  نظارت  برای  امروز  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
وضعیت پیشرفت و تحقق مصوبات سفر استانی آیت اهلل رئیسی، رفع موانع 

احتمالی و تسریع در روند اجرا به استان بوشهر سفر کرد.

زارع پور در صحن مجلس: دولت 
الکترونیک زمینه فساد را از بین 

می برد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد 
و از بین بردن زمینه فساد چاره ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک 

نداریم.
به نمایندگان  ارائه گزارشی  با  عیسی زارع پور در صحن علنی مجلس 
از  گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را 
دولت  کردن  الکترونیکی  به سمت  آنکه  نداریم جز  ببریم چاره ای  بین 
برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت 

هفتگی آن را پیگیری می کند و بر تحقق آن تأکید دارد.
وی تصریح کرد: علیرغم تمام تالش هایی که صورت گرفته در حال حاضر 
شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، 
شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را 
نشان می دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که 
میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص ها در طی 
۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً 
وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن 

این اتفاق بزرگ همراهی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات 
زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند 
»و« تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و 
اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه ها مکلف شدند در 

سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان 
دولت  در  که  است  آن  در  الکترونیک  و  هوشمند  دولت  تفاوت  کرد: 
الکترونیک می توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری 
انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال 
شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش های دولت به 
هم متصل و لینک شوند و اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه ها مبتنی بر اطالعاتی که از مردم وجود دارد 
بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی الزم باشد 
با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و 
یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعالم گرفتن 
از دستگاه های مربوطه همه اطالعاتی که از مردم در دستگاه های اجرایی 
وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می توان در هر ساعت 

از شبانه روز خدمات دریافت کرد.
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اقتصاد
اخبار

تسهیل در صدور مجوزهای بخش 
کشاورزی

گفت:  جهادکشاورزی  وزارت  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون   
و  مجوزها  دبیرخانه  در  مجوزها  صدور  در  موجود  مشکالت 

پروانه های بخش کشاورزی شناساسی و رفع می شود.
 »محمد قربانی« در حاشیه تشکیل دبیرخانه مجوزها و پروانه های 
بر  مبنی  وزیر  ابالغ  اساس  بر  دبیرخانه  افزود:  کشاورزی  بخش 
شکل  کشاورزی  پروانه های  و  مجوزها  دبیرخانه  تشکیل  دستور 

گرفته است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره اهداف 
تشکیل این دبیرخانه اظهار داشت: چند هدف اساسی در تشکیل 
این دبیرخانه وجود داشته که بحث سیاست گذاری های کالن در 
صدور مجوزها و همچنین بحث هماهنگی ها در داخل دستگاه 

وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
قربانی ایجاد پل ارتباطی با مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار 
وزارت امور اقتصاد و دارایی را از دیگر دالیل تشکیل این دبیرخانه 
دانست و یادآور شد: در مجموع نگاه ما در دبیرخانه آن است که 
اگر اختالف، ناهماهنگی و تضادی درباره مسایل در دستگاه های 

مختلف در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد را حل کنیم.
دروازه  عنوان  به  مجوزها  صدور  کرد؛  امیدواری  اظهار  وی 
موارد  همه  لحاظ  با  و  بیشتر  دقت  و  سرعت  با  سرمایه گذاری 
تخصصی و بهداشتی و مواردی که مبتنی بر حفظ سالمت مواد 
غذایی و خانوارها است، مدیریت شود تا عماًل بهره برداران بخش 
کشاورزی در حوزه صدور مجوزها با مشکل خاصی مواجه نشوند و 

بتوانند با سرعت مجوزها را داشته باشند.
بخش  پروانه های  و  مجوزها  دبیرخانه  که  این  بیان  با  قربانی 
کشاورزی  بخش  بهره برداران  از  حمایت  راستای  در  کشاورزی 
تشکیل شده است، یادآور شد: اعضا، وظایف و اهداف این دبیرخانه 
کاماًل مشخص شده و این جلسه نیز با هدف ایجاد همگرایی و 
برگزار  دستگاه ها  و  سازمان ها  معاونین،  مجموعه  بین  هم افزایی 
شده و در این راستا نقطه نظرات بیان و تشریح برنامه انجام شده 

است.
وی تصریح کرد: امید می رود با حفظ استقالل وظایف دستگاه ها، 

شاهد روزهای بهتری در صدور مجوزها باشیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر 
را  یافت و گره های موجود  اینکه صدور مجوزها تسهیل خواهد 
دبیرخانه شناسایی می کند، تصریح کرد: همچنین گره های موجود 
در صدور مجوزها توسط دستگاه ها شناسایی و انتقال داده می شود 
و پل ارتباطی خواهد بود؛ به نوعی مرکز پایش )مردم( دیدگاه ها و 
نظراتشان را مطرح می کنند و دبیرخانه شرایطی را برای بازگشایی 
گره ها فراهم می کند تا بهره برداران بتوانند با خیال آسوده فرایند 

صدور مجوز را طی کرده و وارد مرحله سرمایه گذاری شوند.

آخرین مهلت شرکت در جشنواره 

حساب های قرض الحسنه بانک سینا
قرض الحسنه  حساب های  جشنواره  ششمین  در  شرکت  برای 
اداری روز پنج شنبه 31  پایان وقت  تا  بانک سینا تنها  پس انداز 

شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.
بسترهای  ایجاد  هدف  با  سینا،  بانک  عمومی  روابط   از  نقل  به 
ترویج  و  عام المنفعه  امور  در  هموطنان  بیشتر  مشارکت 
حساب های  جشنواره  ششمین  قرض الحسنه،  پسندیده  فرهنگ 
نقدی  جوایز  ریال  میلیاردها  با  بانک  این  پس انداز  قرض الحسنه 

برگزار می شود.
هموطنان می توانند تا پایان شهریور ماه سال جاری با مراجعه به 
یا  افتتاح حساب  بانک سینا در سراسر کشور ضمن  تمام شعب 
تکمیل موجودی در این جشنواره شرکت و فرصت بهره مندی از 

جوایز این دوره را برای خود فراهم کنند.
جوایز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
سینا شامل 37 جایزه کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک 
به ارزش یک میلیارد ریال، 37 کمک هزینه خرید کاالی ایرانی 
به  به مبلغ 500 میلیون ریال، 137 کمک هزینه سفر  هر یک 
عتبات عالیات هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال، چهار هزار و 
537 جایزه 10 میلیون ریالی و 22 هزار و 637 جایزه 5 میلیون 

ریالی است.
حساب های  جشنواره  در  شرکت  برای  موجودی  حداقل 
به  و  است  ریال  میلیون  یک  سینا  بانک  پس انداز  قرض الحسنه 
ازای هر 500 هزار ریال در پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب 

حساب منظور می شود.

صادرات  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر   
سوخت به لبنان در سال گذشته انجام 
شده و پول آن را دریافت کردیم، از 
توسط  کاتالیست  صادرات  آغاز 
شرکت های ایرانی به روسیه خبر داد.

به گزارش ایرنا، جواد اوجی در حاشیه 
نمایشگاه  شانزدهمین  از  بازدید 
با  خبرنگاران  جمع  در  پالست  ایران 
تکمیل  در  ایران  توانمندی  به  اشاره 
بیش  کرد:  اظهار  پتروشیمی  زنجیره 
از ۴60 شرکت داخلی و خارجی در 
در  و  کردند  شرکت  نمایشگاه  این 
شرکت های  عمدتاً  اولیه  مواد  تولید 

دانش بنیان حضور دارند. 
کنندگان  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
تکمیلی،  صنایع  بخش های  در 
و  پتروشیمی  بزرگ  هلدینگ های 
خوراک  تولیدکننده  که  شرکت هایی 
حاضر  هستند،  دستی  پایین  صنایع 
برای  موضوعاتی  افزود:  شده اند، 

چالش ها مطرح کردند.
صنعت  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
باارزش  و  ارزآور  صنعتی  پتروشیمی 
سال  داد:  ادامه  است،  باال  افزوده 
گذشته 12.5 میلیارد دالر ارزحاصل 
نیما  سامانه  در  پتروشیمی  صادرات 
نیز  امسال  اول  ماه  تزریق شد. در 6 
از نظر وزنی و ریالی و دالری صادرات 

رشد داشته است.
به گفته اوجی، وزارت نفت حمایت از 
زنجیره صنایع تکمیلی را ادامه خواهد 
صنایع  زنجیره  تا  شد  توصیه  و  داد 
تکمیلی در مناطق کم برخوردار فعال 

شود.
وی با اشاره به اینکه عمده واحدی های 
پتروشیمی صنایع مادر هستند، ادامه 
زنجیره  تکمیل  برای  قبل  دهه  داد: 
دولت  در  اما  نشد؛  اقدام  ارزش 
برنامه ها برای توسعه  سیزدهم عمده 

صنایع تکمیلی است.
پتروشیمی،  صنعت  گفت:  نفت  وزیر 
صنعتی با ارزش آوری است و با توجه 
به فاکتورهای اقتصاد مقاومتی انجام 
باالیی  سرمایه  بازگشت  و  می شود 

دارد.
خوراک  تأمین  در  کرد:  تأکید  اوجی 
وزارت نفت کمک شایانی مدنظر دارد.

شرکت های  از  اینکه  بیان  با  وی 
کردند،  ورود  توانمندی  خارجی 
گفت: به لطف توان شرکت های فعال 

کاتالیست  سازندگان  و  پتروشیمی 
آغاز  روسیه  به  کاتالیست  صادرات 

شده است.
محصوالت  در  افزود:  نفت  وزیر 
پتروشیمی و صادرات کاتالیست طی 

این ۴ سال خودکفا خواهیم شد. 
اوجی در خصوص صادرات سوخت به 
لبنان و شایعات مربوط به آن، گفت: 
لبنان سال  به  روند صادرات سوخت 
گذشته نیز انجام شده و پول صادرات 

سوخت به لبنان دریافت شده است.

وزیر نفت : آغاز صادرات کاتالیست به روسیه/ 

پول صادرات سوخت به لبنان دریافت شده است

گزارش

آمادگی ایزو برای انتقال تجربیات فنی 
به کشورهای درحال توسعه

ایران  با رییس سازمان ملی استاندارد  ایزو در دیار   معاون پیشین دبیرکل 
انتقال  با اشاره به تجربیات 3۴ ساله خود در این سازمان بین المللی، برای 
دانش فنی و تجارب خود به کشورهای در حال توسعه اعالم آمادگی کرد.

به  نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، »مهدی اسالم پناه« رییس سازمان 
فلوری«  »نیکوالس  با  ایزو  عمومی  مجمع  حاشیه  در  ایران  استاندارد  ملی 
مدیر اسبق بازاریابی و معاون پیشین دبیرکل ایزو از فرانسه و آقای »پیتون« 

مسوول ارشد سابق سوئیسی در سازمان بین المللی استاندارد دیدار کرد.
اسالم پناه در این دیدار با تشریح ساختار مسوولیت های قانونی و حوزه های 
آموزشی  و  فنی  زمینه ظرفیت های  در  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  کاری 
تدوین  فنی،  مقررات  و  پژوهشی  آموزشی،  خدمات  ارائه  در  سازمان  این 
استانداردهای ملی ایران و فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه استاندارد گفت وگو 

کرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این دیدار به ساختار کمیته های فنی 

متناظر ملی و فعالیت های آن نیز اشاره کرد.
فلوری نیز با اشاره به تجربیات 3۴ ساله خود در سازمان ایزو، برای انتقال 

دانش فنی و تجارب خود به کشورهای در حال توسعه اعالم آمادگی کرد.
به  برای سفر  ایران  استاندارد  ملی  رییس سازمان  از دعوت  استقبال  با  وی 
ایران،  برای  انتقال دانش فنی  به منظور گسترش تجاری سازی فعالیت های 
الزم  فنی  دانش  نشر  و  توسعه  نیز  و  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  شرکت های 

اعالم  آمادگی کرد.
ظرفیت سازی ایزو برای گسترش دانش ارزیابی انطباق در ایران

برپایه این گزارش، هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی ایزو در سومین روز 
ارزیابی  با هیات رییسه کمیته  المللی نشستی تخصصی  بین  این رویداد  از 
انطباق سازمان بین المللی استاندارد )CASCO( به عنوان راهبردی ترین 

کمیته برگزار کردند.
هیات ایرانی در این نشست که با حضور رییس، نایب رئیس و دبیر کمیته 
ارزیابی انطباق سازمان بین المللی استاندارد انجام شد، فعالیت های کمیته 

متناظر ارزیابی انطباق در ایران را مرور کردند.
جوان،  ارزیابان  برای  المللی  بین  تخصصی  کارگاه های  برگزاری  ادامه،  در 
تخصیص کرسی های بین المللی برای نمایندگان ایران و حمایت از پروژه های 
بین المللی به واسطه برنامه ظرفیت سازی ایزو مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.

تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک 

تجارت امضا شد
 تفاهم نامه همکاری فی مابین  بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
از  افزایش تعامل ها به منظور رونق تولید و حمایت  با هدف  صنایع کوچک 

صنایع کوچک امضا شد.
از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، »محمدحسین  به  نقل 
مقیسه« مدیرعامل این صندوق در این نشست گفت: در تالش هستیم تا با 
همکاری بانک تجارت تامین مالی صنایع کوچک در کشور را تسهیل کنیم.

در  شعب  گستردگی  با  تخصصی  بانک  تجارت،  بانک  خاطرنشان کرد:  وی 
سراسر کشور به شمار می آید که در حوزه تامین مالی صنایع کوچک نقش 
صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  و  می کند  ایفا  را  ارزشمندی  بسیار 
کوچک با صدور ضمانت نامه اعتباری می تواند نقش موثری در تسیهل تامین 

مالی این مشتریان ایفا کند.
بانک  اصلی  مشتری  افزود:  نیز  تجارت  بانک  مدیرعامل  اخالقی«،  »هادی 
تجارت کسب و کارها هستند، به طوری که می توان گفت 70 درصد مشتریان 
مشتری  درصد   15 تا   10 فقط  و  داده اند  تشکیل  کارها  و  کسب  را  بانک 

شخصی بانک هستند.
وی بیان داشت: بانک تجارت در کنار صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک می تواند تولید شغل و کارآفرینی انجام دهد و در قالب صدور ضمانت 
نامه یا در مسیر فرایند سرمایه گذاری و رسیدن به مرحله تولید پشتوانه ای 

برای حمایت از تولید باشد.
سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  اعتباری  ضمانت نامه های  است  ذکر  شایان 
صنایع کوچک تا مبلغ 50 میلیارد ریال و با هدف تامین کسری وثایق صنایع 
کوچک نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در تسهیل 

تامین مالی این صنایع دارد.

آبفای استان تهران: پایداری تامین آب 
تهران نیازمند همراهی مردم است

به هشدارهای  اشاره  با  اطالعیه ای  تهران در  استان  فاضالب  و   شرکت آب 
سازمان هواشناسی کشور مبنی بر کاهش چشمگیر بارش ها در فصل پاییز 
مدیریت  شیوه های  رعایت  با  کرد  درخواست  تهرانی  شهروندان  از  امسال 
نقل  یاری کنند.به  پایدار آب شرب  تأمین  تداوم  را در  این شرکت  مصرف، 
بر  بنا  است:  آمده  اطالعیه  این  در  تهران،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  از 
گزارش های سازمان هواشناسی، میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش 
محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به این که بخش اعظم 
می تواند  بارش  کمبود  این  می شود،  تأمین  سدها  منابع  از  تهران  آبی  نیاز 
حجم  که  است  حالی  در  این  و  کند  روبرو  آب  جدی  کمبود  با  را  تهران 
سدهای پنج گانه تأمین کننده آب تهران به علت بروز خشک سالی های پیاپی 
اطالعیه  این  روبروست.  بلندمدت  به  نسبت  درصد   50 از  بیش  کسری  با 
می افزاید: شرکت آب و فاضالب استان تهران افتخار دارد که با وجود دو سال 
دما  میانگین  افزایش  و  امسال  بهار  در  بارش ها  میزان  کاهش  خشک سالی، 
با تالش های شبانه روزی کارکنان و همراهی مشترکان، تابستان امسال هم 
بدون قطع آب در تهران سپری شد.این اطالعیه تأکید دارد: در آستانه پاییز 
نیز این شرکت بنا بر رسالت و مأموریت خود، همه توان فنی و مهندسی خود 
تا همچون گذشته  به کار می بندد  پایتخت  پایدار آب شرب  تأمین  برای  را 
هیچ خللی در روند تأمین آب شرب شهروندان ایجاد نشود؛ چراکه با وجود 
برای  اقدام های الزم، منبع جدید دیگری  انجام  و  امکانات  به کارگیری همه 
افزایش ظرفیت آب رسانی به تهران وجود ندارد و طبعاً در این راه همراهی و 

مسئولیت پذیری یکایک ساکنان محترم پایتخت ضروری است.
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بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور   
اول منطقه  ایران قدرت  اکنون  گفت: 
انرژی  تبادل  با  و  برق است  تولید  در 
سازمان  عضو  کشورهای  با  الکتریکی 
برق کشورمان  تولید  شانگهای قدرت 

را بیش از پیش خواهد شد.
افزود:  فرحناکیان«    »محمدعلی 
جمعیت  نصف  شانگهای  پیمان 
و  داده  جای  خود  در  را  جهان  کل 
عالوه برآن از نظر تولید برق قدرت های 
بزرگی نظیر چین با ظرفیت های تولید 

هزاران هزار مگاوات دارد.
ایران،  کشور  سه  داد:  ادامه  وی 
جمله  از  روسیه  و  هندوستان 
تولید  قدرتمند  و  بزرگ  کشورهای 
برق در سازمان همکاری های شانگهای 
این بین جزو  هستند و کشورمان در 
معدود کشورهایی است که از ظرفیت 
برخوردار  خوبی  فسیلی  سوخت های 

