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طرحهایراکداستاناردبیلتسهیالتکمبهرهمیگیرند

 رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
اردبیــل گفــت: طرح هــای راکــد ایــن اســتان بــا 
ــره  ــهیالت کم به ــتغال از تس ــد و اش ــق تولی ــدف رون ه

.... می شــوند  بهره منــد  8 2

ــت  ــر جدی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــران در گفت وگوی ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
ــی  ــن و آمادگ ــا« در وی ــوی و پای ــی »ق ــام دادن توافق ــران در انج ای
ــی،  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــواالت آژان ــه س ــخ ب ــرای پاس آن ب
بــه ســواالتی دربــاره رخدادهــای اخیــر ایــران و روابــط آن بــا دیگــر 

ــخ داد .... ــورها پاس کش

ــاون،  ــط کار وزارت تع ــاون رواب مع
کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعــالم 
 ۸۰۰ حــدود  کشــور  در  اینکــه 
فعالیــت  حــال  در  کار  بــازرس 
هســتند گفــت: ســاالنه بیــش 
از  کار  بازرســی  هــزار   ۴۰۰ از 
کارگاه هــای فعــال انجــام می شــود.

بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی 
تعــاون،  وزارت  اطالع رســانی  و 
»علــی  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار 
روز  فــرد«  رعیتــی  حســین 
چهارشــنبه در حاشــیه اجــرای 
ــی  ــی ضربت ــرح بازرس ــور »ط مان
ــه  ــه ب ــر« ک ــای پرخط از کارگاه ه
صــورت هــم زمــان در سراســر 
ــر  ــد ب ــا تاکی کشــور انجــام شــد ب
رعایــت مــوارد ایمنــی محیــط کار 
گفــت: ضریــب حــوادث ناشــی 
ــاختمانی  ــای س از کار در کارگاه ه
نســبت بــه دیگــر کارگاه هــا بســیار 
ــل  ــن دلی ــه همی ــر اســت و ب باالت
ــی  ــرح ضربت ــن ط ــی های ای بازرس
بــا تمرکــز بــر ایــن کارگاه هــا 

ــت. ــده اس ــام ش انج
 وی افــزود: ۴۸ درصــد فوتی هــا 
در کارگاه هــای ســاختمانی حــادت 

می شــود.
روابــط  معــاون 
کــرد:  تصریــح  کار 
ــی از  ــیب های ناش آس
کار مشــکالت بسیاری 
بــرای افــراد، کارگاه هــا 
خانواده هــای  و 
ایجــاد  کارگــران 

. می کنــد
رعیتــی فــرد بــا بیــان 
ــش  ــاالنه بی ــه س اینک
از ۲ میلیــون و ۸۰۰ 
ــان  ــر در جه ــزار نف ه

ــی از کار  ــوادث ناش ــان ح در جری
ــای  ــزود: ارتق ــد، اف ــوت می کنن ف
از  صیانــت  و  ایمنــی  فرهنــگ 
ــت  ــال عضوی ــه دنب ــروی کار ب نی
مقاوله نامه هــای  در  ایــران 
جهانــی ایمنــی کار در دســتور 
کار  تعــاون،  وزارت  برنامه ریــزی 
و رفــاه اجتماعــی قــرار گرفتــه 

ــت. اس
وی تاکیــد کــرد: در حــوزه ایمنــی 
و بهداشــت محیــط کار، ضعــف 
ــدارد  ــود ن ــررات وج ــن و مق قوانی
و ۲۱ هــزار کمیتــه حفاظــت فنــی 

ــال اســت. در کشــور فع
ــاون،  ــط کار وزارت تع ــاون رواب مع
تصریــح  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
کــرد: بــه شــعار ایمنــی قبــل، 
حیــن و بعــد از انجــام کار اعتقــاد 

ــم. داری
ــرای  ــد: ب ــادآور ش ــرد ی ــی ف رعیت
کاهــش  هــدف  بــه  رســیدن 
در  کار  از  ناشــی  خطــرات 
ــد  ــاختمانی نیازمن ــای س کارگاه ه
همراهــی ســازمان نظام مهندســی 
ــور  ــر کش ــهرداری ها در سراس و ش
هســتیم. معــاون روابــط کار وزارت 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 

اضافــه کــرد: تــالش داریــم در 
اجــرای مــاده ۱۰۵ قانــون کار برای 
ــه  ــروی کار هیچ گون ــت از نی صیان
در  اغماضــی  و  چشم پوشــی 
ــد  ــته باش ــود نداش ــی ها وج بازرس
و بــه ارتقــای حداکثــری ایمنــی و 
حفاظــت فنــی در کارگاه ها دســت 

ــم. یابی
از  مانــور  ایــن  جریــان  در  وی 
ــون  ــاختمانی »لکس ــای س پروژه ه
و آرتمیــس« بــا تاکیــد بــر رعایــت 
مــوارد مرتبــط بــا قانــون کار و 
مســائل ایمنــی حفاظــت فنــی 

ــرد. ــد ک بازدی

معاونروابطکاروزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی:

ساالنه۴۰۰هزاربازرسیکارازکارگاههایفعالانجاممیشود

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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هیاتدولتتصویبکرد:

افرادتحتپوششکمیتهامدادوبهزیستیسهامعدالتدریافتمیکنند

رییسسازمانتوسعهتجارت:



سیاسی
خبر

هیات دولت تصویب کرد:

افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی سهام عدالت دریافت می کنند

با تصویب هیات وزیران، باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی 
شرکت ها و بانک های دولتی به صورت مستقیم به افراد فاقد سهام 
سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  که  عدالت 

بهزیستی قرار دارند، واگذار می شود.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد 
بانک  در  دولت  به  متعلق  سهام  باقی مانده  محل  از  کرد  مکلف  را 
های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت 
به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک 
از مشموالن معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد 
تخفیف به صورت اقساط ساالنه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین 
افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی 
آنان  به  احراز عدم تخصیص سهام عدالت  و  و معرفی خواهند شد 
سازی  سازمان خصوصی  برعهده  سال ۱۳۸۵(  واگذاری  مقطع  )در 

خواهد بود.
و  بورس  سازمان  طریق  از  شد  مکلف  نیز  سازی  سازمان خصوصی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری 

هریک از مشموالن اقدام کند.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی 
سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه 
کامل اقساط و به صورت مرحله ای )طی ۳ سال به نسبت مساوی( 
انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال 
پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام 

کنند.
قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای 
سال  کاری  روز  اولین  از  شرکت  هر  سهام  پایانی  قیمت  میانگین 
جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه 
هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای 
واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی 
سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده 

سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام کند.
الزم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب 
فرد  و  سازی  خصوصی  سازمان  بین  منعقده  الکترونیکی  قرارداد 
مصوبه  موضوع  سهام  انتقال  و  نقل  همچنین  بود.  خواهد  مشمول 
خارج از ساعت معامالت و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت 
و کلیه کارمزد، هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این 
از  سهام  این  انتقال  و  نقل  و  بوده  دهنده  انتقال  عهده  بر  مصوبه 

پرداخت مالیات معاف است.
موافقت با افزایش سقف تسهیالت مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیأت وزیران همچنین در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه 
از  تنظیم بخشی  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  و  توسعه  ششم 
جامع  قانون  اصالحی  مکرر   »۳« )ماده   )۲( دولت  مالی  مقررات 
مسکن  تسهیالت  سقف  افزایش  با  ایثارگران(،  به  رسانی  خدمات 

ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
بر این اساس، سقف تسهیالت مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به 
ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون 
نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان 
ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین 

شد.
همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیالت مذکور در شهرهای 
جدید معادل سقف تسهیالت مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با 
مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن 

مسکن تعیین گردید.
صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی 

استان های سیستان و بلوچستان و لرستان
کل  ادارات  به  کشاورزی،  جهاد  وزارت  پیشنهاد  به  وزیران  هیأت 
دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به 
منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو 
و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط 

و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
سازمان های  و  شرکت ها  اجازه  به  مربوط  اجرایی  آیین نامه  اصالح 
در  گذاری  سرمایه  به  کمک  برای  وزارتخانه ها  تابعه  توسعه ای 

برنامه های تحقق رشد و تولید و صادرات کاال و خدمات
هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه 
اجرایی بند )هـ( تبصره )۱۸( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصالح 

آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
آیین  در  اعتبار«  »واگذارنده  از  منظور  اصالحیه،  این  موجب  به 
تابع  توسعه ای  سازمان های  و  دولتی  های  شرکت  مذکور،  نامه 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، 
جهادکشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه 

عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.
از طرح های  تعدادی  دولت درخصوص  نظر  اعالم  و  نماینده  تعیین 

نمایندگان مجلس
از  تعدادی  درخصوص  نظر  اعالم  ضمن  ادامه،  در  وزیران  هیأت 
را  دولت  نمایندگان  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  طرح های 

برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی 
انجام  در  ایران  جدیت  بر  تاکید  با 
وین  در  پایا«  و  »قوی  توافقی  دادن 
سواالت  به  پاسخ  برای  آن  آمادگی  و 
به  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
سواالتی درباره رخدادهای اخیر ایران 
و روابط آن با دیگر کشورها پاسخ داد.