است.
بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 
ظرفیت  اکنون  ساخت:  خاطرنشان 
است  خوب  کشورمان  در  برق  تولید 
ایجاد  برای  سیزدهم  دولت  تالش  و 
ظرفیت تولید بیش از 30 هزار مگاوات 
در طی ۴ سال آینده ایران را به قدرت 

برتر در تولید برق تبدیل خواهد کرد.
کشورمان  اکنون  گفت:  فرحناکیان 
منطقه  در  برق  تولید  نخست  قدرت 
با فراهم شدن امکان تبادل  است که 
سازمان  عضو  کشورهای  با  انرژی 
بیش ازپیش  قدرت  این  شانگهای 

داد:  ادامه  وی  یافت.  خواهد  افزایش 
منطقه ای  ویژگی  به واسطه  کشورمان 
نیازمند  مهم  بازارهای  به  دارد  که 
انرژی الکتریکی مثل عراق با 10 هزار 
هزار  با 7  پاکستان  و  کمبود  مگاوات 
این  که  است  متصل  کمبود  مگاوات 
کشورهای  همه  برای  خوب  مزیتی 

عضو سازمان شانگهای است.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل افزود: 
برخی کشورهای عضو  از طرف دیگر 
شانگهای و کشورهای مشترک المنافع 
برق ارزان تری تولید می کنند که این 
کشورمان  جغرافیایی  ویژه  موقعیت 
می تواند ظرفیت خوبی در بین اعضای 

این سازمان برای تبادل انرژی باشد.
فرحناکیان شبکه برق کشورهای عضو 
سازمان شانگهای را مورد اشاره قرارداد 
چشم انداز  و  پیش بینی ها  گفت:  و 
 2050 سال  تا  که  است  آن  جهان 
از  جهان  انرژی  از  قابل توجهی  بخش 

طریق شبکه های برق تبادل شود.
بخش  اکنون  گرچه  داد:  ادامه  وی 
از  جهان  موردنیاز  انرژی  از  زیادی 
گازرسانی  خطوط  و  کشتی  طریق 
تبادل می شود اما بر اساس چشم انداز 
خواهند  برق  شبکه های  این   2050
منتقل خواهند کرد  را  انرژی  بود که 
و براین اساس وزارت نیرو هم طرح های 

مفصلی در این باره تدوین کرده است.
بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 
از  یکی  را  انرژی  کریدورهای  ایجاد 
امکان  برای  نیرو  وزارت  طرح های 
و  دانست  الکتریکی  انرژی  تبادل 
ایران،  انرژی  خاطرنشان کرد: کریدور 
آذربایجان و روسیه که اکنون در حال 
ایجاد شود  که  هنگامی  است  مطالعه 
را  کشورها  بین  برق  انتقال  توانایی 

خواهد داشت.
انرژی  فرحناکیان گفت: امکان تبادل 
این کریدور با کشورهای عضو سازمان 
شانگهای مزایای زیادی برای کشورها 

خواهد داشت.

مشاور وزیر نیرو : ایران قدرت نخست 
منطقه در تولید برق است
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 با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، ایران 
سریع تر از آنچه تصور می شد به عضویت 
شانگهای  همکاری های  سازمان  رسمی 
درآمد؛ سازمانی که فرصت های اقتصادی 
مهمی را پیش روی ایران قرار می دهد و 
عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند 
اقتصادی  دیپلماسی  برای  فرصت هایی 

کشور ایجاد می کند. 
بیست و دومین نشست سازمان همکاری 
شانگهای )SCO( که 2۴ و 25 شهریور 
با حضور سران 15 کشور عضو و ناظر در 
ابراهیم رئیسی  آن از جمله آیت اهلل سید 
برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
شد با تکمیل فرآیند عضویت کامل ایران 
شوکت  توسط  رسمی  اعالم  طریق  از 
ازبکستان  جمهوری  رئیس  میرضیایف 

همراه بود.
 ۹ از  یکی  ایران  اکنون  اساس  همین  بر 

کشور عضو این سازمان به شمار می رود؛ 
 20 حدود  اقتصاد  بزرگی  با  سازمانی 
خارجی  تجارت  حجم  دالری،  تریلیون 
و  دالری  تریلیون   6.6 حدود  ساالنه 
جمعیت حدود 2 میلیارد و 600 میلیون 
نقش  ایران،  شدن  اضافه  با  که  نفری 
جدی تری در مناسبات سیاسی و اقتصادی 

جهان ایفا خواهد کرد.
حوزه های همکاری اعضای شانگهای

همکاری  سازمان  بنیانگذاری  اعالمیه  در 
آن  برای  کلی  و  کالن  اهداف  شانگهای 
ترسیم شده است. در اعالمیه بنیانگذاری 
متقابل،  اعتماد  تقویت  سازمان،  این 
میان  همجواری  حسن  و  دوستانه  روابط 
مؤثر  همکاری  تشویق  عضو،  دولت های 
حوزه های  در  عضو  دولت های  میان 
فنی  علمی،  و  اقتصادی  تجاری  سیاسی، 
نقل،  و  حمل  انرژی،  آموزشی،  فرهنگی، 

انجام  حوزه ها،  سایر  و  زیست  محیط 
تداوم  و  تضمین  برای  مشترک  اقدامات 
صلح امنیت و ثبات در منطقه و بنیانگذار 
نظم جدید اقتصادی و سیاسی بین الملل 
عنوان  به  عدالت  و  دموکراسی  بر  مبتنی 
اهداف کالن این سازمان برشمرده شده اند.

ترویج  اقتصادی،  در حوزه  به طور خاص 
در  منطقه ای  اقتصادی  همکاری های 
قالب های متفاوت، ایجاد تدریجی محیط 
به  سرمایه گذاری  و  تجارت  برای  مناسب 
گونه ای که به تدریج کاال، سرمایه، خدمات 
این  عضو  اقتصادهای  میان  در  فناوری  و 
نهاد به صورت آزاد جریان یابد به عنوان 

هدف کلیدی برشمرده شده است.
از  مؤثر  استفاده  باید  آن  بر  افزون 
نقلی  و  حمل  و  ارتباطی  زیرساخت های 
اعضا  ترانزیتی  قابلیت های  گیرد،  صورت 
توسعه یابد و به تدریج همگرایی منطقه ای 

در حوزه های توسعه پایدار شکل گیرد.
مهم ترین اجزای شانگهای

روند همگرایی اقتصادی در این نهاد عمدتاً 
به ایجاد رویه ها و مکانیسم ها محدود مانده 
است و در یک دهه اخیر چین و روسیه 
را  نهاد  این  از  ابتکارات جدید و متفاوتی 
قرار  خود  اقتصادی  دیپلماسی  کانون  در 
داده اند. در این فرایند، چند نهاد اقتصادی 
آن  ایده  یا  است  شکل گرفته  سازمان  در 
نهادها  این  مهم ترین  است.  شده  طرح 
و  بانکی  بین  کنسرسیوم  از  عبارت اند 

شورای کسب و کار.
همکاری  سازمان  بانکی  بین  کنسرسیوم 
شانگهای در اکتبر 2005 و در پی تصمیم 
شورای سران سازمان برای ایجاد مکانیسم 
حمایت مالی از پروژه های کشورهای عضو 
سازمان و سرمایه گذاری در این پروژه ها 

شکل گرفت.

فرصت های شانگهای؛ ایران حلقه وصل چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا



اجتماعی
خبر

چمران: حمل و نقل پایتخت به ۹ هزار 
اتوبوس و هزار واگن نیاز دارد

 رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: بر اساس 
افق سال ۱۴۰۴ نیاز پایتخت به اتوبوس تعداد ۹ هزار 
دستگاه و یکهزار واگن است که عملیاتی شدن آن 

زمان  بر خواهد بود.
و  نود  آغاز  از  پیش  سه شنبه  روز  چمران  مهدی 
دومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در جمع 

خبرنگاران به سواالت پاسخ داد.
تعدادی  بود  شده  بینی  پیش  که  اینکه  درباره  وی 
ناوگان حمل و نقل  به  پایان شهریورماه  تا  اتوبوس 
تهران اضافه و یا اتوبوس ها تعمیر شود، گفت: این 
تعمیرات انجام شده و تعدادی اتوبوس جدید نیز قرار 
است تا پایان شهریور به شهرداری تزریق شود که 
وزارت کشور تعدادی را برای شهرها مشخص کرده و 

تحویل خواهد داد.
اتوبوس ها به خوبی در  بازسازی  اینکه  بیان  با  وی 
جریان است و شاهد اضافه شدن چند هزار اتوبوس 
باید  و  شده  ریزی  برنامه  البته  داد:  ادامه  هستیم، 
شرکت های داخلی نیز قرارداد منعقد و تا پایان سال 

تعداد زیادی اتوبوس را به تهران اضافه کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهارداشت: سعی 
بر این است که از اتوبوس های شرکت های داخلی 
استفاده شود و بخش خصوصی نیز تعدادی اتوبوس 
خواهد  ناوگان  وارد  که  کرده  خریداری  دوم  دست 

کرد.
چمران گفت: هنوز نیازمندی ها برطرف نشده است 
و به ۲ هزار اتوبوسی که تحویل گرفتیم چندان اضافه 

نشده است.
 وی با بیان اینکه ۶ هزار دستگاه اتوبوس در پایان 
بر  امروز  بایستی  که  دادیم  تحویل  چهارم  شورای 
اساس طرح جامع ترافیک شهر تهران و محاسبات 
حداقل به ۹ هزار اتوبوس دست می یافتیم، گفت: 
نیاز و پیش بینی تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار 
دستگاه اتوبوس است که در حال حاضر عقب هستیم 

و باید جبران کنیم.
و  برقی  اتوبوس  از طریق خرید  باید  افزود:  چمران 
دیگر اقدامات که در حال انجام است ۲ هزار دستگاه 
اتوبوس تا پایان سال به تعداد اتوبوس ها اضافه شود.

همه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر   
مدارس  و  هستند  حضوری  مدارس 
فرد  و  زوج  را  نمی توانند کالس های درس 

و دانش آموزان را تقسیم بندی کنند.
 یوسف نوری  درباره رتبه بندی فرهنگیان 
افزود: فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک 
تمدید  مهلت  ما  از  بار  چند  و  هستند 
می شود  تمام  مهلت  این  فردا  و  خواستند 
باشند،  جامانده  دالیلی  به  افرادی  اگر  و 

فرصت برای آنها ایجاد می شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پس 
از بارگذاری مدارک، ارزیابان نظر می دهند 
و به هیات ممیزه برای صدور احکام ارسال 

می شود.
اقدام  اداری  روند  شد:  یادآور  نوری 
سفر  و  تابستان  ایام  دلیل  به  فرهنگیان 
همکاران با تاخیر انجام شد و توقع می رود 
ارزیابان  و  را تمام کنند  که فرهنگیان کار 
صادر  افراد  رتبه بندی  حکم  تا  دهند  نظر 

شود.
دانش آموز  هزار   ۱۶۴ تحصیل  به  بازگشت 

بازمانده از تحصیل
وی درباره ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از 
تحصیل گفت: سال گذشته آمار بازماندگان 
بود.  تعداد  همین  و  گرفتیم  را  تحصیل  از 
در یک ماه و نیم  بازگشایی مدارس یعنی 
توانستیم  خرداد  پایان  تا  فروردین   ۱۴ از 
را  بازماندگان  تعداد  این  از  نفر  هزار   ۱۶۴
مناسبی  برنامه های  هم  امسال  برگردانیم، 
در این زمینه داریم و روز گذشته در حضور 
معاون اول رئیس جمهور برای این موضوع 
از دانش آموزان  صحبت شد که هر تعداد 
برگردانیم  را می توانیم  تحصیل  از  بازمانده 

مگر موارد نادری که دیگر امکان جذب آنها 
فردی  بیاید  نظر  به  و  باشد  نداشته  وجود 

برای جذب نباشد.
به  ما  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
عنوان نظام تعلیم و تربیت باید تالش کنیم 
تحصیل  از  محروم  آموزی  دانش  هیچ  که 
نشود، کسری معلم داریم اما سازو کارهایی 
شاغالن،  تدریس  اضافه  جذب  جمله  از 
از  بخشی  و  معلم  سرباز  خدمات،  خرید 
که  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویان  طریق 
است مجوز  نفر  و ۳۰۰  هزار   ۶ آنها  تعداد 
را دریافت کردیم تا سال تحصیلی را بدون 

کسری معلم طی کنیم.
چاپ ۱۴۹ میلیون کتاب درسی

افزود: هر  توزیع کتب درسی  درباره  نوری 
مدرسه که اطالعات را در سامانه ثبت کرده 

کتاب به دستش رسیده است، ۱۴۹ میلیون 
کتاب درسی چاپ کرده ایم و مشکلی برای 
افراد  نداشتیم،  درسی  کتاب های  تامین 
مدرسه  به  کتاب  سامانه  در  نام شده  ثبت 

آنها ارسال می شود.
برای  نفر  میلیون  یک  اینکه  بیان  با  وی 
کتاب ثبت نام نکرده اند، گفت: افرادی ثبت 
انجام  تحصیلی  هدایت  یا  که  نکرده اند  نام 
نداده اند یا کتاب درسی خواهر و برادر خود 
را استفاده می کنند و برای آنهایی که ثبت 

نام انجام داده اند، ارسال شده است.
مدارس  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هزار   ۱۲۲ میان  از  داشت:  اظهار  دولتی 
مدرسه، ۸۵ هزار مدسه دولتی عادی است 
از ۱۰ دانش  و ۱۰ هزار مدرسه هم کمتر 

آموز دارند.

دولتی  عادی  مدارس  باید  افزود:  نوری 
تقویت شود و به این منظور ۲هزار میلیون 
فرستادیم   دولتی  مدارس  برای  تجهیزات 
از دانشگاه فرهنگیان برای  همچنین معلم 

آنها جذب کردیم.
فرسوده  فضای  داد:   ادامه  همچنین  وی 
مدارس دولتی عادی را تخریب و بازسازی 
کنیم و معلمان را در برنامه توانمندسازی 
دانشگاه فرهنگیان قرار دهیم تا از روش های 

نوین آموزش استفاده کنند.
کرد:  نشان  خاطر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
 ۶ تا همین  گذاشتیم  این  بر  را  بنا  امسال 
به  شده  وارد  معلم  دانشجو   ۳۰۰ و  هزار 
جمعیت  باالی  تراکم  از  تدریس  عرصه 
کالس های درس را به استاندارهای تعیین 

شده در اسناد فرادستی برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش: آموزش در همه 
مدارس حضوری است

از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس   
پوشش  بیمه ای بخش عمده هزینه های 
با  معلوالن  توانبخشی  و  درمانی 
بیمه  و  بهزیستی  بین  تفاهم نامه 
است  امید  گفت:  و  داد  خبر  سالمت 
با این تفاهم نامه شاهد ارتقای کیفی 
دارای  که  افرادی  برای  توانبخشی 
بیشترین  تا  باشیم  هستند،  معلولیت 
داشته  را  خدمات  این  از  بهره مندی 

باشند.
انعقاد  مراسم  در  قادری  محمد  علی   
تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی 
کشور و بیمه سالمت پیرامون "پوشش 
افراد  برای  درمانی  ارائه خدمات  دهی 
دارای معلولیت" افزود: تالش می شود 
در این دولت کار را به جایی برسانیم 
تا افراد دارای معلولیت بیشترین بهره 
خدمات  از  را  برخورداری  و  مندی 
این خدمات  باشند.  داشته  توانبخشی 
ارزشمندی برای نگهداشت سطح اولیه 
زندگی، برای تاب آوری و برای امید به 

زندگی آنها است.
وی ادامه داد: ما افرادی را در بهزیستی 
خانواده  که  داریم  پوشش  تحت 
چندمعلولی هستند و نسبت به دریافت 
دارند.  تقاضا  توانبخشی  خدمات 
خدمات  ارائه  دهی  پوشش  تفاهم نامه 
معلولیت  دارای  افراد  برای  درمانی 
نقاط  و  شد  خواهد  اجرایی  زودی  به 
جذابی دارد که خانواده ها می توانند 

از آن استفاده کنند.
اظهار  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
این خدمات  کنیم  تالش  باید  داشت: 
ریشه دار شود و در نظام بودجه سال 
آتی در نظر گرفته شود. با انعقاد این 
دار  ستاره  خدمت   ۵۹ نامه  تفاهم 

آحاد  برای  توانبخشی 
معلولیت  دارای  افراد 
قرار  پوشش  تحت 

خواهد گرفت.
قادری افزود: از طریق 
استراتژیک  همسویی 
بین بهزیستی و بیمه 
امید  این  سالمت 
بتوانیم در  می رود که 
خدمات  ارائه  جهت 
گام  مکمل  بیمه 

برداریم.
هزینه  درصد   ۷۰
توانبخشی  خدمات 
غیردولتی  مراکز  در 

پرداخت می شود
معاون  کاظمی  اصغر 

توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در این 
مراسم گفت: با انعقاد این تفاهم نامه 
هزینه  ای  عمده  بخش  که  است  قرار 
ای که بر عهده خانواده دارای معلولیت 
غیردولتی  مراکز  خدمات  از  و  است 
بهره مند شوند پرداخت شود. به این 
شکل که مرکز کاردرمانی فیزیوتراپی 
که  دیگری  مرکز  هر  و  گفتاردرمانی 
معلوالن به آنها مراجعه می کنند ۷۰ 
این  محل  از  مراکز  این  هزینه  درصد 

تفاهم نامه پرداخت خواهد.
ستاره  خدمات  تمام  کرد:  تاکید  وی 
دار حوزه توانبخشی در این تفاهم نامه 
گنجانده شده و دریافتی خرید خدمت 
این  محل  از  توانبخشی  مرکز  یک 
پیدا  چشمگیری  افزایش  نامه  تفاهم 
دارای  ای  خانواده  وقتی  است.  کرده 
فرزند معلول می شود مداخله معموال 
دیرهنگام صورت می گیرد و به  طور 

متراکم باید این خدمات را دریافت کند 
که هزینه این خدمات بسیار باال رفته 
است و بخش زیادی از درآمد خانواده 

صرف دریافت این خدمات می شود.
مدیرعامل  ناصحی  محمدمهدی 
این  در  نیز  سالمت  بیمه  سازمان 
بیمه  عالی  شورای  در  گفت:  مراسم 
توانبخشی،  خدمات  برای  شد  مصوب 
بخش عمده ای از هزینه ها را پرداخت 
بخش  در  که  داریم  پیشنهادی  کنیم 
بیمه های تکمیلی که اگر مقدمات آن 
فراهم شود بخشی از هزینه های آن را 

پوشش دهیم.
به گزارش ایرنا، در راستای اجرای ماده 
معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون   ۶
 ۱۳۹۶ سال  اسفندماه   ۲۰ مصوب 
تفاهم  این  اسالمی،  شورای  مجلس 
و  کشور  بهزیستی  سازمان  بین  نامه 
سازمان بیمه سالمت منعقد می شود. 
افراد  مندی  بهره  نامه  تفاهم  موضوع 

دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی 
کشور که دارای پوشش بیمه ای معتبر 
خدمات  از  هستند  سالمت  بیمه  از 
این  توانبخشی ستاره دار است. مدت 
تفاهم نامه به مدت یک سال است و 
استمرار اجرای آن منوط به تامیناعتبار 
منابع مورد نیاز از سوی سازمان برنامه 
بیمه  به  آن  ابالغ  و  کشور  بودجه  و 

سالمت است.
معرفی افراد دارای معلولیت جهت بهره 
اطالع  و  توانبخشی  از خدمات  مندی 
افراد دارای معلولیت جهت  به  رسانی 
از  توانبخشی  خدمات  از  مندی  بهره 
جمله وظایف بهزیستی در این تفاهم 

نامه است.
خرید خدمات توانبخشی و تسریع در 
دهنده  ارائه  مراکز  مطالبات  پرداخت 
از  نامه  تفاهم  این  مشمول  خدمات 
این  در  سالمت  بیمه  تعهدات  جمله 

تفاهم نامه است.