به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه خبری 
امیرعبداللهیان،  حسین  المانیتور، 
اسالمی  جمهوری   خارجه  امور  وزیر 
وبگاه  این  با  گفت وگو  در  ایران 
نظر  به  که  این  به  پاسخ  در  خبری 
آژانس  پادمانی  تحقیقات  می رسد 
ایران  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
در  بحث برانگیر  موضوعات  از  یکی 
است  هسته ای]برجام[  توافق  احیای 
و آیا توافقی برای تعامل با آژانس در 
مسیری جداگانه نمی تواند راه حل این 
مشکلی  هیچ  ما  گفت:  باشد؟  مسئله 
در همکاری یا تعامل با آژانس نداریم. 
هنوز  ما  همکاری  که  می دانید  شما 
ادامه دارد، به ویژه در زمینه موضوعات 
پادمانی. دوربین های آژانس در محل 
ما  بر  نظارت  حال  در  آن ها  و  بوده 
هستند. می دانید ما چه کار کرده ایم؟ 
ما دوربین هایی را خاموش کرده ایم که 
نصب  بودیم  کرده  موافقت  داوطلبانه 
طور  به  را  دوربین ها  این  ما  شوند. 

داوطلبانه نصب کردیم.
همکاری ایران و آژانس

امیرعبداللهیان ادامه داد: این موضوع 
نظارت های  دیگر  به  ارتباطی  هیچ 
انجام  ما  روی  که  ندارد  پادمانی 
می گیرد. این کار اقدامی تالفی جویانه 
حدود  که  بود  قطعنامه ای  قبال  در 
آژانس  در  ما  علیه  پیش  ماه  چهار 
اشتباهی  کار  ما  نظر  از  شد.  صادر 
سه  و  آمریکایی ها  توسط  که  بود 
وسط  ما  شد.  انجام  اروپایی  کشور 
علیه  یک باره  آن ها  و  بودیم  مذاکرات 
قطعا  ما  کردند.  صادر  قطعنامه  ایران 
همکاری مان با آژانس را ادامه خواهیم 
آژانس سواالتی درباره سه محل  داد. 
اورانیوم  آن  در  می گوید  که  دارد 
پیدا کرده است و ما آماده ایم به این 

سواالت پاسخ دهیم.
راستا  این  در  ایران  امور خارجه  وزیر 
بیان کرد: اما ما قویا بر این باوریم که 
آژانس باید در عین حال رفتار و عملی 
مطابق اصول فنی داشته باشد. مشکل 
ما با آژانس این است که آن ها سیاسی 
آژانس  اگر  بنابراین،  می کنند.  عمل 
انتخاب کند که فقط روی مسائل فنی 
خواهیم  تالش  قطعا  ما  کند،  تمرکز 
بیشتر  و  تقویت  را  همکاری مان  کرد 

کنیم.
چیزی   ،۲۰۱۵ سال  در  داد:  ادامه  او 
رخ داد. اراده ای سیاسی وجود داشت 
اتخاذ  سیاسی  تصمیمی  موقع  آن  و 
اروپایی  کشور  سه  و  ایران  بین  شد. 
و آمریکا بود و به نهایی شدن برجام 
کمک کرد. از یک طرف، ما قصد داریم 
و مشتاقیم که با آژانس همکاری کنیم 
تا به آن اتهامات و ادعاها پاسخی ارائه 
اراده ای  به  ما  دیگر،  طرف  از  بدهیم. 
سیاسی نیاز داریم، به همان چیزی که 
گفتم در سال ۲۰۱۵ بود تا این بار هم 

وجود داشته باشد.
فعالیت های  درباره  امیرعبداللهیان 
هسته ای ایران گفت: احتماال می دانید 
که تمامی فعالیت های ما، فعالیت های 
درصد   ۲ حدود  هسته ای مان، 
فعالیت های هسته ای جهان را تشکیل 
چارچوبی  در  تمامش  که  می دهد 
صلح آمیز قرار دارد. اما نظارتی که بر 
درصد   ۳۷ چطور؟  می شود  انجام  ما 
یعنی  این  است.  آژانس  نظارت  کل 
پس از آن که تمامی طرفین به برجام 
دسترسی  باید  هم  باز  ما  بازگردند، 
کنیم.  ایجاد  آژانس  برای  را  کامل 
منظورم دسترسی ای فراپادمانی است.

ایران  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
باید  اول  مسلما،  گفت:  همچنین 
سوی  از  که  فعلی  بی اساس  اتهامات 
شده اند،  مطرح  باره  این  در  آژانس 
برطرف شوند. اما ما باور داریم و قبول 
برخی  این،  کردن  عملی  برای  داریم 
بگیرد.  انجام  باید  فنی  فعالیت های 
اما به موازات این، درست مانند سال 
برای  باید  سیاسی  اراده ای   ،۲۰۱۵
وجود  اتهامات  این  پرونده  بستن 

داشته باشد.
که  این  به  پاسخ  در  امیرعبداللهیان 

آیران  که  است  این  منظورش  آیا 
برای  آژانس  با  فنی  همکاری  آماده 
گفت:  است،  مسئله  این  حل وفصل 

مطمئنا.
تضمین خواهی ایران در مذاکرات وین

ادامه  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
سوالی  به  پاسخ  در  گفت وگو  این 
ایران  تضمین خواهی  موضوع  درباره 
از  جلوگیری  برای  وین  مذاکرات  در 
و  آمریکا  آینده  دولت های  بدعهدی 
آیا  که  این  و  توافق  از  دوباره  خروج 
زاویه  از  تضمین  موضوع  به  نمی توان 
همکاری های منطقه ای ایران با آمریکا 
زمینه  در  آن  منطقه ای  شرکای  و 
یمن،  جمله  از  کشورهایی  مسائل 
لبنان، عراق و سوریه نگاه کرد تا نشانی 
از حسن نیت و به نوعی تضمینی در 
این مذاکرات باشد، توضیح داد: وقتی 
از تضمین صحبت می کنیم، در واقع 
به تجربه ای اشاره داریم که در گذشته 
برای  ترامپ  تصمیم  کرده ایم.  کسب 
توافق، نقض قوانین و  از  خارج شدن 
آن  با  آن چه  بود.  بین المللی  مقررات 
مواجهیم این است که آمریکایی ها به 
ما می گویند نمی توانند به جای دولت 

آتی آمریکا تضمین بدهند.
با  هم  این  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
قواعد و عرف بین المللی مغایرت دارد. 
وقتی چیزی میان کشورهای متعددی 
امضا می شود، به این معناست که فقط 
بین حکومت ها و دولت ها نیست؛ بین 
نظام های حاکم در آن کشورها انجام 
ماه  شده است. همکاران من چندین 
در  مذاکرات  این  مشغول  که  است 
وین بوده اند. من هم مدام با بسیاری 
به  بازگشت  چگونگی  سر  بر  افراد  از 
برجام در تماس و در ارتباطم. هر بار 
می شود،  زده  حرفی  تضمین  از  که 
حداکثر  می گویند  ما  به  آمریکایی ها 
می توانیم  که  تضمینی  بیشترین  یا 
بایدن  پایان دولت  تا  بدهیم،  به شما 

است.
او در این راستا مطرح کرد: بنابراین، 
این چه پیامی به شرکت های ما و به 
اجرایی  از  افرادی می فرستد که پس 
در  می خواهند  برجام،  دوباره  شدن 
ایران سرمایه گذاری کنند؟ این پیام را 
به آن ها می فرستد که فرصت زیادی 
ندارید.  ایران  در  سرمایه گذاری  برای 
در کنفرانس امنیتی  مونیخ که مدتی 
با  بودم،  کرده  شرکت  آن  در  پیش 
اروپایی  بزرگ  شرکت های  مدیران 
امور  در  من  معاون  کردم.  دیدار 
نشستی  بود.  مونیخ  در  هم  اقتصادی 
با بسیاری از شرکت های بزرگ غربی، 
ما  به  همگی  داشتیم.  اروپایی  بیشتر 
گفتند که اگر شرایط]پس از بازاجرای 
بیاورد،  تا مدت کوتاهی دوام  برجام[ 
ما نمی توانیم سرمایه گذاری خوبی در 