پوشش  بیمه ای بخش عمده هزینه های درمانی معلوالن

مدیریت  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار   
گفت:  است،  مشارکتی  شهری،  جدید 
زیاد  آنقدر  مشکالت  انباشتگی  برهم 
است که اگر تحول در ابعاد نرم افزاری و 
کالبدی شهر صورت نگیرد، شرایط روز 
به روز سخت تر خواهد شد و در واقع 

شهر نیاز به یک نگاه جدید دارد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم 
امضای چهار تفاهم نامه به  منظور تامین 
پایتخت  در  مسکونی  واحد  هزار   ۳۰
از ویژگی های دوره جدید  افزود: یکی 
است.  تحول  موضوع  شهری  مدیریت 
زیاد  آنقدر  مشکالت  انباشتگی  برهم 
است که اگر تحول در ابعاد نرم افزاری 
و کالبدی شهر صورت نگیرد شرایط روز 
به  روز سخت تر خواهد شد و درواقع 

شهر نیاز به یک نگاه جدید دارد.
وی با اشاره به چشم انداز تهران کالنشهر 
این  داشت:  اظهار  اسالم  جهان  الگوی 
هایی  ویژگی  درون خود  در  چشم انداز 
داشت که البته مربوط به امروز ما نیست 
و شهرهایی امروز هستند که پیشتازتر 
از ما هستند اما چشم اندازی که برای 
می  سعی  و  شد  گذاری  هدف   ۱۴۱۰
را  آن  عمده  بتوانیم   ۱۴۰۶ تا  کنیم 
نوع  از  مدیریت  به  نیاز  کنیم،  محقق 

جدید دارد.  
زاکانی ادامه داد: مدیریت جدید شهری، 
مدیریت مشارکتی است که باید در آن 
ازای  به  »من ها« به »ما« تبدیل و ما 
پیشرفت  آن  تغییر،  برای  همه  حضور 
سرمایه  اینکه  واسطه  به  شود.  حاصل 
شهری  مدیریت  مجموعه  اجتماعی 
سرمایه باالیی شود، نقطه عزیمت را بر 
سرمایه  افزایش  با  تا  گذاشتیم  خدمت 
اجتماعی مشارکت مردم را جلب کنیم و 
بر محور نخبگان و با کمک دستگاه های 

مسئول این پیشرفت را ببینیم.  
نگهداری  مراکز  نفری   ۵۳۵۰ افزایش 

آسیب دیدگان اجتماعی 
وی اظهارکرد: نقطه شروع این کار را در 

موضوعاتی گذاشتیم که بیشتر مبتال به 
مردم است و مردم از آن رنج می برند؛ 
امروز شهرداری در  یک سال،  تا  مثال 
آسیب دیدگان  برای  را  تخت   ۵۳۵۰
هیچ  که  کسانی  داده،   قرار  اجتماعی 
جمله  از  رفت  نمی  سراغشان  کس 
معتادان دارای زخم باز، معلول و دارای 

کبر یا صغر سنی. 
واقع  در  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
مسئولیت پذیری محل دقت قرار گرفت، 
عنوان کرد: هدف گذاری برای ماه های 
آینده این است که تعداد این تخت ها به 
هشت هزار تخت برسد؛  روزی که کار 
را شروع کردیم ۲۱ هزار معتاد متجاهر 
داشتیم و زیر ساخت ها کفاف نمی داد 
تا جایی که خیلی ها گفتند که ورود به 
این کار ورود به باتالق است و نمی توان 

آن را حل کرد.
نوسازی  بحث  در  کرد:  بیان  زاکانی 
شهری اعالم کردیم که محالتی که از 
قبل آن مردم و شهر آسیب می بینند 
جامعه هدف ما است، مثال درباره محله 
آباد مردم در حال آسیب دیدن  اسالم 
عالی  شورای  در  محله  این  و  بودند 
مسیر  در  و  شد  مصوب  شهرسازی 
همچنین  گرفت.  قرار  تحول  و  ساخت 
این  نیز  و کن  ونک  ده  فرحزاد،  درباره 

مسیر دنبال می شود. 
۴۰۰هزار مسکن خالی عمدتا در مناطق 

شمالی شهر
شهردار تهران یادآور شد: در این مسیر 
موضوع معیشت مردم برای ما مهم بود 
مسکن  موضوع  مردم  معیشت  در  و 
مسکن  عمال  است.  اساسی  موضوعی 
به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده و 
سرخوردگی و فشار را در جامعه افزایش 
لوکس  به کاالی  تبدیل  داده و مسکن 
شد است. االن ۴۰۰ هزار واحد عمدتا در 
مناطق باالی شهر داریم که خالی است 
زیرا مالکان آن به عنوان کاالی سرمایه 
ای و برای سرمایه گذاری از آن استفاده 

می کنند. 
اساس  همین  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
قرارگاه مسکن در دستور کار قرار گرفت 
و بنا شد که برای جبران کمبود مسکن 
کمبود  واحد  میلیون  یک  حدود  که 
داریم  سالی ۱۸۰ هزار واحد بسازیم که 
بتوانیم بین ۵ تا ۶ سال پرونده کمبود 
مسکن را ببندیم و ایمنی را برای شهر 
به ارمغان بیاوریم. چرا که در تهران ۱۲ 
در  همچنین  داریم.  ناپایدار  بافت  هزار 
اطراف تهران سه گسل فعال وجود دارد. 
در برخی از این محالت از یک ساعتی 
به بعد، امکان تردد وجود ندارد و ارایه 

خدمت در آن امکان پذیر نیست. 
زاکانی با بیان اینکه تبدیل این تهدیدات 
به فرصت ها و حرکت در مسیر تحول 
در شهر تهران امکانی برای ما فراهم کرد 
که امروز در خدمت شما باشیم، گفت: 
قبل از تیرماه امسال، برآوردی از ۲۳۱ 
فرصت  همایش  و  دادیم  انجام  پروژه 
های سرمایه گذاری ایجاد کردیم و بالغ 
بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش این 
پروژه  نیز  آن  کنار  در  است.  ها  پروژه 
عمومی  نقل  و  حمل  بحث  در   هایی 
وجود دارد که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
ارزش پروژه های آن است،  همچنین از 
تیرماه تا امروز بالغ بر ۱۰۰ هزارمیلیارد 
که  کردیم  تعریف  جدید  پروژه  تومان 
مانند  نهادهایی  و  است  مشارکت  قابل 
را  محمل  بهترین  توانند  می  ها  بانک 

برای همکاری ایجاد کنند. 
شهردار تهران افزود: این پروژه ها غیر 
از پروژه های مسکن است و اگر مسکن 
را به آن اضافه  کنیم به عددی نجومی 
می رسیم.زاکانی تاکید کرد: مناطق ۱۸، 
۱۹ و ۲۰  در اوج محرومیت، بزرگترین 
شرایط خدمت را در خود دارند و تبدیل 

به مناطق الگو می شود. 
وجود ۱۷۹ محله کم برخوردار در تهران

کم  توانمندسازی محالت  ستاد  رییس 
برخودار با اشاره به اینکه ۲۰۲۰ محله 

در کشور وجود دارند که کمتر برخوردار 
این محالت ۱۹ میلیون و  است گفت: 
۷۰۰ هزار نفر از افراد را در خود جای 
این  محله   ۱۷۹ نیز  تهران  در  داده، 
چنینی وجود دارد که ۴۰ درصد مردم 

این محالت اجاره نشین هستند.
آنچه که مسلم  افزود:  آقامحمدی  علی 
است این است که اگر بخواهیم قیمت 
مسکن را تغییر دهیم به جز در تهران 
انجام دهیم که  را  این کار  توانیم  نمی 
شهرداری  همت  به  که  نهضتی  این 
و  مسکن  وزارت  ها،  بانک  تهران، 
انجام  دارد  خوبی  به  موثر  نهادهای 
بازار  که  داد  خواهد  نشان  و  گیرد  می 
ندارد.این  دوام  قابلیت  فعلی  ثبات  بی 
تاثیر  کشور  کل  در  که  است  سیاستی 

گذار است.
را  مسکن  ساخت  اینکه  داد:  ادامه  وی 
برای متقاضی انجام می دهیم باید توجه 
کنیم که بخشی از مسکن های ساخته 
شده با متقاضی آن تناسب ندارد. باید 
با توان متقاضیان سازگاری داشته باشد 
و از این جهت استطاعت پذیری، اصلی 
کلیدی است.رییس ستاد توانمندسازی 
بیان  با  کشور  برخوردار  کم  محالت 
اینکه زمینه تفاهم برای ساخت ۳۰ هزار 
از  باید  طرح  این  و  شده  فراهم  واحد  
مدل نهضت ملی فاصله ای داشته باشد، 
متقاضی  از  مدل  این  در  کرد:  اضافه 
و  دارد  نیازی  چه  که  کنیم  می  سوال 
بر اساس نیازهای او مسکن ساخته می 
شود و زمان تحویل آن نیز مشخص و 
در  است.  متقاضی  شرایط  با  متناسب 
واقع این تغییر بنیادین بدین معنا است 
که مردم هر چه توان دارند به میدان می 
آورند و بعد از آن دیگر حسن، این است 
که جورچینی اتفاق می افتد.وی عنوان 
کرد: این طرح در حقیقت محله را می 
سازد و محله را احیا و روابط بین افراد 
را شکل می دهد عالوه بر این سرمایه 

اجتماعی ایجاد می کند.

زاکانی: تحول در 
ابعاد نرم افزاری و 

 کالبدی شهر
 ضروری است

خبر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مطرح کرد؛

کاهش تورم در تهران با آغاز ساخت 
مسکن

تهران گفت:  و معماری شهرداری  معاون شهرسازی 
با شروع ساخت مسکن از میزان تورم مسکن کاسته 

می شود.
معاون  صارمی  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مراسم آئین 
امضا تأمین ۳۰ هزار واحد مسکونی در تهران با اشاره 
به قرارگاه مسکن گفت: بر اساس قوانین باال دستی 
شهرداری در بحث مسکن ورود پیدا می کند و ساخت 
مسکن استطاعت پذیر در بافت فرسوده از جمله این 

اقدامات است.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ حدود ۳۵ هزار پروانه ساخت 
مسکن صادر شده است اما از سال ۹۰ این عدد افت 
کرده است و در سال گذشته به ۵ متر مربع رسیده 
است و این حاکی از فشار تقاضا مسکن است. معاون 
کرد:  تصریح  تهران  شهرداری  معماری  و  شهرسازی 
برای حل این مشکل قرار بر این شد تا در مناطقی که 
شاخص توسعه یافتگی کمتری دارند مراجعه کنیم و 

ساخت مسکن را در این مناطق انجام دهیم.
بافت  در  امروز ساخت مسکن  اینکه  بیان  با  صارمی 
ما خوب  یافتگی مسکن  توسعه  گفت:  می رود  رونق 
نیست و با شروع ساخت مسکن از میزان تورم مسکن 

کاسته می شود.
مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی شهر تهران نیز 
ما مسکن  موضوع  گفت:  به ساخت مسکن  اشاره  با 
با  الگو  محالت  ساخت  ما  هدف  بلکه  نیست  سازی 

تأمین خدمات در تهران است.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در بافت فرسوده درحال 
انجام است و بسته های تشویقی برای ساخت مسکن 
و برطرف کردن مشکل بافت فرسوده در دستور کار 

است.
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آگهی اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب:روح اله لطفی  شغل: آزاد  آدرس:برابر رأی طالق مجهول المکان 

مورخ  ۱۴۰۱  -  ۷۵۲ دادنامه  شماره  به  طالق  رأی  پنجم  شعبه  بهارستان  شهرستان  دادگاه  از  شما  همسر  لطفی  اله  روح   آقای 
  ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۱ صادر شده و پس از انقضای مهلت اعتراض رأی صادره قطعی شده و الزم االجرا می باشد لذا بدینوسیله به جنابعالی اخطار 
می گردد ظرف مدت ۱۰ روز از روز انتشار این آگهی به آدرس ذیل: نسیم شهر خیابان امام خمینی خیابان شهید خان احمدلو پالک ۴۹ طبقه ششم 
حضور به هم رسانید الزم به ذکر است در صورت عدم حضور شما طالق به صورت یکطرفه و غیابی و با حضور نماینده محترم دادگاه انجام خواهد 

شد
سر دفتر طالق ۴ نسیم شهر - مرسل طیبی نیا



اخبار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

هیچ موضوعی نباید موجب تاخیر 
در اجرای پروژه های مسکن شود

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
با اشاره به اولویت اصلی و اساسی دولت سیزدهم برای 
رفع نیاز مسکن، بر ضرورت تامین زیرساخت های اجرای 

نهضت ملی مسکن در استان تاکید کرد.
جواد رحمتی روز چهارشنبه در جلسه شورای مسکن 
از  مسکن  ساخت  کرد:  اظهار  شرقی،  آذربایجان 
اولویت های اصلی و اساسی دولت است و هیچ موضوعی 
نباید موجب تاخیر در اجرای مصوبات و پروژه های بخش 

مسکن در استان شود.
وی افزود: با پیگیری ها، جلسات مستمر و هم افزایی کلیه 
در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  روند  ذیربط،  دستگاه های 

استان شتاب بیشتری باید بگیرد.
وی گفت: قانون جهش تولید مسکن مربوط به یک ارگان 
و اداره خاص نبوده بلکه یک وظیفه همگانی است و همه 
دستگاه های اجرایی و اداری باید با تمام ظرفیت برای 

تسریع در اجرای این قانون اقدام کنند.
رحمتی اظهار داشت: در شهرهای سراب و آذرشهر که 
با مشکل تامین زمین مواجه هستیم باید دستگاه های 
مسئول با شتاب بیشتری روند تامین زمین انجام شود، 
مسئوالن باید خود را در این مورد دغدغه مند بدانند و 
در این راستا هیچ قصوری از دستگاه های مرتبط پذیرفته 

نیست.
 در این جلسه ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن  
و شرکت عمران سهند در مورد آخرین وضعیت اجرای 
و  دادند  ارائه  گزارش  مسکن  ملی  نهضت  طرح های 
شهرهای  در  اراضی  تامین  وضعیت  آخرین  همچنین 

استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دستگاه  همکاری  لزوم  بر  لرستان  استاندار   
کاهش  زمینه  ایجاد  بر  استان  اجرایی  های 

تاکید  مخدر  مواد  حوزه  با  مرتبط  جرائم 
کرد و گفت: اشتغال نقش مهمی در کاهش 

جرایم مرتبط با مواد مخدر دارد.
فرهاد زیویار روز سه شنبه در ششمین جلسه 
افزود:  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای 
رفع معضل اعتیاد و جرائم حوزه مواد مخدر 
برنامه  ارائه  نیازمند همکاری همه جانبه در 
کردن  اجرایی  و  افزایی  هم  همفکری،  ها، 

اقدامات است.
مواد  با  درگیری  و  اعتیاد  داشت:  اظهار  وی 
مخدر یک معضل اجتماعی است که به نوعی 
این  از  اقشار جامعه را در بر می گیرد  همه 
رو الزم است برای مبارزه با آن چاره اندیشی 
شود و برنامه های جامع و مدون که قابلیت 
اجرایی شدن داشته باشد در دستور کار قرار 

گیرد . 
اجرایی فعال  وی تصریح کرد: دستگاه های 
مخدر  مواد  با  مبارزه  و  پیشگیری  حوزه  در 
استان  شرایط  بررسی  و  شناخت  به  ملزم 
رابطه  این  در  مناسب  های  راهکار  ارائه  و 

هستند.
استاندار لرستان یادآور شد: ایجاد کمپ های 
متجاهر(  معتادان  نگهداری   (۱۵ ماده  فعال 

حرفه  های  کارگاه  و  اعتیاد  ترک  حوزه  در 
در  شده  مطرح  پیشنهادات خوب  از  آموزی 
این جلسه و الزم است شرایط حضور بخش 
در  مراکز  این  نمودن  دایر  برای  خصوصی 

سطح استان فراهم شود . 
معتادین  به  کمک  برای  داد:  ادامه  زیویار 
اعتیاد  ترک  های  کمپ  به  که  متجاهر 
مراجعه می کنند، پس از طی دوران بیماری 
طریق  از  آنها  هویتی  اسناد  نهایی،  بهبود  و 
دستگاههای اجرایی ذیربط صادر و در اختیار 
قرار گیرد تا به منظور کمک به آینده شغلی 
و  آموزی  حرفه  از  پس  یافته،  بهبود  افراد 
تا  تسهیالت  الزم،  شغلی  مجوزهای  کسب 
سقف ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار این آنها 
به  اعتیاد  .  وی خاطرنشان کرد:  قرار گیرد 
نگاه یک  با  آن  درگیر  فرد  و  بیماری  عنوان 
بیمار در جامعه دیده می شود و الزم است 
با  بودن  درگیر  بواسطه  جامعه  اقشار  همه 
این معضل، نسبت به آن احساس مسئولیت 
داشته باشند تا بتوان شرایط جامعه را در این 

خصوص بهبود بخشید.

استاندار لرستان: اشتغال نقش مهمی در کاهش 
جرائم مرتبط با مواد مخدر دارد

اخبار

نایب رییس اتاق ایران: توجه صندوق 
توسعه ملی به لرستان ضروری است

 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و 
رییس اتاق لرستان گفت: توجه صندوق توسعه ملی به 
این استان ضروری است چراکه موجب توسعه و رونق 

اقتصادی می شود.
شورای  نشست  در  چهارشنبه  روز  حسین سالحورزی 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: 
از  نوآوری  یا  اختراع  ابداع،  یک  ملی  توسعه  صندوق 
سمت ایران نبوده بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر 
ذخیره  راستا  این  در  و  است  شده  اجرایی  تجربه  این 

قابل توجهی کسب کردند.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین محل های مصرف 
منابع صندوق توسعه ملی در لرستان است ادامه داد: 
فلسفه و نگاه قانون گذار در صندوق توسعه ملی یک 
فراموش شود  نباید  مهم  این  است که  دیدگاه درست 

چراکه منابع صندوق با مشکل مواجه خواهد شد.
تسهیالت  بازگشت  امکان  افراد  برخی  کرد:  بیان  وی 
مشکالتی  با  و  نداشتند  را  صندوق  این  از  دریافتی 
کار  و  ساز  چگونگی  بازنگری  اکنون  که  شدند  روبه رو 
و  بنگاه ها  با  سازنده  تعامل  راستای  در  صندوق  این 
دارد.سالحورزی  قرار  کار  دستور  در  خصوصی  بخش 
گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی بر این اساس است 
که ذخیره آن دالری باشد و منابع آن باید بصورت ارزی 
به صندوق بازگردد بنابراین نباید منابع به صورت ریالی 

باز پس گرفته شود.
اختیار  و  اراده  از  خارج  ارزی  های  جهش  افزود:  وی 
شرایط  دلیل  به  حوزه ها  از  برخی  در  و  بوده  بنگاه ها 
است  آمده  وجود  به  صادرات  ممنوعیت  کشور  خاص 
ساز  باید  دولت  که  ندارد  وجود  ارزی  درآمد  بنابراین 
را در نظر  بنگاه ها  برای  و کار جبران پوشش ریسک 

بگیرد تا منابع به صورت دالری به صندوق باز گردد.
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استاندار کرمانشاه: پیشکسوتان دفاع مقدس 

سرمایه بزرگی برای نظام هستند

استاندار کرمانشاه با اشاره به رشادت، از خودگذشتگی 
شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس 
اسالمی  جمهوری  نظام  برای  بزرگی  سرمایه  را  آنان 
دانست و گفت: شهدا و پیشکسوتان وظیفه سنگینی در 

دفاع از انقالب و کشور برای ما برجا گذاشته اند.
»بهمن امیری مقدم« روز چهارشنبه در همایش تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس که با حضور آیت اهلل "مصطفی 
علما" نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه 
و فرماندهان نیروهای مسلح در در حسینه ثاراهلل سپاه 
نبی اکرم )ص( کرمانشاه برگزار شد؛ با گرامیداشت یاد 
و خاطره دوران دفاع مقدس افزود: پیشکسوتان همانند 
شهدا در آن دوران جوانی خود را گذاشتند و از کشور و 

انقالب با تمام وجود دفاع کردند.
وی عزت و سرافرازی امروز کشور را مدیون ایثار، مقاومت 
و فداکاری دیروز پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس 
عنوان کرد و گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس با رشادت 
اسالمی  انقالب  ریشه های  از خود گذشتگی  و  ایثار  و 
را قوی و مستحکم کردند که امروز عزت و اقتدار ما از 

فداکاری های آنان و شهدا است.
زندگی  مشکالت  و  دغدغه  به  ادامه  در  مقدم  امیری 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 
پیشکسوتان دفاع مقدس اما با وجود همین مشکالت اگر 
خدای نکرده برای انقالب مشکلی پیش بیایید، همانند 
آنان  زیرا  یافت  خواهند  حضور  مقدم  خط  در  گذشته 
همانند یاران امام حسین )ع( با هر سن و سالی که باشند 
در دفاع ارزش های اسالمی آماده ایثار شهادت هستند.

خود؛  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کرمانشاه  استاندار 
به شباهت قیام عاشورا امام حسین )ع( با دوران دفاع 
مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: امام حسین )ع( برای 
زنده نگه داشتن ارزش های دین رسول خدا )ص( قیام 
کرد و در راه خدا از همه چیز خود گذشت و ما نیز در 
دوران دفاع مقدس پیشکسوتان و مردم ایران برای اسالم 

و دین خدا با تمام وجود دفاع و مقاومت کردند.
امیری مقدم در ادامه به عشق به ایثار و شهادت یاران امام 
حسین )ع( و شهدا و یاران امام خمینی )ره( در دوران 
دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: در شب عملیات 
شهادت  آرزوی  خوانند  می  عاشورا  و  توسل  دعا  همه 
داشتند همانند شب عاشورا  و همه حاضر بودند در راه 

خدا همه چیزشان را بدهند.
وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: به تعبیر 
امام )ره( جنگ ما جنگ حق و باطل و تمامی نیز نخواهد 
داشت؛ یک روز در قالب نظامی است و یک روز در قالب 
فرهنگی و یک روز دیگر در قالب اقتصادی است و جنگ 
تحمیلی باعث شد ما چهره دوست و دشمن را بشناسیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه بیان داشت: ما در دوران دفاع 
ابرقدرت های شرق و غرب را شکسته  مقدس؛ هیمنه 
یادآوری  خاطر  به  نیز  ها  همایش  این  برگزاری  و  ایم 
آنان  زحمات  و  پیشکسوتان  و شهادت  ایثار  مجاهدت، 
است که به یاد داریم چه فداکاری هایی برای کشور و 
نظام انجام داده اند و باید به نسل جوان و آینده گفته 

شود.

شاخص های کالن اقتصادی آذربایجان 

شرقی پس از ۲۰ سال صعودی شد

آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
کالن  شاخص های  صعودی  روند  شروع  از  شرقی، 
از حدود ۲۰ سال روند نزولی  اقتصادی استان بعد 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمد فرشکاران روز سه شنبه در 
اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره شهید رجائی 
بر مبنای  این جشنواره هر سال  استان اظهار کرد: 
اداری  سازمان  اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص 
به  توجه  با  و  شود  می  برگزار  کشور  استخدامی  و 
مستندات موجود امتیازات جمع بندی و به انتخاب 
دستگاه های برتر در پنج محور »آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی«، »تولیدی و خدماتی«، »زیربنایی و توسعه 
زیرساخت«، »سالمت و رفاه اجتماعی« و »عمومی و 

قضائی« می انجامد.
وی افزود: دستگاه هایی که در جهت تحول و سالمت 
ها  و ضعف  برداشته  قدم  ایرادات  شناخت  و  اداری 
مسیر  توانست  خواهند  قطعا  کنند،  می  اصالح  را 

موفقیت را طی کرده و به نتایج بهتری دست یابند.
فرشکاران ادامه داد: انتظار می رود در سال ۱۴۰۱ 
و  اداری  فرایندهای  بعد  در  اجرایی  های  دستگاه 
سالمت  و  رسانی  خدمت  حوزه  کشور،  استخدامی 

اداری گام های اساسی تری بردارند.
آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کارکنان  آموزش  بخش  این  در  کرد:  اظهار  شرقی 
و  کارآیی  وری،  بهره  ارتقاء  و  جدید  های  شیوه  با 

اثربخشی مد نظر قرار می گیرند.
طور  به  الکترنیک  دولت  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
که  دارد  قرار  سیزدهم  دولت  کار  دستور  در  جدی 
اجرای آن از سال های قبل شروع شده اما توفیقات 
مورد انتظار هنوز حاصل نشده است، افزود: هر قدر 
اقدامات  الکترونیک  توسعه دولت  زمینه  در  بتوانیم 
در جهت  توانیم  انجام دهیم سریعتر می  موثرتری 

شفافیت و سالمت اداری حرکت کنیم.
فرشکاران تصریح کرد: با تالش دستگاه های اجرایی 
و خروج آنها از حالت های روندی و سکون گذشته در 
طول یک سال و در ۶ ماهه اول سال جاری توفیقاتی 
در خصوص افزایش GDP ) تولید ناخالص داخلی ( 

استان به دست آورده ایم.
بخش  هماهنگی  با  کرد  خواهیم  سعی  گفت:  وی 
توسعه  عملیاتی  های  برنامه  عمومی،  و  خصوصی 
استان را منطبق با آمایش سرزمین تدوین کرده و 

شاهد رشدهای باالتری باشیم.
با  امروز  رجایی  شهید  جشنواره  پنجمین  و  بیست 
معرفی برترین دستگاه های اجرایی استان در سال 

۱۴۰۰ به پایان رسید.
بر اساس این گزارش در محور مربوط به گروه بندی 
اعالمی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ادارات 
کل »ورزش و جوانان«، »امور مالیاتی«، »اقتصادی و 
دارایی« و »بهزیستی« و شرکت »آب منطقه ای« به 

عنوان دستگاه برتر انتخاب شدند.

فرماندار سرپل ذهاب با اعالم اینکه امنیت جمهوری 
اسالمی ایران در دنیا بی بدیل است، گفت: هم اکنون 
نیروهای مسلح ما آمادگی مقابله با هر گونه تهاجم 
را دارند و این همان جهاد تبیین به فرمایش رهبر 

انقالب اسالمی است.
تجلیل  آیین  در  چهارشنبه  روز  بابلی«  »صدراهلل 
مقدس  دفاع  سال  هشت  پیشکسوتان  از  تکریم  و 
داریم  ما هرچه  افزود:   ، در شهرستان سرپل ذهاب 
سال  هشت  رزمندگان  ایثارگری  و  فداکاری  از 
از  و  رشادت  واقعی  مصداق  که  است  مقدس  دفاع 

خودگذشتگی را به منصه ظهور رساندند.
وی اظهار داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس 
رزمندگان و شهدای ما، جان شیرین خود را تقدیم 

انقالب کردند و با روحیه جهادی و ایثارگرانه در اوج 
ناامنی، باعث و بانی عزت، افتخار و امنیت جمهوری 

اسالمی ایران شدند.
نماینده عالی دولت در سرپل ذهاب گفت: با شروع 
اما  نبود،  اختیار  در  نظامی  امکانات  تحمیلی  جنگ 
امروزه نظام جمهوری اسالمی با اقتدار حرفی برای 
گفتن دارد و این از برکت نیروهای کامال هوشمند 
در ارتش، سپاه، نیروی نظامی و دیگر نیروهای مسلح 
با روحیه بسیجی مردم است و بدون تردید هر روز 
دشمن از دیروز مایوس تر می شود و  پیشرفت نظام 

بیش از پیش رقم  می خورد.
ما  رزمندگان  گفت:  نیز  سرپل ذهاب  جمعه  امام 
مجاهدانه برای دفاع از میهن اسالمی به صحنه جنگ 

رفتند، برای جلب رضای خدا از جان خود گذشتند، 
عده ای شهید شدند و عده ای تا مرز شهادت رفتند 
ایثارگران و مجاهدان  و مصداق حاضر همین جمع 

است.
حجت االسالم »جواد فاطمی نسب« افزود: دشمنان 
غرب از ابتدای انقالب تاکنون به دنبال ضربه زدن به 

این نظام مقدس هستند و هیچ غلطی نکردند.
وی گفت: در هشت سال دفاع مقدس وقتی بلوک 
شرق و غرب و استکبار جهانی متوجه شکل گیری 
و  مدیریت  برای  که  شدند  اسالمی  حکومت  یک 
در یک  دارد، همه  تئوری  و  استراتژی  حکومتداری 
جبهه قرار گرفتند، صدام ملعون را تسلیم کردند و بر 

علیه ما قیام و جنگ شکل گرفت.

وی ادامه داد: از بمب های شیمیایی تا هواپیماهای 
جنگی ، تا تانک ها و ستون زرهی که توسط بلوک 

شرق و غرب در اختیار صدام  قرار می گرفت.
امام جمعه سرپل ذهاب گفت: اراده خداوند بر این بود 
که این حکومت اسالمی تقویت شود ، یک فرزندی 
از فرزندان حضرت زهرا)س( و یک دانش آموخته ای 
از مدرسه امام صادق)ع( رهبری حکومت اسالمی را 
امام  بر عهده بگیرد و رزمندگانی مجاهد پشت سر 
جامعه بایستند و دست خالی در مقابل دشمن صف 
آرایی کنید و خواست خدا پیروزی حق بر باطل بود.

 ، پایان گفت: در مجموع فرماندهی کل قوا  وی در 
ایثارگران  اسالم و  اراده فوالدین و روحیه بسیجی 

انقالب را زنده نگه داشته است.

فرماندار سرپل ذهاب: امنیت جمهوری اسالمی ایران در دنیا 
بی بدیل است

دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل   
تجلیل  با  همزمان  گفت:  کرمانشاه  استان  مقدس 
سراسر  در  مقدس  دفاع  پیشکسوت  میلیون  یک  از 
استان  مقدس  دفاع  پیشکسوت  هزار   ۶۰ از  کشور؛ 
کرمانشاه در هفته دفاع مقدس توسط دستگاه اجرایی 

و ادارات و نهاد تجلیل می شود.
 سردار »ناصر باباخانی« روز چهارشنبه در همایش 
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس که با حضور آیت 
"مصطفی علما" نماینده ولی فقیه در استان و  اهلل 
امام جمعه شهر کرمانشاه  و همچنین  بهمن امیر 
مقدم  استاندار و فرماندهان نظامی استان در حسینه 
شد؛  برگزار  اکرمانشاه  )ص(  اکرم  نبی  سپاه  ثاراهلل 
پیشکسوتان را سرمایه اصلی دفاع مقدس دانست که 
جسم و روح و عمر جوانی خود را در راه دفاع از اسالم 

و کشور تقدیم کردند.
بعث  تجاوز  برابر  در  پیشکسوتان  اینکه  بیان  با  وی 
دادند  نشان  ایستادگی  و  مقاومت  خود  از  عراق 
بیرون  از کشور  رشادت خود  و  ایثار  با  را  و دشمن 
به  آنها  از دوستان  بسیاری  راه   این  در  و  انداختند 

درجه رفیع شهادت رسیدند.

سردار باباخانی پیشکسوتان را بازماندگان شهدا عنوان 
کرد و افزود: پیشکسوتان یادگاران ایثار و شهادت و 
مقاومت هستند که باید فرهنگ ایثار و شهادت دوران 
دفاع مقدس را برای نسل فعلی و آینده در محیط 

های عمومی و خصوصی و خانوادگی بازگو کنند.
دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
از سخنان  مقدس استان کرمانشاه در بخشی دیگر 
ویژه  به  همه  وظایف  و  ها  ضرورت  از  یکی  خود 
پیشکسوتان را بازگو کردن حقایق دوران رژیم پهلوی 
و ستم های آن دوران اعالم کرد و بیان داشت: باید 
زحمات، مقاومت، ایستادگی و از خودگذشتگی مردم 
را در دفاع مقدس در  نیروهای مسلح  ایران و تمام 

قالب جهاد تبیین بازگو شود.
سردار باباخانی از پیشکسوتان خواست به نسل فعلی 
و آینده بگویند آن زمان ها کشور ما در کجا بود و 
امروز با عزت و سربلندی در کجا قرار دارد که همه 
اش مدیون خون پاک شهدا و زحمات و رشادت خود 

پیشکسوتان دفاع مقدس هستیم.
خاطر  به  استان  پیشکسوتان  همه  از  پایان  در  وی 
اند،  داده  انجام  که  هایی  فداکاری  و  ها  رشادت 

قدردانی کرد.
 در پایان این همایش از ۲۱ پیشکسوت دفاع مقدس 

به صورت نمادین تجلیل شد.
 ۳۷۱ جمعیت،  نفر  میلیون   ۲ با  کرمانشاه  استان 
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، مردم این 
استان ۳۰ هزار ایثارگر شامل ۹ هزار و ۸۰۰ شهید، 
انقالب  تقدیم  آزاده  و ۷۷۶  هزار  و  جانباز  هزار   ۱۹

اسالمی کرده است.
همچنین تقدیم ۸۵۰ زن شهیده، ۱۵۵۰ بانوی جانباز 
و ۷۵۰ شهید زیر ۱۵ سال از سندهای افتخار مردم 

این استان است، رتبه اول زنان جانباز کشور و دومین 
تقدیم  را  شهیده  زنان  تعداد  بیشترین  که  استان 

انقالب اسالمی کرده از آن کرمانشاه است.
در  مقدس  دفاع  دوران  طی  عملیات   ۲۷ از  بیش 
کرمانشاه از جمله مرصاد، بازی  دراز، تنگ حاجیان، 
محمد رسول  اهلل )ص(، والفجر ۱۰، مطلع الفجر انجام 
شده و همچنین شهر نودشه و روستاهای زرده و دیره 
بمباران  شهرستان داالهو در دوران جنگ تحمیلی 
شیمیایی شدند و اینها همگی سندی بر حقانیت و 

مظلومیت مردم این دیار است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار کرمانشاه:

6۰  هزار پیشکسوت دفاع مقدس در استان کرمانشاه تجلیل می شوند

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
باید  بانک ها  در  گذاری  سرمایه  گفت:  لرستان 

منجر به تولید ثروت شود بنابراین وجود سرمایه 
راکد در بانک های عامل مورد پذیرش نیست.