ایران انجام دهیم.
هفته های  در  گفت:  امیرعبداللهیان 
میان  پیام هایی که  نتیجه  در  و  اخیر 
ما و آمریکایی ها رد و بدل شده است، 
انجام  زمینه  این  در  پیش  رفت هایی 
و  تضمین ها  زمینه  در  یعنی  گرفته، 
مدت توافق ها اما هنوز با نقطه ایده آل 

فاصله داریم.
نقش ایران در منطقه

در  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
تغییراتی  ایجاد  آیا  که  این  به  پاسخ 
در سیاست های منطقه ای نشانگر این 
با  تعامل  قصد  ایران  که  بود  نخواهد 
همه  از  اول  گفت:  دارد،  نیت  حسن 
مثبت  طرف  در  همیشه  ما  که  این 
تحوالت منطقه بوده ایم. به چیزهایی 
رخ  تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  که 
کار  چه  ما  کنید.  توجه  می دهد 
کارهایی  چه  آمریکا  و  می کردیم 

انتخاباتی  کارزارهای  در  می کرد؟ 
دیگری  به  کاندیداها  از  یکی  آمریکا، 
گفت، این ما بودیم که داعش را ایجاد 
با  که  بودیم  ما]ایران[  این  اما  کرد. 
داعش مبارزه کرد، هم در عراق و هم 
در سوریه. اگر آن ها می توانستند این 
دو کشور را بگیرند، االن منطقه شکل 
دیگری داشت. اگر آن ها در منطقه ما 
کدام  هیچ  دیگر  می گرفتند،  قدرت 
حتی  اروپا،  در  مترو  ایستگاه های  از 
ما  بنابراین،  نمی بود.  امن  آمریکا  در 
و  منطقه  ثبات  و  امنیت  از  همیشه 
حمایت  بردید  نام  که  کشورهایی 

کرده ایم.
ایران  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
کشورهای  همیشه  ما  کرد:  تشریح 
با  که  کرده ایم  تشویق  را  منطقه 
همکاری  گفتمان  طریق  از  یکدیگر 
کنند. ما از روند تشکیل دولت قانونی 
ما  این  کرده ایم.  حمایت  عراق  در 
بودیم که تمامی احزاب و گروه ها در 
کردیم.  آتش بس  به  تشویق  را  یمن 
اشتباه  افغاستان  در  آمریکا  سیاست 
بود. االن که ما صحبت می کنیم، پنج 
میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی 
سیاست های  نتیجه  این  و  می  کنند 
سیاست های  برخی  آمریکاست.  غلط 
آمریکا در منطقه غیرقابل درک است. 
یک روز می گویند می خواهند حکومت 
طابان را سرنگون کنند و به این بهانه 
از  پس  کردند.  اشغال  را  افغانستان 
آن ها]طالبان[  با  قطر  در  سال،   ۲۰
به  را  افغانستان  و  می کنند  مذاکره 
فقط  االن  و  می اندازند  طالبان  دست 
مانند  احزاب حاکم  از  یکی  عنوان  به 
پشتوها در آنجا هستند. طالبان به ما 
می گوید، آمریکا را از افغانستان بیرون 
کرده است. اما من به آن ها گفتم، این 
شما بودید که در دوحه با آمریکایی ها 
مذاکره کردید و با آن ها توافق کردید.

همیشه  ما  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
ما  البته  بوده ایم.  مثبت  طرف  در 
در  که  جدیدی  ابتکارات  از  همیشه 
منطقه  ثبات   و  صلح  تامین  راستای 
یا کمک به آن باشد، حمایت می کنیم 
ملل  سازمان  سوی  از  اگر  ویژه  به 
با  روز،   ۴۰ هر  یا  ماه  هر  من  باشد. 
سازمان  از  گوترش  آنتونیو  جناب 
رایزنی  و  دارم  تلفنی  تماس  ملل 
که  چیزی  حاضر،  حال  در  می کنیم. 
هیچ  می گوییم  تضمین ها  درباره  ما 
ما  ندارد.  منطقه ای  مسائل  به  ربطی 
به  و  کردیم  مذاکره   ۲۰۱۵ سال  در 
بخصوص  هدف  یک  رسیدیم.  برجام 
تحریم ها  لغو  می خواستیم  داشتیم. 
تضمین  از  وقتی  بنابراین،  شوند. 
که  معناست  این  به  می زنیم،  حرف 
تضمین می خواهیم تا وقتی به برجام 
توسط  اقتصادی مان  رونق  بازگشتیم، 

مردم حس شود، ملموس باشد.
زیادی  پیام های  البته،  کرد:  تاکید  او 
میان ما و آمریکایی ها رد و بدل شده 
می کنم  فکر  من  می شود.  هم  هنوز  و 
ما  منطق  و  مواضع  االن  آمریکایی ها 
حس  اما  می کنند.  درک  خوبی  به  را 
به  مختلفی  دالیل  به  آمریکا  می کنم 
اندازه  به  که  است  نرسیده  نقطه ای 
کافی برای اتخاذ این تصمیم شجاعت 

به خرج دهد.
پاسخ ایران و آمریکا به متن پیشنهادی 

اتحادیه اروپا برای احیای برجام
وزیر امور خارجه ایران، سپس در پاسخ 
مذاکرات  نبود  در  که  سوال  این  به 
مستقیم، آیا ایران از مسیر غیرمستقیم 
نه؟،  یا  کرد  خواهد  حمایت  دیگری 
گفت: ما تا االن، پیشنهادات نهایی مان 
در  و  کرده ایم  ارائه  مقابل  طرف  به  را 
به  نکرده ایم  سعی  پیشنهادات،  این 

هیچ وجه محتوای مذاکرات را تعدیل 
ایجاد کنیم و  یا تغییری در آن  کنیم 
خللی در موازنه موجود در متن ایجاد 
کنیم. فقط سعی کردیم در زمینه سه 
کنیم.  تقویت  را  آن  باقی مانده  مسئله 
نسخه]پیشنهادات[  با  که  تفاوتی 

آمریکا داریم، بر سر این مسائل است.
از همه  اول  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
متن  نسخه ها  این  مبنای  که،  این 
پیشنهادی از سوی آقای جوزپ بورل 
است. بنابراین، از سوی آقای بورل به 
دو طرف ارائه شد. طرف آمریکایی ۱۰ 
کرد  سعی  و  بررسی  را  متن  این  روز 
طور  همان  کند.  ایجاد  ابهام  متن  در 
زیادی  تعابیر  مستعد  می دانید،  که 
بود. می شد تعابیر متفاوتی از آن ارائه 
کردیم  تالش  ما  دیگر،  طرف  از  کرد. 
آن  در  طوری  و  کنیم  شفاف تر  را  آن 
نتوان  که  کنیم  ایجاد  آن  در  تغییری 
جور دیگری تعبیرش کرد. بنابراین، ما 
این سه-چهار  تالش کردیم در زمینه 
را  متن  از  نسخه ای  باقی مانده  مسئله 
است.  شفاف  کامال  که  کرده ایم  ارائه 
آمریکایی  طرف  اگر  می کنم  فکر  من 
واقعی  و قصدی  بخواند  با دقت  را  آن 
برای بازگشت به توافق داشته باشد، با 
آن مشکلی نخواهد داشت. چون مسیر 

بسیار هموار است.
اگر  اما  کرد:  تاکید  راستا  این  در  او 
نیاز  می کند  احساس  آمریکایی  طرف 
است که دور دیگری از مذاکرات میان 
بورل  جوزپ  یعنی  هماهنگ کننده ها، 
را  آن  ما  شود،  انجام  اروپا  اتحادیه  و 
رد نخواهیم کرد. یا این که می توانیم 
ادامه  کرده ایم  االن  تا  که  را  کاری 
بدهیم، یعنی پیام هایی تبادل کنیم و 
می خواهیم  واقعا  ما  برسیم.  تفاهم  به 
باره  این  در  واقعا  ما  بیفتد.  اتفاق  این 
جدی هستیم. به همین خاطر است که 
برای رسیدن به توافق مذاکره کردیم. 
طرف آمریکایی هم در این باره حرف 