ابراهیمی روز  ایرنا سیروس  به گزارش خبرنگار 
چهارشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: پیگیری برای 
رفع موانع واحدهای تولیدی همواره مورد بحث 
بوده که یکی از ظرفیت های موجود، استفاده از 

منابع صندوق توسعه ملی است.
را  آمادگی  این  ملی  توسعه  صندوق  افزود:  وی 
دارد به هر میزانی که واحدهای تولیدی لرستان 
این  که  کند  کمک  باشند  داشته  ارزی  مشکل 
مشکالت  که  واحدی  هر  تا  است  عطفی  نقطه 

بانکی دارد بتواند موانع را برطرف نماید.
اعتبارات  درصدی   ۱۰۱ جذب  داد:  ادامه  وی 
بودجه ۱۴۰۰ کشور  قانون  تبصره ۱۸  الف  بند 
در  رسانی  خدمت  از  جدیدی  فصل  استان  در 

لرستان خواهد بود که این رقم برای نخستین بار 
اتفاق افتاده است و در نوع خود یک رکورد کاری 

محسوب می شود.
ابراهیمی افزود: اعتبارات تبصره ۱۸ استان یکهزار 
و ۹۶ میلیارد تومان بود اما با پیگیری های صورت 
گرفته، مبلغی بیش از این رقم معادل یکهزار و 
نتیجه  که  یافت  تخصیص  تومان  میلیارد   ۱۰۱
تالش تمامی مدیران و خدمتگزاران دستگاه های 

اجرایی استان در دولت مردمی است.
وی بیان کرد: اگر پرونده های باقی مانده تکمیل 
تا  و حتی  افزایش می یابد  پرداخت  میزان  شود 

۱۱۰ درصد جذب صورت می گیرد.
برای  قیمت  ارزان  تسهیالت   ،۱۸ تبصره 

اشتغالزایی است.

معاون استاندار لرستان: سرمایه گذاری در بانک باید منجر به 
تولید ثروت شود
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ورزشی
خبر

پوالدگر: تالش ما این است تا 
انتخابات ژیمناستیک زودتر 

برگزار شود

 معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
است  این  ما  تمام تالش  و جوانان گفت:  ورزش 
که انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هر چه زودتر 

برگزار شود.
سالیانه  مجمع  حاشیه  در  پوالدگر  سیدمحمد   
فدراسیون هاکی در خصوص انتخابات فدراسیون 
ژیمناستیکبه خبرنگاران گفت: تمام تالش ما این 
است که انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هر چه 
زودتر برگزار شود تا تکلیف ریاست این فدراسیون 

نیز مشخص شود.
به  دبیر  عنوان  به  سلیمانی  محسن  افزود:  وی 
بتواند  تا  فدراسیون ژیمناستیک برخواهد گشت 

مجمع انتخاباتی را برگزار کند.
وزارت  و حرفه ای  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
ورزش و جوانان در خصوص تخلفات زهرا اینچه 
خیر؟  یا  است  رسیده  وزارت  دست  به  درگاهی 
گفت: این مساله را در اختیار دفتر امور مشترک 

فدراسیون ها قرار دادیم.
حضور  با  هاکی  فدراسیون  سالیانه  مجمع 
سیدمحمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، آرش فرهادیان 
مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها، بهرام قدیمی 
هیات های  روسای  و  هاکی  فدراسیون  رئیس 
ملی  آکادمی  فارسی  استاد  سالن  در  استانی 

المپیک و پارالمپیک برگزار شد.

 اصولی: خریداران بلیت جام جهانی 
نگران نباشند

خبر

انوشیروانی: المپیاد استعدادهای برتر 

فرصتی برای ساخت نسل طالیی است

6

از  هدف  گفت:  وزنه برداری  فدراسیون  سرپرست   
برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ساخت نسلی طالیی 

برای المپیک های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ است.
سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری در 
استعدادهای  المپیاد  دوره  سومین  برگزاری  خصوص 
همکاری  با  وزنه برداری  فدراسیون  داشت:  اظهار  برتر 
کیفیت  بهترین  با  رویداد  این  میزبان  استان های 
مسابقات را در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد 

کرد.
ببریم  باال  را  مسابقات  کیفیت  اینکه  برای  افزود:  وی 
قرار  این رقابت ها  برای  را  رکوردهای ورودی مناسبی 
داده ایم. از ظرفیت داوران همه استان ها برای برگزاری 

این مسابقات استفاده می کنیم.
از  ما  اهداف  از  یکی  ساخت:  خاطرنشان  انوشیروانی 
برگزاری این المپیاد این است که می خواهیم ظرفیت 
و  پایان مسابقات  از  بعد  و  ببریم  باال  را  پایه  تیم های 
آنها  برای  مداوم  اردوهای  برتر  نفرات  شدن  مشخص 

بگذاریم که بازدهی الزم را به دست آوریم.
از  اینکه  بیان  با  وزنه برداری   فدراسیون  سرپرست 
تالش های وزارت ورزش و جوانان برای برنامه ریزی و 
برگزاری منسجم این رویداد مهم تشکر می کنم، افزود: 
با توجه به شرایطی که وزنه برداری کشور از لحاظ کمی 
و کیفی دارد برگزاری این المپیاد با کیفیت و استاندارد 
باال بسیار مهم است و می توانیم از ظرفیت نوجوانان و 
استعدادهایی که در این المپیاد مشخص خواهند شد 

برای المپیک ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ استفاده کنیم. 
وی در پایان تصریح کرد: یک نسل از دل این المپیاد 
برنامه ریزی ۱۰ ساله روی  باید  پیدا خواهیم کرد که 

آنها انجام دهیم.

 رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: با توجه 
به جلسه با سرمربی تیم ملی، مقرر شد بازیکنان 
داخلی که به تیم ملی دعوت می شوند، دو روز پس 
از مسابقه در لیگ، برای ریکاوری و افزایش توان 
بدنی در اختیار کادر فنی تیم ملی باشند.  سهیل 
مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، در 
یک گفت وگوی تلویزیونی درباره برنامه لیگ برتر 
به  توجه  با  داشت:  اظهار   ۲۰۲۲ جام جهانی  تا 
برنامه قبلی که اسکوچیچ)سرمربی سابق تیم ملی( 
به ما داده بود، برنامه یک هفته از ۱۵ هفته ای که 

قرار بود تا قبل از جام جهانی 
برگزار کنیم، از دست رفت. 
در این صورت ما عمال باید 
پس از برگزاری ۱۴ هفته به 
باید  و  جام جهانی می رفتیم 
هفته  رقابت ها،  این  از  بعد 
پانزدهم را برگزار می کردیم 
نیم  تعطیالت  به  تیم ها  تا 
فصل و زمستانی بروند، این 
یک ضرر بسیار سنگین برای 

باشگاه ها بود.
مهدی در ادامه درباره برنامه جدید لیگ با توجه 
داشت:  اظهار  جدید،  فنی  کادر  کار  به  شروع  به 
در جلسه ای که با کارلوس کی روش و کادر جدید 
داشتیم، بحث شد که با توجه به اینکه لژیونرها 
ملی  تیم  به  جام جهانی  از  قبل  هفته  یک  تنها 
ملحق می شوند، عمال اردوهای بلند مدت و بین 
بحث  برنامه  چند  روی  نیست.  کاربردی  لیگ،، 
شد و در نهایت قرار شد به غیر از هفته هفتم که 
روزهای نهم و دهم برگزار می شود، هفته هشتم تا 

یازدهم در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود 
و بازیکنان ملی پوش داخلی که توسط سرمربی 
تیم ملی انتخاب می شوند، دو روز بعد از مسابقه  
تیم شان در لیگ، در کمپ تیم ملی با کادر فنی 
برنامه ریکاوری و افزایش توان بدنی را انجام دهند 
باشگاهی شان  به تمرینات  را  باقیمانده  و سه روز 

ملحق شوند.
آیا در  اینکه  درباره  لیگ  رئیس کمیته مسابقات 
شده  هماهنگ  برتری  لیگ  سرمربیان  با  این باره 
و  فنی   کادر  شد  قرار  کرد:  نشان  خاطر  است، 
مدیریت تیم ملی با سرمربیان لیگ برتری مذاکره 
داشته باشند تا ۲ روزی که بازیکنان قصد دارند در 
اختیار سرمربی  انجام دهند، در  باشگاه ریکاوری 
تیم ملی باشند. مهدی در پایان درباره اینکه در 
صورت برگزاری اردوی امارات پیش از حضور در 
جام جهانی، برنامه لیگ دستخوش تغییر می شود، 
گفت: در جریان اردوی امارات نیستم و اگر اردوی 
امارات برگزار یا هر برنامه دیگری در نظر گرفته 
شود، لیگ تعطیل و ادامه آن پس از جام جهانی 

پیگیری می شود.

سهیل مهدی:  ملی پوشاِن داخلی، دو روز در هفته 

در اختیار کی روش خواهند بود

گفت:  فوتبال  فدراسیون  هیئت رییسه  عضو 
طبق پیگیری های من مشکالت فنی در حال 
رفع شدن است و خریداران بلیت جام جهانی، 

نگرانی نداشته باشند.
به گزارش ایرنا، احسان اصولی در مورد موادر 
مطرح  سیما  و  صدا  سوی  از  که  انتقادی 
برنامه های  از  خیلی  داشت:  اظهار  می شود، 
صدا و سیما در بخش های مختلف در جهت 
در  ملی  تیم  تقویت  و  همدلی  وفاق،  ایجاد 
مهم  بسیار  رقابت های  برگزاری  آستانه 
به  مواقع  برخی  اما  می کنند  تالش  پیش رو 
صورت جسته و گریخته صحبت هایی مطرح 
این  در  برخی   می رسد  نظر  به  که  می شود 
مسیر حرکت نمی کنند. مشخص نیست چه 
از این نگاه و روش  زمانی می خواهند دست 
اردوی تیم ملی در قطر که  از  بردارند. پس 
آن گزارش را تهیه کردند تا االن این برنامه  
نظر  به  به شکلی جهت دهی می کنند که  را 

می رسد به سود فوتبال ما نیست.
وی عنوان کرد: در حوزه هیئت های فوتبال 
لحاظ  از  آن ها  که  است  ذکر  قابل  استان ها 
منع  حرفه ای  باشگاه داری  برای  اجرایی 
در  را  خود  اطالعات  باید  دوستان  شده اند. 
در  ببینند  باید  و  کنند  بیشتر  حوزه  این 
اساسنامه هیئت های استانی چه وظایفی در 
بحث  در  دخالت  آیا  است.  شده  گرفته  نظر 
باشگاه داری برای هیات ها داده شده؟ چنین 
نقشی برای هیات فوتبال تعریف نشده بلکه 
آموزش ،  حوزه  در  هستند  موظف  هیات ها 

استعدادیابی،  فوتبال پایه و... فعالیت کنند. 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون افزود: به مجری 
استان خراسان  فوتبال  برنامه که هیات  این 
پیام دادم که  بود،  برده  را زیر سوال  رضوی 
بدهم.  توضیح  و  بیایم  خودم  است  الزم  اگر 
فدراسیون  تشکیل دهنده  رکن  هیئت ها 
هستند و در همه دنیا مطابق اساسنامه مورد 
تایید فیفا و AFC، مجمع و هیئت ها تعریف 

شده اند. چه خوب است دوستان به ما وقت 
بدهند تا پاسخ سواالتشان را بدهیم. در همه 
برنامه های تلویزیونی این ظرفیت وجود دارد 
فضایی  چنین  برنامه  این  در  متاسفانه  اما 

ایجاد نمی شود.
اصولی در مورد اینکه آیا از رییس فدراسیون 
فوتبال در این برنامه دعوت شده یا نه گفت: 
تا جایی که می دانم دعوتی صورت نگرفته و 

بیشتر یک پیام رسانه ای بوده است. 
مورد خرید  در  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
عدم  و  مردم  توسط  جام جهانی  بلیت های 
پاسخگویی فدراسیون عنوان کرد: در خصوص 
فروش بلیت ها که در سامانه فدراسیون انجام 
شد، پیامک و لینکی برای همه افراد فرستاده 

شد و براساس آن واریز داشتند. آن ها رسید 
خرید  مدرک  و  سند  که  کرده اند  دریافت 
به  مربوطه  میان سامانه  این  در  است.  بلیت 
فدراسیون فوتبال با سامانه فیفا ارتباط دارد. 
طبق پیگیری های من مشکالت فنی در حال 
برطرف است. باید همه افراد در سامانه فیفا 
رجیستر شوند و بلیت ها به نام صادر می شود.

پیامک  افراد  برخی  برای  داد:  ادامه  وی 
افراد  این  نکرده اند.  واریز  وجه  اما  آمده 
پس  و  کنند  واریز  پول  که  داشتند  مهلت 
نکردن  واریز  صورت  در  مهلت،  آن  اتمام  از 
خواهد  منتفی  برای شان  موضوع  دیگر  وجه 
شد. قطعا فدراسیون اجازه دارد و اعالم هم 
کرده بلیت این افراد را می تواند به متقاضی 

این  به  کار  بردن  زمان  کند.  واگذار  دیگری 
دلیل بود که می خواستیم تعداد بیشتری از 
هواداران مان را داشته باشیم. افرادی که وجه 
واریز کرده اند، نگران نباشند و موضوع آنها به 

زودی حل می شود. 
با  حساب  تسویه  وضعیت  مورد  در  اصولی 
ملی  تیم  سابق  سرمربی  اسکوچیچ  دراگان 
نهایی  موضوع  این  گفت:   کشورمان  فوتبال 
مشخص  توافق شده  رقم  و  عدد  است.  شده 
است.  انجام  حال  در  اداری  فرآیند  اما  است 
با  نهایی  حساب  تسویه  آینده  روز  چند  در 
نیز  او  دستیاران  می افتد.  اتفاق  اسکوچیچ 
اتریش  در  را  خود  پول  که  کردند  توافق 
دریافت کنند و این اتفاق در حال انجام است.

بر  فوتبال  فدراسیون  رئیس   
زمین های  استانداردسازی  لزوم 
تاکید  طبیعی  چمن  با  فوتبال 
کرد و گفت : در صدد هستیم تا 
زمین های ورزشی مورد نظر را به 
این استاندارد مورد نظر برسانیم .

در  چهارشنبه  روز  تاج  مهدی   
هیات  انتخابات  مجمع  نشست 
در  مازندران  فوتبال  رئیسه 
ساری افزود : تالش داریم تا این 
استانداردها را زمین های فوتبالی 
و  برتر  لیگ  میزبان مسابقات  که 
دسته یک هستند ،  پیاده کنیم.

فوتبال  داوری در  به موضوع  وی 
ایران اشاره کرد و ادامه داد : برای 
حفظ داوری فوتبال کشورمان در 
باید  المللی  بین  جوامع  و  آسیا 
سامانه » وی ای آر  VAR « یا 
زمین  در  را  ویدیویی  داور  کمک 

های فوتبال کشور اجرا کنیم .
ایجاد  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
این سامانه در زمین های فوتبال 
را به عنوان یک اولویت فدارسیون 
نتوانیم  اگر   : گفت  و  کرد  عنوان 
کنیم  اندازی  راه  را  سامانه  این 
داوری  بخش  در  یقین  طور  به 
فوتبال آسیا و بین الملل با چالش 
شد  خواهیم  مواجه  جدی  های 
قرار داشتن در  به  .تاج همچنین 
جهانی  جام  های  بازی  آستانه 
 : داشت  اظهار  و  کرد  اشاره  قطر 
احساس من این است که نظم و 
ترکیب خوبی در تیم ملی فوتبال 

ایران به وجود آمده است .

وی با اظهار این که عقبه روشن و 
خوبی از حضور » کی روش « به 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  عنوان 
ایران در سال ۲۰۱۸ وجود دارد 
با حضور وی  امیدواریم   : افزود   ،
مقابل  توان  همه  با  نیز  امسال 
رقبای خود بازی کنیم و به نتیجه 

مورد نظر برسیم .
فوتبال  وضعیت  مورد  در  تاج 
مازندران هم گفت : توسعه ورزش 
فوتبال با امکانات رقم می خورد و 
الزمه رسیدن به این امکانات نیز 
مشارکت و همکاری همه دستگاه 
فوتبال  هیات  با  اجرایی   های 

است .

بیان  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
این که امروز با کمک استانداری 
کلنگ  فوتبال  فدراسیون  و 
فوتبال  هیات  ساختمان  احداث 
این استان به زمین زده می شود 
برای  فوتبال  فدراسیون   : افزود   ،
تومان  میلیون   ۲۰۰ منظور  این 

کمک می کند.
تاج با اشاره به این که در گذشته 
برای ساختمان هیات های فوتبال 
 ، بود  شده  تهیه  زمین  کشور 
دلیل کمبود  به  متاسفانه   : گفت 
از  بسیاری  همچنان  اعتبارات 
هیات های فوتبال فاقد ساختمان 

مستقل هستند .