می زند و می گوید حسن نیت دارد.
با  ایران،  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
مذاکره کنندگان  که  این  به  اشاره 
برای  را  اوضاع  اروپایی  و  آمریکایی 
حل کردن مسائل پیچیده تر می کنند، 
تمام  این  می گویند  مدام  آن ها  گفت: 
عرضه  می توانیم  که  چیزیست  آن 
دیگر کش  ماه  را سه  مذاکرات  کنیم. 
دادند. این کاری است که از دستشان 
ماه  سه  که  کاری  همان  می آید،  بر 
پیش بر می آمد، وقتی گفتند این تمام 
کاری است که می توانیم بکنیم و تمام 
کنیم.  عرضه  می توانیم  که  چیزیست 
وقتی با چنین رفتاری مواجه می شویم، 
آن ها  آیا  می پرسیم،  خودمان  از  مدام 
واقعا در پی یک توافق هستند؟ در طی 
که  می شنویم  آن ها  از  مدام  مذاکرات 
روبه روست.  داخلی  مسائل  با  آمریکا 
من تقریبا هر هفته به پارلمان کشورم 
نمایندگانی  که  می شوم  فراخوانده 
رویشان  پیش  باید  هستند.  آن جا  در 
و  کنم  آن ها صحبت  با  و  شوم  حاضر 
از مذاکرات راضی نگهشان  سعی کنم 
علیه مان  روزنامه ها  ستون نویس  دارم. 
که  می کنم  فکر  من  می نویسند. 
رو به رو  شرایطی  با  آمریکا[  و  ما]ایران 
دیگری  از  سخت تر  اگر  که  هستیم 
اما  است.  دشوار  اندازه  یک  به  نباشد، 
ما عاقالنه و شجاعانه سر میز مذاکرات 
را  آن  وقت  هیچ  و  شده ایم  حاضر 
بسیاری  پیام های  ما  نکرده ایم.  ترک 
برای  که  کرده ایم  دریافت  آمریکا  از 
دارند.  نیت  حسن  توافق  دادن  انجام 
در  امیدواریم  باشند.  داشته  امیدواریم 
عمل هم شاهدش باشیم. من تضمین 
توافقی  دادن  انجام  برای  که  می کنم 

قوی و پایا جدی هستیم.

امیرعبداللهیان: آماده ایم به سواالت آژانس پاسخ 
دهیم/ در ایران دموکراسی کامل وجود دارد

خبر

عضویت در شانگهای، باعث 
شکست سیاست انزوا و فشار غرب 

علیه ایران شد

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عضویت ایران 
این  غربی هاست  فشار  و  انزوا  معنای شکسته شدن سیاست  به  در شانگهای 
موضوع می تواند شرایط متعال تری برای ایران در مذاکرات و عرصه بین الملل 

ایجاد کند.
ایرنا در مورد  پارلمانی  با خبرنگار  آبادی در گفت وگو  جلیل رحیمی جهان 
گفت:   شانگهای،  همکاری   سازمان  در  ایران  رسمی  عضویت  دستاوردهای 
جهان در حال گذر از نظام سلسله مراتبی بوده و به سمت و سوی ائتالف های 
ائتالف های  دنبال  به  کشورها  از  بسیاری  است؛  حرکت  حال  در  منطقه ای 
منطقه ای هستند و می خواهند فشار  نظام سلسه مراتبی و تک قطبی را 

کاهش دهند.
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیمان شانگهای را یکی 
از بزرگترین پیمان های اقتصادی سیاسی و امنیتی در منطقه آسیای مرکزی 
بیان داشت: حضور چین و روسیه، دو کشور دارای  و  و شرق آسیا دانست 
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهایی چون هند، پاکستان و 
ازبکستان شرایط را به گونه ای رقم زده است که حضور ایران در این سازمان 
وارد  ما  کشور  علیه  غربی ها  که  فشاری  و  بین المللی  تعامالت  نوع  دلیل  به 

می کنند، اهمیت یابد.
نماینده مردم تربت جام بیان داشت: سازمان شانگهای می تواند زمینه تبادالت 
بانکی را برای ایران فراهم و نیازهای متقابل ما را تأمین کند همچنین این 
پیمان حوزه رفت و آمد اتباع ما را تسهیل می کند و در حوزه های امنیتی نوعی 

تعامل نظامی در منطقه ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یک نقطه روشن 
از سیاست های  یکی  اظهار داشت:  است،  قدرتمندی در سیاست خارجی  و 
کلی غربی ها، انزوای ایران در عرصه بین المللی است. آنها قصد دارند ایران 
را با شرایط فشار بیشتر پای میز مذاکره بنشانند اما در این زمینه با شکست 

مواجهه شدند.
معنای  به  شانگهای  در  ایران  عضویت  داشت:  بیان  آبادی  جهان  رحیمی 
شکسته شدن سیاست انزوا و فشار غربی هاست. این موضوع می تواند شرایط 

متعال تری برای ایران در مذاکرات آتی و عرصه بین الملل ایجاد کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: با پیوستن 
ایران به شانگهای یکی از ائتالف قدرتمند منطقه ای در کنار ایران است، طبیعتاً 
غربی ها در محاسبات منطقی و عقالنی خود  و در مذاکرات تجدید نظر خواهند 
کرد؛ چون عضویت ایران در شانگهای به معنای پایان انزوای ایران و شکست 

آنچه که غربی ها آن را سیاست فشار حداکثر علیه ایران می دانستند، است.
وی عضویت و حضور ایران در شانگهای را اقدام ارزشمند و ماندگار برای دولت 
سیزدهم دانست و گفت: این اقدام می تواند آثار مثبتی را در بهبود روابط ایران 

با اعضای این سازمان داشته باشد.
این نماینده مجلس با برشمردن مزیت های ایران از جمله برخورداری از ذخائر 
نفت و گاز و نیز توان نظامی و دفاعی کشورمان افزود: حضور ایران در این 
سازمان پرجمعیت امکان تبادل اقتصادی و همکاری در حوزه های مختلف 
انرژی را فراهم می کند و می تواند به عضوی موثر در این  بویژه در حوزه 

سازمان تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، بیش از یک دهه تالش ایران برای پیوستن به شانگهای، با 
برداشته شدن تحریم های شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، اطمینان بخشی به 
کشورهای عضو مانند تاجیکستان و از همه مهمتر تغییر نگاه به منطقه و توازن 
در دیپلماسی، سبب شد که سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۰ فرآیند 
پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی را بپذیرد. ۲۵ شهریور امسال و در جریان 
بیست و دومین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که 
در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با امضا اسناد عضویت از سوی وزیر امور 
خارجه، جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان اعالم شد. 
این عضویت گامی مثبت در راستای تنوع بخشی به روابط بین المللی ایران و 
اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و امنیتی است. آمارها از آینده 
روشن این سازمان در اقتصاد جهانی دارد که در نهایت منجر به ارتقای رتبه 

اقتصادی ایران خواهد شد.
حضور ایران در سازمان همکاری های شانگهای در کنار دیگر اسناد همکاری های 
بلندمدت مانند سند راهبردی ۲۵ ساله با چین و نیز قراردادهایی با روسیه و 

هند می تواند ضامن بهره مندی ایران از حضور در میان این گروه باشد.

سالجقه:  وزارتخانه های خارجه و نیرو 
حقابه تاالب هامون را پیگیری می کنند

تاالب  رفع مشکل  برای  انجام شده  اقدامات  درباره  رئیس سازمان محیط زیست   
هامون گفت: وزارتخانه های امور خارجه و نیرو به این موضوع ورود خواهند کرد تا 

بتوانیم حقابه این تاالب را به نحو مطلوب دریافت کنیم. 
 »علی سالجقه« در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید 
از تاالب هامون و بررسی مشکالت آن، توضیح داد: تصمیمات خوبی برای جوامع 

محلی گرفته شد که در بخش داخلی کارهای خوبی انجام می شود.
وی با بیان اینکه موضوع تاالب هامون در جلسه امروز هیات دولت نیز مطرح شد، 
افزود: بنا شد تا وزارت امور خارجه و وزارت نیرو به موضوع ورود کنند تا بتوانیم حقابه 

این تاالب را به نحو مطلوب دریافت کنیم. 
تاالب هامون در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و حقابه آن از رودخانه هیرمند 
که سرشاخه آن در افغانستان قرار دارد، تامین می شود. با توجه به اهمیت تامین 
این حقابه در سال ۱۳۵۱ قراردادی میان دولت وقت ایران و افغانستان به امضا رسید 
که بر اساس آن مقرر شد ساالنه ۸۵۰ میلیون متر مکعب و روزانه ۲۶ متر مکعب 
بر ثانیه حقابه این تاالب از هیرمند تامین شود اما شواهد نشان می دهد که مدتی 
است این اتفاق نمی افتد و با توجه به کم بارشی و خشکسالی های پیاپی چند سال 
اخیر در کشور مشکالت کم آبی این تاالب زیاد شده به طوری که دیگر به طور کامل 

خشک شده است.
معاون رییس جمهور همچنین به افتتاح سامانه محیط زیست کشور در هفته گذشته 
اشاره کرد و گفت: این سامانه یکی از نیازهای اساسی کشور در بعد توسعه است 
که همه الیه های اطالعاتی مربوط به آن در این سامانه قرار دارد که بر اساس آن 

می توانیم خط سیر کشور را تبیین کنیم. 
از  می توانند  دانشجویان  و  پژوهشگران  همه  افزود:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
ظرفیت این سامانه که فرایند ارزیابی پروژه ها و طرح ها را کوتاه می کند، استفاده 

کنند.
قیمت  از  درصد  یک  داد:  توضیح  هم  خودروها  اسقاط  موضوع  درباره  سالجقه 
خودروهایی که وارد بازار می شوند، باید به حساب صندوق ملی محیط زیست کشور 

واریز شود که ظرفیت خوبی برای ساماندهی خودروهای اسقاطی ایجاد می کند. 

چهارشنبه 6 مهر 21401 سال پنجم - شماره   146



اقتصاد
اخبار

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

افزایش ۱۳ درصدی گازرسانی به 
صنایع در سال جاری

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به واحدهای صنعتی 
عمده کشور از جمله فوالد، سیمان و پتروشیمی در ۵ ماه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳ درصد افزایش یافته است.
به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی با اشاره به افزایش مقدار 
گازرسانی به صنایع در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در ۵ ماه نخست امسال 

صنایع عمده کشور روزانه ۱۴۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده اند.
وی افزود: مقدار گازرسانی به صنایع عمده کشور در بخش های فوالد، 
میلیون   ۱۲۸ روزانه  پارسال  مشابه  مدت  در  پتروشیمی  و  سیمان 
مترمکعب بود و بر این اساس در ۵ماهه امسال شاهد رشد ۱۳ درصدی 

گازرسانی به این بخش ها نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: با برنامه ریزی های مناسب و 
پیچیده، هم زمان با برنامه های گسترده در تعمیرات اساسی تأسیسات، 
ایستگاه های تقویت فشار، پاالیشگاه ها در اقصی نقاط کشور، گاز تحویلی 
به نیروگاه ها در تابستان امسال نسبت به پارسال ۶ درصد افزایش یافته 

است که این مهم سبب شد تا امسال با قطعی برق روبه رو نشویم.

با هدف افزایش همکاری های مشترک؛ 

افزایش همکاری های مشترک میان 
 بانک شهر و فروشگاه های

 زنجیره ای شهروند 

مراسم انعقاد تفاهم نامه دوجانبه میان بانک شهر و شرکت خدمات 
با حضور  مشترک  های  همکاری  افزایش  با هدف  کاالی شهروند 

مدیران عامل دو طرف برگزار شد.
با بیان اینکه در  دکتر سید محمد مهدی احمدی در این مراسم 
حال حاضر شاهد یک تحول در سیستم مدیریتی فروشگاه شهروند 
و تالش های گسترده برای رفع نیازهای شهروندان در تمامی حوزه 
های خدماتی هستیم، گفت: باتوجه به حضور و فعالیت شبکه های 
تولید و توزیع کاال و افزایش رقابت در این حوزه، استفاده از خدمات 
برای  تسهیل شهروندان  و  فروش  توسعه شبکه  برای  بانکی  نوین 
دسترسی به محصوالت مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن الزامی 

است.
دکتر احمدی با اشاره به عزم جدی شرکت خدمات کاالی شهروند 
هدف  با  الکترونیک  پول  کیف  و  اعتباری  کارت  از  استفاده  برای 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان، تصریح کرد: خوشحال هستیم 
که مجموعه شهروند با درک و توجه به نیازهای مشتریان، و تالش 
برای استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و بهره مندی از خدمات برتر 
بانکی در راستای افزایش و تقویت شبکه مشتریان خود قدم برمی 

دارد.
فروشگاه  توسعه  و  بازار  افزایش سهم  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
های شهروند در کنار این مجموعه خوشنام هستیم، ادامه داد: برای 
توسعه فیزیکی شعب فروشگاه ها می توانیم امالک مازاد بانک شهر 
را با شرایط مناسب در اختیار شرکت خدمات کاالی شهروند قرار 
دهیم؛ همچنین این شرکت می تواند از ظرفیت های بانک برای 

فروش اقساطی و اعتباری کاال به مشتریان خود استفاده کند.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه می توان با استفاده از ظرفیت 
سوی  از  خدمات  توزیع  و  ها  فروشگاه  شبکه  شهر،  بانک  های 
شهروند را در سراسر کشور و به خصوص کالن شهرها افزایش داد، 
گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان بانک شهر و شرکت 
خدمات کاالی شهروند گامی دیگر در راستای عمل به مسئولیت 

های اجتماعی است.
و  الکترونیک  پول  کیف  خدمات  ارائه  کرد:  تاکید  احمدی  دکتر 
توانمند سازی شرکت جهت ارائه انواع خدمات عمومی به منظور 
افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و همکاری و تسهیل در صدور 
انواع ضمانتنامه و گشایش انواع اعتبار اسنادی ریالی و ارزی را در 

دستور کار داریم.
خدمات  شرکت  مدیرعامل  قربانیان  داود  مراسم،  این  ادامه  در 
بانکی جوان، خوشنام و مشتری  بانک شهر را  نیز  کاالی شهروند 
و  مطمئن  شریک  عنوان  به  بانک  این  گفت:  و  کرد  معرفی  مدار 

استراتژیک در کنار شرکت شهروند قرار دارد.
قربانیان افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای حمایت 
همه جانبه از تولیدات داخلی، این مهم را به صورت جدی در برنامه 
های خود داریم و تالش می کنیم از ظرفیت های بانک شهر نیز 

استفاده کنیم.
با بیان اینکه در تالش  مدیرعامل شرکت خدمات کاالی شهروند 
برای گسترش شبکه فروشگاهی و ارائه خدمات در تمامی شهرها 
بانک  با  تعامل  برنامه ریزی منظم در  با یک  هستم، تصریح کرد: 
پاسخگوی  کوشیم  می  برتر  بانکی  از خدمات  مندی  بهره  و  شهر 

کامل نیازهای هموطنان باشیم.

 وزیر نفت با اعالم آمادگی کامل وزارت 
شرکت های  با  همکاری  برای  نفت 
نقش  می تواند  ایران  گفت:  ژاپنی، 
مهمی در تامین انرژی مورد نیاز ژاپن 

ایفا کند.
به  نقل  از وزارت نفت، »جواد اوجی«  
یاسوتوشی«  »نیشیمورا  با  دیدار  در 
با  اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن  وزیر 
اشاره به اینکه این نخستین سفرش به 
شرکت های  داشت:  اظهار  است،  ژاپن 
ژاپنی در ایران بسیار خوشنام هستند 
احترام  ژاپنی ها  برای  ایران  مردم  و 

ویژه ای قائل اند.
حضور  را  ژاپن  به  سفر  از  هدف  وی، 
در آیین یادبود »آبه شینزو«، شرکت 
آسیا  سبز  شراکت  وزارتی  نشست  در 
از  برخی  با  دیدار  و   )AGGPM(
شرکت های بزرگ ژاپنی بیان داشت و 
افزود: آقای آبه شخصیت قابل احترام 
و  سیاست  عرصه  در  تأثیرگذاری  و 
ایران  به  سفرشان  و  بود  ژاپن  اقتصاد 
در سال ۱۳۹۸ نقطه عطفی در روابط 

دو کشور بوده است.
دو  سران  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
دیدار  نیویورک  در  به تازگی  کشور 
آنان  اهداف  جهت  در  باید  و  داشتند 
حرکت کنیم، تصریح کرد: در نشست با 
شرکت های ژاپنی زمینه های همکاری 
را بررسی کرده و درصدد گسترش آن 

هستیم.
ایران  مردم  ادامه داد:  اوجی 
ژاپن  نفت  پاالیش  شرکت   خاطره 
تحریم  شرایط  در  که   )Idemitsu(
ایران به دلیل ملی شدن  فروش نفت 
خریداری  نفت  ایران  از  نفت،  صنعت 

کرد را فراموش نخواهند کرد.
سطح پایین تجارت دو کشور ناشی از 

تحریم ها شایسته نیست
وی با بیان اینکه ایران می تواند نقش 

مهمی در تأمین انرژی مورد نیاز ژاپن 
ایفا کند، تصریح کرد: افت بی سابقه و 
همکاری های  و  تجارت  پایین  سطح 
تحریم های  از  ناشی  که  اقتصادی 
است،  آمریکا  ظالمانه  و  یک جانبه 

شایسته دو کشور نیست.
وزیر نفت بر آمادگی ایران برای توسعه 
همکاری ها در بخش نفت و گاز با ژاپن 
تأکید کرد و افزود: صنعت نفت ایران 
در هشت  سال آینده به ۱۶۰ میلیارد 
نفت،  بخش  در  سرمایه گذاری  دالر 
گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی نیاز دارد.