های  تیم  حذف  مورد  در  وی 
جام  از  استقالل  و  پرسپولیس 
آسیا هم اظهار داشت : در کنگره 
هفتم مهر ماه که در کویت برگزار 
می شود ، به صورت جدی در باره 
حضور این دو تیم باشگاهی کشور 

رایزنی خواهیم کرد .
در  که  کرد  امیدواری  ابراز  تاج 
دست  از  اعتماد  کنگره  این 
آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  رفته 
برگردانده شود و تاکید کرد : اگر 
این موضوع را حل کنیم   نتوانیم 
در  تعلیق  به  فوتبال  فدراسیون 

خواهد آمد .

تاج : استانداردسازی زمین های فوتبال با 
چمن مصنوعی در دستورکار قرار دارد

آسنسیو: برای حضور در بارسا فکر هم نکرده ام
من  راستش  گفت:  رئال مادرید  فوتبال  تیم  بازیکن   
نمی دانم بارسا من را می خواهد یا نه. در مورد بازی 

این تیم فکر نکرده ام یا برای آن ارزش قائل نشده ام.
به گزارش ایرنا و به نقل از مارکا، قرارداد مارکو آسنسیو 
با رئال مادرید در ۳۰ ژوئن به پایان می رسد و او اعتراف 
کرده که می تواند در تابستان این باشگاه را ترک کند. 

البته او توافق دوباره بار رئال را هم رد نمی کند.
خصوص  در  گفت وگویی  در  اسپانیایی  هافبک  این 

من  راستش  گفت:  او،  جذب  برای  بارسلونا  عالقه 
مورد  در  من  نه.  یا  می خواهد  را  من  بارسا  نمی دانم 
بازی برای این تیم فکر نکرده ام یا برای آن ارزش قائل 
نشده ام. شایعات و گمانه زنی های زیادی وجود دارد و 
این طبیعی است. در هفت ماه آینده می توانم با هر 
باشگاهی قرارداد ببندم. فعاًل نمی توانم پاسخی به شما 

برای رفتن به بارسا بدهم. 
وی در مورد عالقه کارلو آنچلوتی به بازی او، عنوان 

کرد: آگوست ماه پیچیده و عجیبی بود، اما تصمیم 
رئال  در  که  خوشحالم  بسیار  بمانم.  که  شد  گرفته 
مادرید هستم. اعتماد به نفس آنچلوتی کلیدی بود. 
من همچنان اعتماد دارم که می توانم به رئال مادرید 
کمک کنم. می خواهم به کسب عناوین با باشگاه ادامه 
واقعاً  زمانی  اما هیچ  داشت،  وجود  گزینه هایی  دهم. 
به این فکر نکردم که بتوانم رئال را ترک کنم. فصل 

گذشته نیز برای من بسیار خوب بود.
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نبی: اقدامات الزم جهت اخذ ویزای نورالهی، نورافکن و رضاییان انجام شده است

الزم  اقدامات  گفت:  فوتبال  فدراسیون  اول  رییس  نایب 
جهت  رضاییان  و  نورافکن  نورالهی،  ویزای  اخذ  جهت 

حضور در اردوی تیم ملی انجام شده است.
اول  رییس  نایب  محمدنبی،  مهدی  ایرنا،  گزارش  به 
فدراسیون فوتبال گفت: نهم شهریور ماه پیرو جلسه ای 
که با آقای تاج، رئیس فدراسیون داشتم، موضوع اعزام به 
مسابقات و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور تیم های ملی 
فوتبال جوانان و نوجوانان، تیم ملی فوتسال بزرگساالن 
فوری  کار  دستور  در  بزرگساالن  فوتبال  ملی  تیم  و 

فدراسیون فوتبال قرار گرفت.
در  داخلی  اردوهای  برگزاری  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
اخذ  مرزی،  برون  شورای  اخذ  چون  مواردی  خصوص 
مجوز خروجی بازیکنان مشمول، صدور ویزا، صدور بلیط 
پرواز، هتل محل اقامت و تعیین منابع ریالی و ارزی و 
سایر موارد اعزام مطرح شد. بر همین اساس کارگروهی 
امور  الملل،  بین  امور  دبیرکلی،  سرپرست  از  متشکل 
مالی، تشریفات و سایر دپارتمان های ذیربط تشکیل و 

انجام  نظر  مد  فعالیت های  مطلوبی  نحو  به  خوشبختانه 
پذیرفت.

نایب رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: درباره تیم ملی 
نوجوانان باید بگویم که این تیم در تورنمنت چهارجانبه 
ژاپن حضور داشت و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. 
تیم ملی جوانان در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی 
با اقتدار به  آسیا در قرقیزستان با کسب سه پیروزی و 
مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا که در ازبکستان 
ملی  تیم  همچنین  کرد.  صعود  شود،  برگزار  است  قرار 
جانبه  تورنمنت شش  قهرمان  نایب  بزرگساالن  فوتسال 
)جام بین قاره ای( در تایلند شد. جا دارد از روسای کمیته 
بازیکنان  و  مربیان  سرپرستی،  کادر  فوتسال،  و  جوانان 
تیم های فوق به نوبه خودم قدردانی و تشکر کنم و در 
ادامه مسیر با حمایت رئیس فدراسیون فوتبال و تمامی 
بیشتر  موفقیت های هرچه  رئیسه، شاهد  اعضای هیئت 

این عزیزان باشیم.
فوتبال  ملی  تیم  خصوص  در  ادامه  در  نبی  محمد 

رئیسه،  هیئت  اعضای  موافقت  پیرو  گفت:  بزرگساالن 
ضمن تشکر از  دراگان اسکوچیچ و دستیاران وی، حقوق 
معوقه و سایر موارد مندرج در قرارداد آنها محاسبه و امور 

مالی فدراسیون با ایشان تسویه حساب می کند.
و  رئیسه  هیئت  مصوبه  پیرو  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مذاکره به عمل آمده، آقای کارلوس کی روش به عنوان 
سرمربی تیم ملی تعیین شدند.بر همین اساس قرارداد 
کی روش و پنج نفره از دستیارانش ماهیانه به طور خالص 
۸۰ هزار یورو تعیین و تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

مالک عمل فدراسیون فوتبال می باشد.
نایب رییس فدراسیون فوتبال افزود: پس از ورود کی روش 
اردوی داخلی در مرکز ملی  تهران،  به  و دستیاران وی 
فوتبال برگزار شد و پس از برگزاری چهار روز اردو، بامداد 
یکشنبه  ۲۸ شهریور  تیم ملی فوتبال عازم اردوی خارجی 
در اتریش شد. بر همین اساس روز جمعه یکم مهر ماه 
ملی پوشان ایران با تیم اروگوئه و روز سه شنبه پنجم مهر 

ماه با تیم سنگال در فیفا دی بازی خواهند کرد.



هنری
گزارش

با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی؛

دبیر همایش ملی تئاتر برای 
نوجوانان منصوب شد

با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی، مهدی کاموس به عنوان دبیر 
همایش ملی تئاتر برای نوجوانان منصوب شد.

کاظم  نمایشی،  هنرهای  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  
و  پژوهشگر  نویسنده،  کاموس  مهدی  حکمی  صدور  با  نظری 
را  نمایشی  هنرهای  کل  اداره  پژوهش  و  انتشارات  دفتر  مدیر 

به عنوان دبیر همایش ملی تئاتر برای نوجوانان منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: نظر به توانایی و شایستگی های 
دبیر همایش  به عنوان  این حکم  به موجب  علمی جناب عالی 

ملی تئاتر برای نوجوانان منصوب می شوید.
هیات  اعضای  با  همکاری  ضمن  دوره  این  در  است  امید 
معرفی  و  شناسایی  تقویت،  همایش،  این  برای  منتخب  علمی 
پژوهش های برتر تئاتر برای نوجوانان با اهتمام جدی جنابعالی 
گفتمان سازی  طرق  از  رویداد  این  ارتقای  موجب  همکاران  و 
علمی در مسائل و چالش های اساسی تئاتر برای نوجوانان فراهم 

شود.

انیمیشن همزاد سینماست

کوتاه  فیلم  بین المللی  داوری جشنواره  و  انتخاب  هیأت  عضو   
تهران گفت: انیمیشن و سینما همزاد یکدیگر هستند و وقتی از 
انیمیشن صحبت می کنیم، در واقع درباره همان سینما صحبت 

می کنیم که در  آن از تکنیک های دیگری استفاده می شود.
اظهار  و سینما،  انیمیشن  قرابت  توضیح  در  مریم کشکولی نیا  
از  وقتی  و  هستند  یکدیگر  همزاد  سینما  و  انیمیشن  داشت: 
انیمیشن صحبت می کنیم، در واقع درباره همان سینما صحبت 

می کنیم که در  آن از تکنیک های دیگری استفاده می شود.
به  راه یافته  پویانمایی  آثار  داوری  و  انتخاب  هیأت  عضو  این 
درباره  تهران،   کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  سی ونهمین 
مالک های ارزیابی آثار توضیح داد: مسلما برای هر جشنواره ای 
کیفیت آثار در اولویت قرار دارد. از آنجایی که ما در جریان اکثر 
از نظر  آثار تولیدشده در سال های اخیر هستیم، تالش کردیم 
آثار  تا  کنیم  ارزیابی  دقیق  به طور  را  آثار  محتوایی  و  تکنیکی 

راه یافته به جشنواره کیفیت قابل قبولی داشته باشند.
کشکولی نیا درباره تأکید جشنواره امسال بر مقوله ژانر و تأثیر آن 
بر انتخاب ها هم توضیح داد: از نظر محتوایی شاهد آثار متنوعی 
بودیم اما از نظر تکنیکی خیلی کارهای متنوعی را ندیدیم. آثار 
در  که  تنوعی  دارای  اثر،  چهار  یا  سه  جز  به  تکنیکی،  نظر  از 
دوره های گذشته شاهد بودیم، نبود اما تالش کردیم در انتخاب 
آثار تنوع ژانر هم از نظر تکنیکی و هم از نظر محتوایی مدنظر 
داشته باشیم. حتی در باکس های نمایش هم این تنوع را مدنظر 
قرار دادیم تا در هر باکس،  مخاطبان آثاری با تکنیک های متنوع 

را شاهد باشند.
وی درباره ظرفیت ورود انیمیشن به حوزه ژانرهای مختلف هم 
گفت:انیمیشن هم مانند سینما قصه گویی می کند و اجزای فنی 
آن هم بسیار شبیه به سینما است. به همین دلیل حتما می توان 
درباره استفاده از ژانرهای مختلف در حوزه انیمیشن هم صحبت 
در  ژانر  مبحث  به  کمتر  خیلی  سینما،  با  قیاس  در  البته  کرد. 

حوزه انیمیشن سازی پرداخته شده است.
این عضو هیأت انتخاب و داوری بخش پویانمایی درباره سطح 
گفت:  جشنواره  از  بخش  این  در  حضور  متقاضی  آثار  کلی 
معدل کیفی این آثار متوسط رو به باال بود. چند کار فوق العاده 
محتوایی  نظر  از  هم  و  تکنیکی  نظر  از  هم  که  داشتیم  خوب 
به  رو  متوسط  می توان  را  آثار  باقی  اما  بودند،  قابل توجهی  آثار 
باال دانست. براساس رصدی که داشته ام، به نظر می رسد سال 
گذشته تعداد آثار خوب شاید بیشتر بود. علت آن هم این است 
که ساخت انیمیشن زمان بر است و ساخت هر کار یک تا دو سال 
باکیفیت به  آثار  اتفاقی  وقت می خواهد. به همین دلیل به طور 
یک دوره از جشنواره می رسند و بعد از آن برای یک دوره یا دو 

دوره کمتر شاهد آثار باکیفیت هستیم.
انتخاب  را  آثار  دقت  با  کامال  که  آنجایی  از  گفت:  کشکولی نیا 
کرده ایم، حتما از انتخاب های نهایی دفاع خواهیم کرد. کار خوبی 
که در این دوره انجام گرفت این بود که سه عضو هیأت انتخاب 
هرکدام  و  دیدند  را  آثار  جداگانه  به صورت  پویانمایی  داوری  و 
جداگانه به آثار امتیاز دادیم و بعد از آن جلسه گذاشتیم و درباره 
آثار گفتگو کردیم. اما از نزدیک بودن بخشی از امتیازهای مان 
به یکدیگر خودمان هم تعجب کرده بودیم. مشخص بود که آثار 
را مبتنی بر تجربه ای که داشته ایم انتخاب کرده ایم و هر سه نظر 

مشترکی درباره آثار داشتیم.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
مهم  عامل  فارسی  زبان  نوشت: 
میراث  و  ایرانیان  ملی  وحدت 
مشترک همه فارسی زبانان است از 
این رو حفظ، تقویت و گسترش این 
زبان تمدن آفرین، وظیفه ای ضروری 
و ارزشمند برای پاسداری از استقالل 
و کیان سرزمین  و ملت مان به شمار 

می رود.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  نقل  به  
محمدمهدی  پیام  در  اسالمی 
ملی  روز  مناسبت  به  اسماعیلی 
شعر و ادب فارسی آمده است: دلم 
جواب بلی می دهد صالی تو را/ صال 
تو  بالی  می خرم  جان  به  که  بزن 
وحدت  مهم  عامل  فارسی  زبان  را؛ 
مشترک  میراث  و  ایرانیان  ملی 
رو  این  از  است  زبانان  فارسی  همه 
زبان  این  گسترش  و  تقویت  حفظ، 
و  ضروری  وظیفه ای  تمدن آفرین، 
استقالل  از  پاسداری  برای  ارزشمند 
و کیان سرزمین  و ملت مان به شمار 

می رود.
وزیر فرهنگ در ادامه این پیام آورده 
هر  اجتماعی  و  فردی  هویت  است: 
یک از ما در گرو زبان فارسی است 
که همچون منشوری اساس فرهنگی 
می دهد  شکل  را  ایرانیان  تمامی 
این  پیشبرد  و  پاسداشت  باید  و 
گونه  هر  از  دور  به  دیرپا  گنجینه ی 
باستان گرایانه،  نگاه  و  تنگ نظری 

قومی و نژادی دنبال شود.

نام  میان  این  در  افزود:  اسماعیلی 
ایران پیوسته با شعر، ادب و فرهنگ 
این  مردم  و  بوده  همزاد  و  همراه 
ادوار  و  تاریخ  طول  در  بوم  و  مرز 
و  نظم  با  همواره  کهن،   و  دیرین 
زن،  و  مرد  و  داشته اند  پیوند  نثر 
عالم  و  پیر  و  برنا  بزرگ،   و  کوچک 
و  صفا  را  خود  دل  و  جان  عامی،  و 
واقع  در  شعر  و  می بخشیده اند  جال 
در متن زندگی مردم ساری و جاری 

بوده است.
برجسته  شاعر  داد:  ادامه  وی 
سیدمحمدحسین  استاد  معاصر، 
شهریار،  به  معروف  بهجت تبریزی 
ایران  ادبیات  تاریخ  گستره  در 
جایگاه ممتازی دارد. آنچه شهریاری 

بر  را  او  بی همتای  بالمنازع و صفت 
و  می کند  مسلم  معاصر  شعر  اریکه  
محبوبیتش،  و  شهرت  بزرگ  راز 
و  تسلط  و  او  ادبی  شاهکارهای 
و  فارسی  زبان  دو  هر  بر  تبحرش 

آذری است.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: شعر شهریار 
دغدغه های  روایت  روشن ضمیر، 
مکان  و  زمان  تعلق  از  فارغ  بشری 
دریافت های  و  مکاشفات  تجلی  و 
عمیق این شاعر عارف و جواهرکالم 
و  باصفا  مردم  کنار  در  که  است 
داد  آنان  زبان  از  و  زیسته  وفادار 
نوشت:  اسماعیلی  است.  داده  سخن 
بلند،  همتی  با  تا  ماست  بر  اینک 
و  شعر  آسمان  درخشان  ستارگان 

از  ادب این سرزمین عظیم را بیش 
بر  را  ثریا  عقد  و  بداریم  پاس  پیش 
شیرین  شهریار  چون  شاعرانی  نظم 
ُدر سفته اند  و  گفته  غزل  که  سخن 
روز  گرامی داشت  ضمن  بیافشانیم. 
بزرگداشت  و  فارسی  ادب  و  شعر 
خود  بر  شهریار  سیدمحمدحسین 
الزم می دانم که از مردمان قهرمان، 
و  آذربایجان  دین مدار  و  نیکومرام 
سپاسگزاری  صمیمانه  تبریز  به ویژه 
آیین  میزبان  روزها  این  که  کنم 
و  فارسی  ادب  و  شعر  گرامی داشت 
بزرگداشت منزلت عرفان و معنویت 
و  متولیان  دست  و  هستند  شهریار 
همایش  این  برپایی  دست اندرکاران 

خجسته را به گرمی بفشارم.