همکاری  امکان  اینکه  بیان  با  اوجی 
و  بهینه سازی  حوزه  در  ژاپن  و  ایران 
آموزش در شرایط تحریم وجود دارد، 
باالیی  بسیار  ظرفیت های  کرد:  بیان 
برای شرکت های ژاپنی برای همکاری 
پایین دست  تا  باالدست  از  ایران  با 

وجود دارد.
معطل برجام نماندیم

میلیارد   ۱۰۰ امضای  به  اشاره  با  وی 
دالر قرارداد و تفاهم نامه با شرکت های 
سیزدهم  دولت  در  داخلی  و  خارجی 
برجام  معطل  نفت  وزارت  کرد:  اظهار 

طرف های  با  اولیه  مذاکرات  و  نمانده 
این  که  است  کرده  آغاز  را  خارجی 

مذاکرات به خوبی پیش می رود.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه از همکاری 
و  تجارب  دارای  ژاپنی  شرکت های  با 
دانش فنی الزم در زمینه بهینه سازی 
کربن،  انتشار  کاهش  و  انرژی  مصرف 
جمع آوری گازهای مشعل و... استقبال 
می کنیم، گفت: هر شرکتی که در این 
می تواند  کند  سرمایه گذاری  بخش 
و  آزادشده  ظرفیت  این  از  نیمی 
محصول  به صورت  را  صرفه جویی شده 

برداشت کند.
همکاری حتی در شرایط تحریم

اقتصاد،  وزیر  یاسوتوشی،  نیشیمورا 
تجارت و صنایع ژاپن نیز در این دیدار 
و  کشور  دو  حسنه  روابط  به  اشاره  با 
ایران،  تمدن  و  فرهنگی  باالی  سابقه 
در  مهمی  کشور  ایران  داشت:  اظهار 
منطقه و جهان بوده و ژاپن عالقه مند 

به تقویت روابط با ایران است.  
گروه  دبیر  اینکه  یادآوری  با  وی 
دوستی ایران و ژاپن است و از دوران 
داشته،  ایران  به  سفری  دانشجویی 

وزیر  نخست  شینزو،  آبه  تصریح کرد: 
ایران  برای  ویژه ای  احترام  ژاپن  فقید 

قائل بود.
با  وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن 
ابراز تأسف از خروج این کشور از پروژه 
دولت  گفت:  آزادگان،  میدان  توسعه 
ژاپن از برجام همواره حمایت کرده و 
امیدوار است مذاکرات هرچه زودتر به 
نتیجه برسد و ژاپن بتواند همکاری با 
ایران به ویژه در بخش نفت و گاز را از 

سر بگیرد.
ما  اینکه  بر  تأکید  با  یاسوتوشی 
در  فعالیت  به  را  ژاپنی  شرکت های 
حتی  افزود:  می کنیم،  تشویق  ایران 
خوبی  فرصت های  تحریم  شرایط  در 
بخش  در  به خصوص  همکاری  برای 
انرژی، جمع آوری  بهینه سازی مصرف 

گازهای همراه و ... وجود دارد.
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های ژاپنی دفاتر خود در تهران 
را حفظ کردند و در ایران حضور دارند، 
گفت: این موضوع نشان دهنده اهمیت 
تعامل با ایران برای شرکت های ژاپنی 

است.

ایران می تواند نقش مهمی در تأمین 
انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند

گزارش

ثبت آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه های 
حرارتی در تابستان امسال

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: انجام 
کامل و به موقع تعمیرات نیروگاهی، موجب شد باالی ۹۸ درصد 

آمادگی نیروگاه ها را در زمان پیک تابستان امسال داشته باشیم.
به نقل از پاون، ناصر اسکندری، اظهار داشت: تعمیرات نیروگاهی 
بر اساس دستورالعمل های سازنده، میزان کارکرد، عمر دستگاه ها 
داشتیم،  نیروگاه ها  در  بهره برداری  مدت  طول  در  که  اتفاقاتی  و 
تشخیص داده می شود که به چه ترتیبی انجام شود و همه ساله 

برنامه ریزی برای انجام تعمیرات صورت می گیرد.
وی افزود: برنامه تعمیرات نیروگاهی، گاهاً بر اساس نیاز شبکه و 
اتفاقاتی که در شبکه برق رخ می دهد، دچار تغییراتی می شوند و 

نیاز به جابه جایی برنامه به وجود می آید.
نقش تأمین سوخت در ایجاد تغییر در برنامه تعمیرات نیروگاهی

برنامه  در  تغییر  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  مهمترین  از  اسکندری 
اغلب  گفت:  و  کرد  اعالم  سوخت  بحث  را  نیروگاهی  تعمیرات 
سوخت  پایه  عنوان  به  گاز  و  هستند  گازسوز  کشور  نیروگاه های 
گاز  تأمین  امکان  دلیلی  هر  به  اگر  می شود،  محسوب  نیروگاهی 
وجود نداشته باشد، مثاًل وقتی مصرف خانگی گاز باال رود، تأمین 
گاز نیروگاه ها محدود می شود؛ در چنین شرایطی نیروگاه بایستی 
از سوخت دوم استفاده کند که در اغلب نیروگاه ها، این سوخت 
نفت کوره  سوخت  این  نیروگاه ها  برخی  در  و  است  گازوئیل  دوم 

است.
)نفت کوره(  مازوت  که  کشور  بخاری  نیروگاه های  داد:  ادامه  وی 
می سوزانند، به دلیل آنکه حتماً باید در تأمین برق مشارکت داشته 
تأمین  نیروگاه ها  گاز  که  سرد،  فصل  در  اوقات  برخی  در  باشند، 
نمی شود، مجبور می شویم این نیروگاه ها را در مدار داشته باشیم؛ 
انجام دهیم و تعمیرات  بازه، تعمیرات را نمی توانیم  در آن  طبعاً 
را  مواردی  چنین  سال ها  تمامی  در  ما  می افتد؛  تعویق  به  آن ها 
داریم، اما تالش می کنیم که با برنامه ریزی منسجم، این تغییرات 

به حداقل برسد.
تصریح  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  تولید  راهبری  معاون 
تا  و  شد  شروع  گذشته  سال  مهرماه  از  که  تعمیراتی  برای  کرد: 
خرداد ۱۴۰۱ ادامه داشت، سعی کردیم برنامه ریزی دقیقی باشد 

که تمامی عوامل تأثیرگذار در آن دیده شود.
 ۱۰۰ بتوانند  اینکه  پتانسیل  هنوز  داخلی  سازندگان  افزود:  وی 
و  ندارند  بسازند  را  نیروگاهی  تعمیرات  نیاز  مورد  قطعات  درصد 
تأمین قطعات، یکی از مشکالت جدی ماست؛ اما بخش اعظمی 
با کیفیت مناسب  از قطعات نیروگاهی، توسط سازندگان داخلی 

ساخته می شود.
رنج قابل قبول آمادگی نیروگاه ها در جهان، ۹۵ درصد است

اسکندری با بیان اینکه “با وجود تمامی موانع و مشکالت، برنامه 
مشکل  بدون  کشور  نیروگاه های   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سال  تعمیراتی 
هدایت شد و به درستی پیش رفت”، گفت: انجام کامل و به موقع 
تعمیرات نیروگاهی، موجب شد باالی ۹۸ درصد آمادگی نیروگاه ها 
تابستان امسال داشتیم؛ در واقع در فصل گرم  را در زمان پیک 
پیوسته  به صورت  و  باالی ۹۸ درصد  نیروگاه ها  آمادگی   ،۱۴۰۱

بوده است.
با معیارهای جهانی  وی ادامه داد: این عدد، رقمی است که اگر 
بخواهیم مقایسه کنیم، در استانداردهای جهانی، حدود ۹۵ درصد 
آمادگی  برای  دنیا  در  قبولی  قابل  رنج  درصد،   ۹۵ عدد  و  است 
تابستان سال جاری ۹۸  این رقم در  ایران  اما در  نیروگاه هاست؛ 

درصد بود.