 وزیر فرهنگ: تقویت زبان فارسی برای
 پاسداری از کیان ملت ایران ضروری است

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس   
برای  قیام  سنگر  را  نماز  شهدا  گفت: 
خود دانستند که دشمن نتوانست آن را 

برتابد و آنها را به شهادت رساند. 
امیرحسین  سید  ایرنا،  گزارش  به 
افتتاحیه  آیین  قاضی زاده هاشمی در 
نخستین نمایشگاه عکس نماز شهیدان 
که با عنوان سرالصلوه با حضور خانواده 
مرکزی  موزه  در  موذن  شهدای  های 
سوی  از  کرد:  بیان  شد،  برگزار  شهدا 
ستاد اقامه نماز به ما پیشنهاد دادند به 
کنیم  برگزار  برنامه  موذن  یاد شهدای 
که مورد استقبال ما قرار گرفت چراکه 
رهبر معظم انقالب تاکید کردند ما فارغ 
به  باید  است  نورانی  قله  که  شهید  از 

دامنه آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه دامنه این قله نورانی، 
خلوت شهدا با خداست، افزود: شهدای 
محراب  افراد عالمی بودند که زندگی 
خواندن  با  و  بود  اخالص  سراسر  آنها 
کردند  می  حرکت  نور  سوی  به  نماز 
خدا نیز آنها را نزد خود برد تا رزق و 

روزی دریافت کنند.
کرد:  خاطرنشان  هاشمی  زاده  قاضی 
شان،  چهره  و  شهدا  یاد  از  غیر  باید 
سبک زندگی آنها برجسته شود تا مردم 
آنها را فراموش نکنند و بدانند آنها در 
دفاع مقدس و پیروزی انقالب اسالمی 

چه سختی هایی کشیدند.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
تاکید کرد: همه رزمندگان که در جبهه 
حضور داشتند قبرهایی را می کنند و 
در آن به نماز خواندن و راز و نیاز با خدا 
می پرداختند و فضای معنوی خاصی 
زندگی  در  جلوه  این  شد،  می  ایجاد 
شخصی همه شهدا وجود داشت و به 
نقطه ای رسیدند که روح آنها در حال 

عروج بود و به خدا رسیدند.
باید  اینکه  بیان  با  قاضی زاده هاشمی 
ابعاد زندگی شهدا را به جامعه معرفی 
این  بستر  در  شاید  داد:  ادامه  کنیم، 
دست  هدف  این  به  بتوان  مراسمات 

یافت.
تجلیل از خانواده ۲۲ شهید محراب و 

موذن 
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نیز در این آیین گفت: 
و  پنج شهید محراب  از خانواده  امروز 
١٧ شهید موذن در تهران و ۹ استان 

دیگر تجلیل شد.
اذعان  هاشمی  محمدصادق  سید 
عکس  نمایشگاه  نخستین  در  داشت: 
در  امروز  که  سرالصلوه  شهیدان  نماز 
موزه مرکزی شهدا گشایش یافت ۴۰۰ 
نماز  حال  در  که  شهدایی  از  عکس 
هستند از ۲٥ استان برای این نمایشگاه 

ارسال و به نمایش گذاشته شد.
مهیا  نماز  و  قرآن  با  تعالی  و  رشد 

می شود
و  شهید  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده 
امور ایثارگران نیز در این مراسم گفت: 
که خود  به شهید  راجع  گفتن  سخن 
به  عبادت  محراب  در  و  باشد  عالم 

شهادت رسیده سخت است. 
افزود:  شکری  یوسفعلی  حجت االسالم 
قرار  اگر  بودند  قرآن  اهل  همه  شهدا 
باشد رشد و تعالی باشد با قرآن و نماز 

مهیا می شود.

شهدا سنگر نماز را برای قیام برگزیدند

گزارش

با حکم رئیس سازمان سینمایی؛

اعضای شورای سیاست گذاری جایزه 
پژوهش سال سینما منصوب شدند

منصوب  سینما  سال  پژوهش  جایزه  دوره  پنجمین  سیاست گذاری  شورای  اعضای 
شدند.

به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در 
حکمی قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، جعفر انصاری فر 
منتقد سینما،  نبوی  اکبر  موزه سینما،  مدیرعامل  اسماعیلی  مجید  فرهنگی،  مدیر 
روزنامه نگار،  و  سینما  منتقد  زاده  عبدالعلی  اکبر  علی  فرهنگی،  مدیر  الهی  سعید 
رامتین شهبازی مدرس دانشگاه، سجاد صفارهرندی رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر 
اسالمی و امیررضا مافی دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینما را به عضویت 

شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینما منصوب کرد.
متن حکم این اعضا به شرح زیر است:

»با سالم و احترام؛
با یاری جستن از خالق لوح و قلم، در تالش برای پیشبرد پنجمین گام از پویش 
علمی »جایزه پژوهش سال سینمای ایران« جهت قدردانی از کوشش های عالمانه 
پژوهشگران، دانشجویان و خبرگان دانشگاهی و مراکز پژوهشی و نیز برای جهت دهی 
اصلی  اقتضائات  و  نیازها  و  کلیدی  مسائل  حل  سمت  به  سینمایی  پژوهش های 
سینمای ایران، شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای 
برازنده شان سینمای  انتخاب و معرفی پژوهش  تا تدابیر الزم را  ایران شکل گرفته 

ایران اتخاذ نمایند.
مفتخر خواهیم بود بر اساس ماده ۴ آیین نامه جایزه پژوهش سال سینمای ایران، 
ضمن پذیرش دعوت این سازمان برای عضویت در شورای سیاست گذاری پنجمین 
دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، موجبات برگزاری شایسته این رویداد علمی 

پژوهشی را فراهم نمایید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری سایر اعضای شورا و با عنایت 
ویژه به بیانیه گام دوم انقالب و سند تحول مردمی، برگزار کنندگان این رویداد را با 

تدابیر و رهنمودهای خود یاری رسانید.«

در گفتگو با ورایتی مطرح شد؛
مانی حقیقی چطور به »تفریق« 

رسید؟
فیلم هیچکاکی  از چگونگی ساخته شدن  ورایتی  با  در مصاحبه  مانی حقیقی 

»تفریق« سخن گفت.
ایرانی  کارگردان  حقیقی  مانی  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
»اژدها  و  ساده«  »پذیرایی  کارند«،  مشغول  »کارگران  چون  فیلم هایی  سازنده 
وارد می شود!« با »تفریق« یک فیلم هیجان انگیز هیچکاکی که در تهران اتفاق 

می افتد، در جشنواره تورنتو حضور داشت.
فیلم »تفریق« با یک بارندگی شدید و بی وقفه و یک زوج جوان که با دو همزاد 
خود روبه رو می شوند، شروع می شود. این فیلم که برای اولین بار در جشنواره 
تورنتوی امسال دیده شد با ایده اولیه متفاوتی شکل گرفته و یک سفر طوالنی 
مدت در جنوب غرب ایران که محل وقوع جنگ ایران و عراق بود، کلید ساخت 

آن را زد.
حقیقی گفته است: یک روز گرم تابستان بود و من برای خنک شدن و کمی 
استراحت داخل یک مسجد محلی شدم و دیدم آنجا یک نمایشگاه عکس برپا 
را تماشا می کردم که  بود. داشتم عکس ها  به سال های جنگ مربوط  شده که 
با دیدن یکی از آن ها شگفت زده شدم. آن عکس، من بودم. من در یک لباس 
از ناحیه گردن بشدت مجروح شده بودم و دو سرباز دیگر داشتند  نظامی که 
مرا می بردند. همان طور که یکی از شخصیت ها در »تفریق« می گوید »این طور 
نبود که او شبیه من باشد، او همزاد مطلق من بود!« آنقدر گیج شده بودم که 
از دیگران خواستم تا آنچه می بینم را تایید کنند و همه مطمئن بودند که آن 
از  این تفاوت که در زمان جنگ من خیلی جوان تر  با  از آن من است.  تصویر 
مردی بودم که در تصویر زخمی شده بود. آن موقع من ١۰ ساله بودم. به نظرم 
وحشتناک و کاماًل غیرعادی بود و یک نوع ترس بسیار آشنایی برایم ایجاد شد و 
به من یادآوری کرد که چه حسی از زندگی در تهران دارم؛ در شهری که هر روز 
با اتفاقی روبه رو می شوی که به نظر کاماًل غیرمنطقی است و باید با همه اینها 

زندگی کنی و وانمود کنی همه عادی است.
بازی  را  بازیگر اصلی که هر یک نقش دو شخصیت  بر محور دو  فیلم حقیقی 

می کنند می چرخد: ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده.
حقیقی می گوید دلیل اصلی اش برای انتخاب آنها این بود که بسیار مهربان و 
آدم های راحتی هستند و به راحتی می توان به آنها نزدیک شد و با آنها وقت 

گذراند.
زمان زیادی می برد و پیش نویس نهایی  وی می گوید: روند تمرین من معموالً 
را بعد از انتخاب بازیگران می نویسم و فیلمنامه را برای آنها بازنویسی می کنم؛ 
با شخصیت ها دوست  باید  بلکه  باشند  بازیگران خوبی  تنها  نباید  آنها  بنابراین 

شوند.
وی می گوید مصمم بود که برای بازیگران تمایز دو شخصیتی که نقشش را ایفا 
می کنند دشوار نباشد. می گوید: مصمم بودم چنین دغدغه ای نداشته باشند و 
این مشکل را برطرف می کند. نمی خواستم  می دانستم موقعیت های دراماتیک 
هر  که  کنند  متفاوت  را  صدایشان  لحن  یا  بروند  خاص  تیک  یک  دنبال  آنها 
شخصیت و همزادش با هم اندکی تفاوت داشته باشد. از آنها خواستم در مورد 
مشکالتی که هر شخصیت با آن مواجه است و تصمیمی که می گیرد فکر کنند. 
فیلمنامه، گریم و طراحی لباس بقیه کارها را جلو می برد. وقتی توانستم آنها را 
متقاعد کنم، همه چیز آسان شد.فیلم های حقیقی با هم کاماًل فرق دارند؛ اما 
امضای ظریف و وصف ناپذیر او زیر پای همه آن ها هست. خودش می گوید: بیشتر 
کارگردان های نسل من در ایران از ترس لکه دار شدن برندشان بارها و بارها یک 
فیلم را تکرار می کنند. نمی توانم بفهمم چطور از خستگی این کار جان سالم به 
در می برند. گرچه تمام فیلم های حقیقی در ایران اتفاق می افتند اما او با کانادا 
پیوند دیرینه ای دارد و در آنجا در دبیرستان و دانشگاه تحصیل کرده و رشته 
فلسفه خوانده است. وی همچنین از تجربه اش در سال ١۹۸۴ در ١٥ سالگی با 
تماشای دو فیلم از لئوس کاراکس و برادران کوئن یاد می کند که او را مصمم 
کرد وقتی فیلم ساخت آن را در تورنتو به نمایش بگذارد و اینکه حدود ۴۰ سال 
بعد موفق به انجام این کار شده را شگفت انگیز می داند.»فیلمز بوتیک« در برلین 
در همکاری با »سابترکشن« تولید کننده »تفریق« بوده و نماینده این فیلم در 

بازارهای بین المللی است.

7

و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
ارشاد  وزارت  هنری  آموزش های 
ضمن تشریح فعالیت های شش ماهه 
اول سال جاری از صدور بیش از ۹۰۰ 

مجوز مراکز آموزش هنری خبر داد.
روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
و  برنامه ریزی  دفتر  عمومی 
محمدحسین  هنری،  آموزش های 
اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: با توجه به وظایف 
شورای  مصوبه ۴٧٧  و  آموزش  دفتر 
عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ضوابط 
آموزشگاه های  بر  نظارت  و  تاسیس 
آزاد هنری، فرآیند ثبت تقاضا و صدور 
به روز  و  دقیق  اطالعات  ثبت  مجوز 
تهیه  و  هنری  آزاد  آموزشگاه های 
بانک اطالعات آموزشگاه ها در سامانه 

آموزشگاه های آزاد هنری 
انجام می شود.

از  بیش  کرد:  اعالم  وی 
آزاد  آموزشگاه   ۶٥۰۰
کشور  سراسر  در  هنری 
در شش  و  دارند  فعالیت 
جاری  سال  اول  ماهه 
تعداد ۲۴۹ پروانه تاسیس 
هنری  آزاد  آموزشگاه 
از  که  است  شده  صادر 
پروانه   ١۲۳ تعداد  این 
در رشته تجسمی، تعداد 

١۰۳ پروانه در رشته موسیقی، تعداد 
١۹ پروانه در رشته هنرهای نمایشی، 
تعداد ١۰ پروانه در رشته خوشنویسی 
پروانه در رشته هنرهای سنتی  و ۲ 
صادر شده است که از این تعداد ١۰٧ 
مجوز صادره مربوط به مناطق محروم 

و کم برخوردار است. 
درباره  آموزش  دفتر  مدیرکل 
کارت  صدور  بخش  فعالیت های 
داد:  توضیح  هم  تدریس  صالحیت 
سامانه صدور کارت صالحیت تدریس 
در راستای تقویت کیفی آموزش هنر 
تسهیل  منظور  به  و  آموزشگاه ها  در 

صالحیت  کارت  صدور  در  تسریع  و 
آزاد  آموزشگاه های  مربیان  تدریس 
هنری راه اندازی شده است که ثبت 
و بررسی درخواست ها از طریق این 
متقاضیان   آزمون  برگزاری  و  سامانه 
کارت صالحیت تدریس با نظر اساتید 

فن صورت می گیرد.

صدور ۹۰۰ مجوز مراکز آموزشی هنری در ۶ ماهه اول سال
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 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت 
طرف های  تمام  پاسخ  منتظر  همچنان  که 
مشارکت کننده در مذاکرات رفع تحریم ها به 
ماه  دو  او  که  است  توافقی  پیشنهادی  متن 

پیش ارائه داد.
را  مطلب  این  بورل  ایرنا، جوسپ  گزارش  به 
پس از برگزاری نشست غیررسمی وزرای امور 
خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان کرد 
نهایی  توافق  برای  او  پیش نویس  که  افزود  و 
همچنان روی میز است و  روی میز می ماند.

متن  از  بهتری  حل  راه  که  کرد  اضافه  بورل 
ارائه شده نمی بیند و این سند »چیزی نیست 

که منسوخ شود«
منتظر  من  گفت:  اسپانیایی  دیپلمات  این 
متن  مورد  در  همه  موضع  ]دریافت[ 
صحبت  صادقانه  اگر  زیرا  هستم  پیشنهادی 
کنم هیچ چیز دیگری را نمی بینم که بتواند 

به توافق نهایی منجر شود.
بورل روند مذاکرات رفع تحریم ها را تا اواسط 
ماه گذشته میالدی »همگرا« توصیف کرد و 
افزود: اما پس از آن، طرف ها پیشنهادهایی را 
ارائه کردند که مطمئناً به دنبال نتیجه نهایی 

نبود.
او که برای شرکت در نشست مجمع عمومی 
کرده  سفر  نیویورک  به  متحد  ملل  سازمان 
تحول  اخیر  روزهای  در  که  کرد  اضافه  است 
خاصی رخ نداده و »انتظار ندارم در این هفته 

نیز اتفاقی بیفتد.«
به گزارش ایرنا، مذاکرات رفع تحریم ها پس از 
ماه ها گفت وگوهای فشرده به نقطه ای رسیده 

است که اگر  آمریکا الزامات شکل گیری یک 
توافق پایدار و قابل اتکا را بپذیرد، توافق نهایی 

در کوتاه ترین زمان حاصل خواهد شد.
توافق  به  دارد که شرط رسیدن  تاکید  ایران 
رفع موثر و پایدار تحریم ها به نحوی است که 
انتفاع اقتصادی مردم تامین شود و موضوعی 
به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران 

نماند.
دلیل  به  که  بایدن  جو  ضعیف  دولت  اما 
صهیونیستی  رژیم  فشار  و  داخلی  مشکالت 
توافق  به  بازگشت  برای  تصمیم گیری  قدرت 
و  مقصرنمایی  تاکتیک  به  ندارد  را  هسته ای 
و  متوسل  ساختگی  ضرب االجل های  تعیین 
باعث طوالنی شدن روند مذاکرات شده است.

 ۱۶( مرداد   ۲۵ ایران  اسالمی  جمهوری 
خود  درخواست های  و  نظرات  آگوست( 
درباره  اروپا  اتحادیه  پیشنهادات  درباره  را 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین ارسال کرد و 
در  آن  از  هفته  یک  از  بیش  از  پس  آمریکا 
دوم شهریور ماه )۲۴ آگوست( نظر خود را در 
این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. جمهوری 
اسالمی ایران متعاقبا پاسخ خود را به نظرات 
آمریکا ارائه کرد اما کاخ سفید هنوز پاسخی 

نداده است.
که  کرد  ادعا  پیش  هفته  بورل  جوسپ 
مذاکرات با توجه به شرایط سیاسی در آمریکا 
خورده  بن بست  به  جهت گیری ها  برخی  و 
موضع  تابستان،  از  پس  که  گفت  او  است. 
از  گفت وگوها  در  کننده  مشارکت  طرف های 

هم دور شده است.

بورل:  منتظر پاسخ همه طرف ها به 
پیش نویس توافق وین هستم

سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   
حفاظت محیط زیست گفت: از ابتدای سال 
دو  در  بانی  محیط  رشته  امسال،  تحصیلی 
و خوزستان شهر  فارس شهر شیراز  استان 

شوشتر راه اندازی می شود.  
مراسم  در  سه شنبه  روز  سالجقه  علی   
حفاظت  سازمان  میان  تفاهم نامه  امضای 
پرورش  و  آموزش  وزارت  و  محیط زیست 
مسأله  محیط زیستی  سواد  افزایش  افزود: 
ظرفیت  کمک  با  می توان  که  است  مهمی 

آموزش و پرورش به آن دست پیدا کرد.  
و  بومی  دانش  به  وقتی  اظهارداشت:  وی 
فرهنگ خود نگاه می کنیم، می بینیم همواره 

به حفظ محیط زیست تاکید شده است.  
سالجقه ادامه داد: زمانی که مسأله اسراف 
دارد؛  همراه  به  را  خسارت  می شود،  مطرح 
جایی  به  زیست  محیط  زمینه  در  امروز 
ما  طبیعت  بر  زیادی  که خسارات  رسیدیم 
وارد شده است که در اینجا جایگاه آموزش و 
پرورش برای کاهش آن بسیار پررنگ است.  
امروز  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  معاون 
چالش های  دچار  کشور  زیست  محیط 
زیادی شده است که با کنار هم قرار گرفتن 
دو دستگاه محیط زیست و آموزش و پرورش 

می توان این چالش ها را کمرنگ کرد.  
زیادی  تفاهم نامه های  تاکنون  گفت:  وی 
و  محیط زیست  حفاظت  سازمان  میان 
وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است 
اما مسأله مهم در این دولت، عملیاتی شدن 
بندهای تفاهم نامه است و ما هم بر اجرایی 

شدن این تفاهم نامه تاکید داریم.  
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
تاکنون در زمینه آموزش محیط زیستی در 
آموزش و پرورش اقدامات خوبی انجام شده 
برنامه ریزی  با  باید  و  نیست  کافی  اما  است 
افزایش  به  منجر  تا  روند  پیش  دقیق تری 

سواد محیط زیستی در جامعه شود.  
محیط  اخالق  جای  امروز  اظهارداشت:  وی 
می طلبد  رو  این  از  است  خالی  زیستی 
آموزش و پرورش در این زمینه برنامه ریزی 

داشته باشد.  
ظرفیت  از  اینکه  به  اشاره  با  سالجقه 
زمینه  این  در  می توان  هم  »شاد«  سامانه 
استفاده کرد گفت: همزمان با رشد جسمی 
و  فکری  رشد  که  می طلبد  دانش آموزان، 
هم  محیط زیست  حفظ  زمینه  در  ذهنی 
می توان  ظرفیت  این  از  که  باشند  داشته 

استفاده کرد.  
و  آموزش  داریم  اعتقاد  کرد:  تاکید  وی 
پرورش می تواند حامی اصلی محیط زیست 
عالی  سطوح  در  می طلبد  رو  این  از  باشد؛ 
زیرساخت  و  انجام شود  کارهای خوبی  نیز 
همه این موارد آموزش و پرورش است چون 
زمانی می توان ذهن و جسم سالمی داشت 
و  باشیم  داشته  سالمی  زیست  محیط  که 
کتابی  هر  است  بهتر  آن،  به  رسیدن  برای 

پیوست محیط زیستی داشته باشد.
سالجقه گفت: به وزارت آموزش و پرورش 
از دانش آموختگان  پیشنهاد می دهیم که 

محیط زیست استفاده کنند.

 علی سالجقه : رشته محیط بانی در 
کشور راه اندازی می شود نوشتار

اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
الکترونیک  دولت  و  هوشمندسازی 
تنها راه مقابله با بروکراسی و دیوان 
عدالت  تحقق  الزمه  و  ساالری 

اجتماعی خواند.
شورای  مجلس  علنی   نشست  در 
رییس  قالیباف  محمدباقر  اسالمی 
گزارش  جمع بندی  در  مجلس 
در  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
دستگاههای  عملکرد  بررسی  مورد 
دولت  اهداف  تحقق  در  مسئول 
دولت  خدمات  ارائه  و  هوشمند 
تبصره   )و(  بند  )موضوع  الکترونیک 
کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون   ۷
به  دولت  از  تشکر  ضمن  کشور( 
اهداف  تحقق  موضوع  اینکه  دلیل 
اصلی  دغدغه  را  هوشمند  دولت 
همکاران  از  داده،  قرار  خود  کار 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
و  بوده  فعال  بخش  این  در  که  نیز 
بخش  زمان بندی  به  مانده  روز  دو 
مربوط به بند )و( تبصره )۷( قانون 
همراهی  با  را  گزارش  این  بودجه 
دستور  در  مجلس  نظارت  معاونت 

کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
باید  مهمی  نکات  اینکه  بیان  با 
مورد  موضوع  این  جمع بندی  در 
پیگیری های  در  تا  قرار گیرد  توجه 
وزارت  از  ویژه  به  بعدی در مجلس 
و  اداری  امور  سازمان  و  ارتباطات 
گفت:  باشد،  کار  مبنای  استخدامی 
که  می دانیم  ما  همه  شک  بدون 
الکترونیک  دولت  و  هوشمندسازی 
نخست  دارد،  اساسی  ویژگی  دو 
تحقق  برای  ابزار  اصلی ترین  اینکه 
کشور،  در  اجتماعی  عدالت 

هوشمندسازی است.
عدالت  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 

صرفه جویی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
برقرار و محقق کنیم  را  و شفافیت 
کنیم،  مبارزه  فساد  با  همچنین  و 
باید به دنبال تحقق دولت هوشمند 
باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق 

عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.
قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که 
همواره در بخشی از صحبت هایم به 
آن اشاره کردم این است که ما در 
کشور ۴ قوه به جای ۳ قوه داریم، 
قوه چهارم بروکراسی و دیوانساالری 
به  خود  که  است  کشور  در  موجود 
خود عمل می کند و تسلط الزم برای 
معضل  این  و  ندارد  وجود  آن  مهار 
در بخش های مختلف حوزه اجرایی 
دیده می شود، مهار این موضوع هیچ 
دولت  و  هوشمندسازی  جز  راهی 
مقننه  قوه  ندارد.رئیس  الکترونیک 
دولت  تحول  اساس  کرد:  تأکید 
در  ما  سالیانه  برنامه های  تحقق  و 
برنامه های۵  تحقق  و  بودجه  قانون 
ساله در گرو هوشمندسازی و دولت 
بیان  با  قالیباف  است.  الکترونیک 
برخی  واحد  پنجره  به  وقتی  اینکه 
دستگاه ها وارد می شویم درمی یابیم 
در  دستگاه  از  خدماتی  هیچ  که 
و  بی میلی  لذا  ندارد  وجود  سامانه 

باید  اداری  سیستم  در  بی رغبتی 
نسبت به اجرای این قانون برداشته 
با  بخواهد  دستگاهی  اگر  شود. 
کند  مخالفت  قانون  این  اجرای 
خواهد  نمی  که  است  معنا  این  به 
گره از کار مردم بردارد، نمی خواهد 
بگیرد،  شکل  واحد  پنجره 
نمی خواهد قانون مربوط به اشتغال 
عدالت  نمی خواهد  کند،  ایجاد  را 
اجتماعی را دنبال کند بنابراین این 
مسئولیت پذیری و اینکه این مسئله 
اهمیت  بسیار  باشد  اول  اولویت 
دارد. رئیس مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس 
و   ICT ، مسئوالن  جمهور محترم 
از  را  دستگاه ها  در  هوشمندسازی 
به مسئول  تشکیالتی مستقیم  نظر 
اصلی دستگاه متصل کردند که این 
قانونی  تکالیف  تحقق  برای  مسئله 
ارتباطات  وزارت  است.  مهم  بسیار 
نقش  استخدامی  امور  سازمان  و 

کلیدی در تحقق این مسئله دارند.
وی تأکید کرد: در اجرای این قانون 
باید  بنگاه ها  به  مردم  دسترسی 
بنگاه های  همچنین  شود؛  فراهم 
اقتصادی و بخش های خصوصی نیز 
به سیستم های دولتی متصل شوند 

دیگر خود مجموعه های  از سوی  و 
دسترسی  نیز  کارکنان  و  دولتی 
مجموعه   ۳ این  تا  باشند  داشته 
داشته  یکدیگر  با  منطقی  ارتباطات 
حال  در  داد:  ادامه  باشند.قالیباف 
سامانه  در  خدمت  هزار   ۶ حاضر 
هزار  دو  از  بیش  که  شده  تعریف 
اساسی  و  جدی  خدمات  آن  عدد 
است  این  من  خواهش  لذا  است 
موضوع  این  کردن  کیفی  برای  که 
تصمیم جدی گرفته شود البته نباید 
از پروژه های مهمی که ناقص مانده 
غفلت شود، بحث حدنگاری امالک 
 ۱۵ – که تبدیل به یک پروژه ۱۰ 
هفتم  برنامه  در  حتی  و  شده  ساله 
نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان 
مقننه  قوه  نیست.رئیس  زیبنده 
را  الکترونیک  سالمت  موضوع 
کاره  نیمه  پروژه های  از  دیگر  یکی 
برشمرد  هوشمندسازی  حوزه  در 
که  است  سال   ۳ از  بیش  گفت:  و 
هستم  آشنا  مسئله  این  جزئیات  با 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  که 
کارت  کاربرد  همچنین  است، 
پروژه های  جزء  نیز  هوشمند  ملی 
ناتمامی است که بسیار می تواند در 

این بخش تأثیرگذار باشد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک تنها راه 

مبارزه با بروکراسی اداری است

خبر
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فاطمی امین در صحن علنی مجلس: ارائه تسهیالت 

برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است
خبر

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اسقاط  برای  تسهیالت  ارائه 
کمک  را  فرسوده  خودروهای 
باید  گفت:  و  دانست  تولید  به 
برای گواهی  مبلغی که  معادل 
از  را  می شود  پرداخت  اسقاط 
موتورسیکلت ساز و خودروساز 
برای  را  آن  و  کنیم  دریافت 
های  موتورسیکلت  تسهیالت 

فرسوده اختصاص دهیم.
سیدرضا فاطمی امین در جلسه 
علنی  مجلس شورای اسالمی، 
در  دوفوریت  تقاضای  بررسی 
مورد طرح الزام دولت به اجرای 
رویکرد  با  اقتصادی  دیپلماسی 
صنعتی،  های  حوزه  تقویت 

قانون  تولیدی و خدماتی گفت: 
مجلس  در  خودرو  ساماندهی 
آنجا که در  از  و  قبل مصوب شد 
چند مورد این قانون بین مجلس 
برگشت  و  نگهبان رفت  و شورای 
قانون  این  امسال  اوایل  داشت، 

ابالغ شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در ماده ۱۰ این قانون به تولید و 
و  مربوط می شود  اسقاط خودرو 
تاکید می کند به ازای هر ۴ خودرو 
که  کامیون  یا ۴  موتورسیکلت  یا 
یک خودرو  باید  شود  می  اسقاط 
یا موتور سیکلت یا کامیون شماره 
گذاری شود. این سبب می شود تا 
خودروها، اتوبوس ها و موتورهای 
فرسوده، از رده خارج شوند. اما این 
قانون یک خالء دارد که این الیحه 

دو فوریتی آن را رفع خواهد کرد.
یک  وقتی  داد:  ادامه  وی 
اسقاط  است  قرار  موتورسیکلت 

دارد.  شرط  چند  به  نیاز  شود 
ممانعت  تردد  از  اینکه  نخست 
نمی دهد.  اتفاق رخ  این  شود که 
تسهیالتی  باید  اساس  همین  بر 
در اختیار صاحبان موتور فرسوده 
قرار  فرسوده  کامیون  و  خودرو  یا 
دهیم که برای این موضوع انگیزه 
رخ  اتفاق  این  ولی  باشند  داشته 

نمی دهد.
انگیزه  این  وقتی  کرد:  تاکید  وی 
وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش 
کاهش  آن  نتیجه  که  یابد  می 
شماره گذاری خودرو و تولید است. 
به عبارتی ما تولید را به اسقاط گره 
کارخانجات  نتیجه  در  که  زده ایم 
داشته اند  تولید  توقف  موتورسازی 
موتورسیکلت  از  پر  کارخانجات  و 

شده اند اما امکان عرضه ندارند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید 
به نحوی عمل کرد که اگر به هر 
کامیون  و  موتورسیکلت  دلیلی 
شماره  نداشت،  وجود  فرسوده 

تصریح  نشود،  متوقف  گذاری 
باید  که  مبلغی  معادل  باید  کرد: 
می  پرداخت  اسقاط  گواهی  بابت 
و  ساز  موتورسیکلت  از  را  شود 
را  آن  و  کنیم  دریافت  خودروساز 
بابت تسهیالت موتورسیکلت های 

فرسوده اختصاص دهیم.
الیحه  این  در  داد:  ادامه  وی 
تبصره  یک  که  شده  پیشنهاد 
شود  افزوده  قانون   ۱۰ ماده  به 
به  که  آمد  پیش  شرایطی  اگر  تا 
وجود  اسقاط  گواهی  کافی  اندازه 
و  نشود  متوقف  تولید  نداشت، 
صندوق  به  قیمت  از  درصد  یک 
محیط زیست واریز شده و شماره 
یک  منابع  و  شود  انجام  گذاری 
درصد برای تسهیالت از رده خارج 
کردن خودروها و موتورسیکلت ها 

استفاده شود.
به پیشنهاد  اشاره  با  امین  فاطمی 
قانون  ساماندهی  برای  دولت 
دو  پیشنهاد  این  با  گفت:  موجود 

مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا 
توقف تولید از بین می رود و پس 
تا  شود  می  فراهم  منابعی  آن  از 
و  خودروها  صاحبان  و  مالکان  به 
موتورسیکلت های فرسوده کمک 
از رده  می شود تا وسایل خود را 
کرد:  خاطرنشان  کنند.وی  خارج 
امروز گفته می شود حدود ۵۰ هزار 
گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود 
تولید  برای  تنها  رقم  این  و  ندارد 
خودرو  و  موتورسیکلت  ماه  یک 
است و پس از آن ما دوباره دچار 
شاهد  و  شویم  می  تولید  توقف 
خواهیم  اسقاط  گواهی  سیاه  بازار 
که  شاهدیم  ما  نیز  امروز  و  بود 
اسفندماه چهار  در  اسقاط  گواهی 
میلیون تومان قیمت داشت اما در 
تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان 
رسید، البته با ارائه الیحه دولت به 
و شاهد  رسید  تومان  میلیون   ۱۶
بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط 

هستیم.

خبر

نیکزاد: دولت در طرح نهضت ملی مسکن برای 
 خانه دار شدن مردم امتیازات ویژه ای 

در نظر گرفته است

نوشتار

انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
اسالمی با اشاره به روند عملیات 
مسکونی  واحدهای  ساخت 
سیزدهم  دولت  شد:  یادآور 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  در 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  و 
خانه دار  برای  ویژه  ای  امتیازات 
شدن مردم در نظر گرفته است.

در  سه شنبه  روز  نیکزاد  اکبر 
بنیاد  مشارکت  بررسی  نشست 
مسکن در طرح بازسازی مناطق 
زلزله زده و سیل زده چهارمحال 
طرح  در  افزود:  بختیاری  و 
قانون  و  مسکن  ملی  نهضت 
دولت  مسکن،  تولید  جهش 
زمین را رایگان در اختیار مردم 
قرار می دهد و در خصوص پروانه 
ساخت نیز فقط عوارض دریافت 
می شود که براساس قانون با ۳۰ 
درصد تخفیف دریافت می شود 
نیز  شهرها  از  برخی  در  که 

شورای شهر تخفیفات بیشتری 
برای خانه دار شدن مردم در این 

زمینه در نظر گرفته اند.
تعرفه  بخش  در  وی،  گفته  به 
قانونگذار  نیز  مهندسی،  نظام 
الزم  تخفیف  است  کرده  اعالم 
برای این واحدها در نظر گرفته 
شود و بخش زیرسازی واحدها 
که شبکه  است  دولت  عهده  بر 
عهده  بر  فاضالب  و  گاز  آب، 
انشعاب  کنتور  دریافت  و  دولت 

برعهده متقاضی است.
ساخت  خصوص  در  وی 
اکنون  گفت:  مسکن  واحدهای 
در  روستایی  مسکن  ۱۸۶هزار 
ساخت  حال  در  کشور  سطح 
مسکن  واحد  هزار   ۹۰ و  است 

شهری در دست ساخت است.
به گفته وی، نظارت بر ساخت و 
ساز این واحدها به صورت جدی 
انقالب  مسکن  بنیاد  سوی  از 

است  انجام  حال  در  اسالمی 
مسکن  واحد  هزار   ۵۰ ۴۰تا  و 
بخش  در  نیز  دیگر  شهری 
مراحل مختلف طراحی قرار دارد 
اجرایی  عملیات  که  زمانی  اما 
و  ساخت  آمار  به  شود  انجام 

سازها اضافه می شود.
ساخت  و  تولید  گفت:  وی 
روستایی  و  محرومان  مسکن 
جزو وظایف قانونی بنیاد مسکن 
چون  اما  است  اسالمی  انقالب 
نهاد  یک  اسالمی  انقالب  بنیاد 
مختلف  ادوار  در  همیشه  است 
نیز  شهری  مسکن  بخش  در 

کمک کرده است.
انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
اسالمی اظهار داشت: در بخش 
مسکن شهری، بنیاد تفاهمنامه 
امضا  و شهرسازی  راه  وزارت  با 
بنیاد  رییس  که  است  کرده 
و  راه  وزیر  مقام  قائم  مسکن، 

شهرسازی است و در شهرهای 
زیر ۱۰۰ هزار نفر  و در هر شهر 
شود،  احساس  نیاز  نیز  دیگر 
گفته  است.به  کرده  پیدا  ورود 

وی،
این  از  استفاده  با  گفت:  وی 
قابل  اقدامات  قانون  ظرفیت 
قبولی در چهارمحال و بختیاری 
رییس  سفر  در  و  است  شده 
نیز تصمیمات مطلوبی  جمهور 

برای استان اتخاذ شد.
مسکن  بنیاد  وی،  گفته  به 
زمینه  این  در  اسالمی  انقالب 
برای  عنوان  هیچ  به  را  عرصه 
نخواهد  تنگ  خصوصی  بخش 
این  کرد و بخش خصوصی در 

زمینه حضور دارد.
بنیاد  داشت:  اظهار  نیکزاد 
یک  عنوان  به  انقالب  مسکن 
نهاد در خدمت مردم چهارمحال 
تعهدات  و  است  بختیاری  و 
خود را در خصوص نهضت ملی 

مسکن محقق می کند.
و  چهارمحال  در  وی،  گفته  به 
بختیاری ۶ هزار و ۷۰۰ متقاضی 
تاکنون ۴۰ میلیون تومان آورده 
سه  که  کرده اند  واریز  را  خود 
هزار و ۷۰۰ عملیات اجرایی این 

واحدها آغاز شده است. 
خصوص  در  کرد:  تصریح  وی 
زده  زلزله  مناطق  بازسازی 
نیز  استان  سیلزده  و  کوهرنگ 
با  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن 
حمایت دولت سیزدهم در کنار 
مردم است و این روند با جدیت 

دنبال خواهد شد.
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