صفر شدن رشد اقتصادی اروپا به خاطر 

افزایش قیمت برق و گاز

افزایش قیمت برق و گاز باعث کاهش قابل توجه تولید ناخالص 
کشورهای عضو حوزه یورو شده و ممکن است شاهد صفر شدن 

رشد اقتصادی این حوزه باشیم.
رشد  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه  مرکزی  بانک  رویترز،  از  نقل  به 
به زودی ممکن است  اقتصادی حوزه یورو به شدت کند شده و 

به صفر برسد.
لویس دی گویندوس، معاون رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
در این باره اعالم کرده است که ما در سه ماهه سوم و چهارم سال 
جاری شاهد کاهش قابل توجه رشد اقتصادی حوزه یورو بوده ایم 

و ممکن است به زودی رقم آن به نزدیک صفر برسد.
از دست رفتن گاز ارزان قیمت روسیه و متعاقباً باال رفتن قیمت 
حامل های انرژی شامل گاز و برق باعث کاهش تولید ناخالص اروپا 
شده و با نزدیک شدن به فصل زمستان خطر سهمیه بندی انرژی 
را در کشورهای اروپایی افزایش داده و به افزایش بی سابقه تورم 

در اروپا منجر شده است.
همین روند افزایش تورم در اروپا باعث شده تا بانک مرکزی این 
بی  میزان  به  را  اروپا  اتحادیه  در  بهره  نرخ  ماه جاری  اتحادیه در 
سابقه ۰.۷۵ درصد افزایش دهد تا بلکه بتواند با روند فزاینده تورم 

مقابله کند.
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صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیرکل 
سازمان  جلسه  در  گفت:  پتروشیمی 
بورس مقرر شد موضوع بازنگری قیمت 

خوراک متانولی ها پیگیری شود.
سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
)سنا(، اخیراً جلسه ای در سازمان بورس 
و اوراق بهادار با موضوع بررسی مشکالت 
پیش روی صنعت پتروشیمی برگزار شده 

است.
انجمن  دبیرکل  ابهری  مهدوی  احمد 
این  در  پتروشیمی  صنعت  کارفرمایان 
پتروشیمی ها حدود  بیان کرد:  خصوص 
۳۰ درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود 
اختصاص داده اند و نقش برجسته ای در 
دیگر، سیاست  از سوی  دارند.  بازار  این 
دولت حمایت از بازار سرمایه است و این 
بورس  سازمان  توسط  باید  دولت  اراده 
مشکالت  و  شده  هدایت  بهادار  اوراق  و 
این صنعت بررسی و مرتفع شود. ریشه 
این بازار، تولید است و اگر بخواهیم بازار 
باید  باشد،  قبولی  قابل  بازار  سرمایه، 
رشدها و افت های ناگهانی نداشته باشد. 
سازمان  رئیس  حضور  با  که  جلسه ای 
بورس برگزار شد، نشان از دغدغه مندی 
برای  آنها  تالش  و  سرمایه  بازار  مدیران 
ناگهانی  رشدهای  و  افت  از  جلوگیری 

داشت.
وی اضافه کرد: ترکش های جنگ روسیه 
و اوکراین، اقتصاد ایران را هم بی نصیب 
می دانید  که  همان طور  است.  نگذاشته 
قیمت نفت و گاز و باالخص گاز در دنیا 
افزایش داشته و طبیعتاً وقتی قیمت گاز 
که  دارد  وجود  انتظار  این  داشته،  رشد 
تولید  گاز  از  استفاده  با  که  محصوالتی 
باشند.  داشته  قیمت  افزایش  می شوند، 
با  که  متانول  تن  هر  شده  تمام  قیمت 
می شود،  تولید  متان  گاز  از  استفاده 
 CFR حدود ۱۰۰ دالر از قیمت فروش
این موضوع  در چین بیشتر شده است. 
سبب بروز برخی مشکالت و توقف تولید 
برخی شرکت های پتروشیمی در کشور 
ما از جمله کیمیای خاورمیانه و کاوه و 
سبالن شده است. با توجه به این اتفاق و 
همچنین افت قیمت سهام متانولی هایی 

فن  و  زاگرس  پتروشیمی  شرکت  مثل 
عمل  وارد  دولت  باید  بورس،  در  آوران 
شده و فکری به حال این صنعت کند. 
)قیمت  شرکت  یک  خوراک  نرخ  اینکه 
تمام شده( از قیمت فروش آن محصول 

باالتر باشد، منطقی نیست.
وی اضافه کرد: آنچه در جلسه با رئیس 
سازمان بورس مطرح کردیم، این بود که 
رایزنی هایی با وزارت نفت صورت گرفته 
معاونت  و  کارشناسان  با  نامه نگاری  و 
برنامه ریزی این وزارتخانه نیز داشته ایم. 
اوجی  آقای  نفت  وزیر  با  هم  جلسه ای 
برطرف  مشکل  این  تا  کرده ایم  برگزار 
برای  قانونی  ظرفیت  که  البته  و  شود 
 ۴ جز  در  دارد.  وجود  مشکل  این  رفع 
آمده  به خوراک  مربوط  الحاق ۲  قانون 
که یکی از شروط قیمت گذاری خوراک، 
بازارهای  در  محصول  رقابت پذیری 
جهانی است و با وضعیت فعلی، متانول 
ما در بازارهای جهانی رقابت پذیر نیست. 
بنابراین دولت می تواند از ظرفیت قانون 
فقط  خوراک  قیمت  و  کرده  استفاده 
متانولی ها را با توجه به قیمت محصول 
)نرخ  کند  تعیین  جهانی  بازارهای  در 
تا  یابد(  کاهش  متانولی ها  خوراک 
نقطه  در  حداقل  تولیدی  شرکت های 

سربه سر قرار بگیرند.

افزود: در جلسه سازمان  ابهری  مهدوی 
بورس مقرر شد موضوع بازنگری قیمت 
و  شود  پیگیری  متانولی ها  خوراک 
مشکالت از سوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
در  تا  شود  منتقل  دولت  به  پتروشیمی 
به  شوکی  و  شده  اندیشی  چاره  نهایت 

بازار سرمایه وارد نشود.
صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیرکل 
کرد:  تصریح  خاتمه  در  پتروشیمی 
و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  هم 
صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  هم 
شوکی  تا  هستند  تالش  در  پتروشیمی 
به  و  پتروشیمی  شرکت های  متوجه 
البته  نشود.  سرمایه  بازار  آن  دنبال 
جلسه اخیر فقط مربوط به قیمت گذاری 
خوراک متانولی ها بوده و ربطی به سایر 
پتروشیمی  محصوالت  تولیدکنندگان 
بودجه  الیحه  در  امیدواریم  اما  ندارد. 
۱۴۰۲ و همین طور برنامه هفتم توسعه، 
پتروشیمی  قیمت گذاری صنعت  فرمول 
به گونه ای اصالح شود که سرمایه گذاران 
انگیزه ای برای سرمایه گذاری در صنعت 
فرمول  این  باشند.  داشته  پتروشیمی 
 ۲ الحاق  قانون  در  و  باشد  شناور  باید 
فرمول  تا  شده  داده  نشان  دولت  به  راه 
باعث جذب  به گونه ای تعریف شود که 

سرمایه گذار داخلی و خارجی شود؛ ضمن 
اینکه رقابت پذیری محصول در بازارهای 

جهانی حفظ شود.
وی افزود: اما فرمولی که وزارت نفت در 
با  مغایر  تعریف کرده  قبل  دوران دولت 
بلندمدت  برای  باید  و  است  قانون  روح 
 ۱۴ متانول  صنعت  در  ما  شود.  اصالح 
هر  و  داریم  تولید  ظرفیت  تن  میلیون 
چند در حال حاضر با تمام ظرفیت تولید 
نمی کنیم و تولید صنعت حدود ۹ میلیون 
تن است، ولی مجوز برای ۱۰ میلیون تن 
دیگر صادر شده که در صورت راه اندازی، 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان متانول 
برای  جذابیت  باید  و  بود  خواهیم  دنیا 

سرمایه گذاری ایجاد شود.
مهدوی ابهری اضافه کرد: عده ای گالیه 
خام  نیمه  محصولی  متانول،  که  دارند 
است و باید به محصوالتی با ارزش افزوده 
باالتر تبدیل شود؛ ولی باید یادآور شویم 
و  سرمایه  جذب  گرو  در  مهم  این  که 
تکنولوژی  واردات  و  تجهیزات  تأمین 
و… خواهد بود و تا وقتی تولید متانول 
توجیه اقتصادی نداشته باشد، نمی توان 
روی جذب منابع جدید و توسعه صنعت 
و راه اندازی واحدهای تولید محصوالت 
پایین دستی زنجیره متانول مثل الفین 

حسابی باز کرد.

دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی: قیمت 
خوراک متانولی ها بازنگری می شود
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اجتماعی
خبر

وزیر آموزش و پرورش:  شکست حصر آبادان 

نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

 وزیر آموزش و پرورش عملیات شکست حصر آبادان 
و  مسلح  نیروهای  همه  آفرینی  حماسه  حاصل  را 
رزمندگان اسالم دانست و گفت: عملیات ثامن االئمه 

به نقطه عطفی در تاریخ جنگ تحمیلی تبدیل شد.
از  تجلیل  همایش  پنجمین  در  نوری  یوسف 
پیشکسوتان جهاد و مقاومت آبادان در سینما مهر این 
شهر اظهار داشت:عملیات ثامن االئمه شکست حصر 
آبادان وضعیت جنگی ایران را از نقطه پایین نظامی 

به آوج رساند.
وی افزود:این عملیات که به فرمان تاریخی امام راحل 
طراحی و اجرا شد به آزادسازی ۱۵۰ هزار متر مربع از 

خاک کشور از دست دشمن متجاوز بعثی منجر شد.
نوری با اشاره به برگزاری نماز جمعه توسط آیت اهلل 
جمی در زمان محاصره شهر آبادان و پس از آن در 
هشت سال دفاع مقدس گفت: باید در جهاد تبیین 
واقعیت های این دوران را بیان و نسل جدید انقالب 

را با آنها آشنا کرد.
وی افزود: مردم آبادان در محاصره ۳۵۰درجه عراق 
در شهر خود باقی ماندن و مقاومت بی نظیری از شهر 

خود انجام دادند.
برخی  تحرک  به  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نقاط  برخی  در  گذشته  روز  در چند  آشوبگر  عوامل 
کشور اشاره کرد و بیان داشت: تمدن اسالمی ایرانی 
در هر جای جهان در حال خودنمایی است و دشمن 
از همه عوامل  تقابل بین تمدن  اسالمی و غربی  در 
برای ضربه  ترور  و  فرهنگی  از جمله شبیخون  خود 

زدن به کشور استفاده می کند.
خوش  اخیر  حوادث  در  خوزستان  مردم  افزود:  وی 
درخشیدن که از برکات نظام اسالمی و والیت مداری 

مردم این خطه از کشور است.
سلیمانی  قاسم  شهید  تصویر  دادن  نشان  به  نوری 
عمومی  مجمع  در  انقالبی  جمهور  رییس  توسط 
سازمان ملل اشاره کرد و بیان داشت:رئیس جمهور 
مشکالت  رفع  پیگیر  توان  همه  با  ارزشی  و  انقالبی 

کشور است.  
دفاع  دوران  پیشکسوتان  از  نفر  از۶۰  مراسم  این  در 

مقدس و خانواده شهدای آبادان تجلیل شد.

مقوله  به  زیست  محیط  حفظ  که  است  سالی  چند 
مهمی در دنیا و کشور تبدیل شده که مسیر اصلی 
سازمان  رو  این  از  است،  آموزش  آن  به  رسیدن 
قالب  در  سیزدهم  دولت  در  زیست  محیط  حفاظت 
پرورش  و  آموزش  وزارت  با  ای  تفاهمنامه  امضای 
درصدد افزایش هوش محیط زیستی و تربیت نسلی 

دوستدار محیط زیست برآمده است.
دوران  های  داستان  یا  و  شعرها  شما  همه  حتما 
کودکی خود را همچنان به یاد می آورید، حتی اگر 
سال ها از زمان یادگیری آن گذشته باشد اما باز هم 
به راحتی آنرا به زبان می آورید یا در ذهن مرور می 
کنید، اما چرا در سنین باالتر گاهی حتی حفظ کردن 
یک بیت شعر هم کار دشواری به نظر می رسد و یا 
برای به یادآوردن یک سری مسائل باید به ذهنتان 
پایین  سنین  که  معتقدند  محققان  بیاورید؟  فشار 

بهترین زمان برای یادگیری و مهارت آموزی است.
یادگیری در هر مقوله ای صدق می  و  آموزش  این 
اصول  یادگیری  و  آموزش  ما  حرف  اینجا  در  کند 
شرایط  که  دانیم  می  است،  زیست  محیط  حفظ 
محیط زیست کشور بسیار شکننده و حساس است، 
جمعیت  افزایش  تاثیر  تحت  همه  هوا  خاک،  آب، 
و  است  فروپاشی  حال  در  نکردن  مصرف  درست  و 
بدترین شرایط را طی می کنند به طوری که حتی 
نقاط  از  برخی  شدن  کویری  به  نسبت  کارشناسان 
که  معتقدند  برخی  حتی  دهند،  می  هشدار  کشور 
اگر منابع آبی به همین صورت مدیریت شود تمدن 
ایرانی به خطر می افتد، این شرایط برای هوا و خاک 
هم به همین منوال است، آلودگی هوا و مرگ ساالنه 
۴۰ هزار نفر منتسب به وضعیت هوا و آلودگی خاک 

موید این ادعا است.
حال سوال مهم این است با وجود اینکه می دانیم با 
از بین رفتن محیط زیست زندگی بسیار دشوار می 
شود اما چرا باز هم در صدد حفاظت از آنها برنمی 
آییم که به اعتقاد اهل فن این مساله به سواد و هوش 
محیط زیستی افراد بر می گردد که سازمان حفاظت 
نامه  تفاهم  کمبود  این  جبران  برای  زیست  محیط 
همکاری را با وزارت آموزش و پرورش امضا کرد تا 
در آینده شاهد نسلی دوستدار محیط زیست باشیم.

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون  سالجقه  علی 
سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای این 
تفاهم نامه گفته بود: اعتقاد داریم آموزش و پرورش 
می تواند حامی اصلی محیط زیست باشد؛ از این رو 
انجام  خوبی  کارهای  نیز  عالی  سطوح  در  می طلبد 
شود و زیرساخت همه این موارد آموزش و پرورش 
است چون زمانی می توان ذهن و جسم سالمی داشت 
که محیط زیست سالمی داشته باشیم و برای رسیدن 

به آن، بهتر است آموزش از مقطع پایین آغاز شود.
وی گفت؛ با توجه به اهمیت موضوع از ابتدای سال 
استان  دو  در  بانی  محیط  رشته  جدید،  تحصیلی 
فارس شهر شیراز و خوزستان شهر شوشتر راه اندازی 

می شود.  
همچنین در مراسم امضای تفاهم نامه یوسف نوری 
وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به اجرای این 
و  محیط بان  راستا  این  در  دانش آموزان  نامه،  تفاهم 
به  توجه  با  همچنین  می شوند،  محیط بان  همیار 
اهمیت حفظ محیط زیست با رعایت معماری تمدن 
محیط  مسائل  مدارس،  ساز  و  ساخت  در  اسالمی 
زیست از جمله انرژی پاک و استفاده از مصالح سبک 

مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
سازمان  مردمی  های  مشارکت  و  آموزش  معاون 
خبرنگار  به  باره  دراین  نیز  زیست  محیط  حفاظت 
محیط زیست ایرنا گفت: آموزش باید از مقاطع پایین 

سنی آغاز شود تا اثر خود را بر جای بگذارد.
نوراهلل مرادی افزود: ایران یکی از کشورهای مترقی 
در داشتن قانون حفاظت از محیط زیست است، بر 
زیست  محیط  حفظ  اساسی  قانون   ۵۰ اصل  اساس 
آیا برای حفظ محیط  اما  یک وظیفه عمومی است، 
زیست فقط داشتن قانون کافی است؛ می دانیم که 
نیست چون اجرای آن نیاز به آگاهی دارد و آنهم از 

راه آموزش حاصل می شود.

وی تاکید کرد: باید با افزایش هوش محیط زیستی 
در راستای حفظ محیط زیست تالش کنیم از این رو 
سازمان حفاظت محیط زیست بعد از سالها در دولت 
وزارت  با  ای  نامه  تفاهم  امضای  به  موفق  سیزدهم 
اصلی آن گسترش  پرورش شد که هدف  و  آموزش 
از  خردمندانه  حفاظت  برای  اجتماعی  سرمایه های 
محیط زیست، رشد، پرورش و شکوفایی نسلی آگاه، 
محیط زیست  زمینه  در  مسئولیت پذیر  و  عالقمند 

است.
مرادی اظهار داشت: تمدن ایرانی - اسالمی یکی از 
محیط زیستی ترین تمدن های دنیا است، به دفعات 
در قرآن هم به حفظ محیط زیست تاکید شده است 
اما چرا با وجود این فرهنگ غنی امروز محیط زیست 
شکننده و حساسی داریم که قطعا به ضعف آموزش 
و  اموزش  معاونت  که  گردد  می  بر  زمینه  این  در 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
برای جبران این کمبود در صدد رونق آموزش محیط 
و  آموزش  وزارت  همکاری  با  آموزان  دانش  زیستی 
تا آموزش را  پرورش برآمده است و تالش می کند 
از مقوله فرعی به مسیر اصلی هدایت کند تا شاهد 
زیست  محیط  حفظ  زمینه  در  آگاه  نسلی  تربیت 

باشیم.
وی با اشاره به تهیه سند تحول آموزش محیط زیست 
فرهنگ  در شورای  در سال ۱۳۹۸  این سند  گفت: 

تاکنون  زمان  آن  از  اما  شد  تصویب  کشور  عمومی 
بر زمین مانده و اقدامی صورت نگرفته بود که ما در 
ما  هستیم،  آن  مختلف  بندهای  اجرای  برای  تالش 
معتقدیم که در مسیر حفظ محیط زیست باید برنامه 
و چشم اندازهای ویژه ای داشته باشیم که انها را در 
معاونت آموزش سازمان محیط زیست تعریف کرده 
ایم و بر اساس آن پیش می رویم. معاون آموزش و 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: بر این اساس و در راستای امضای تفاهم نامه 
میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش 
و پرورش ، درخواست کردیم که کتاب های درسی 
پیوست محیط زیستی داشته باشند تا با این روش 
دانش آموزان هر چه بیشتر با اهمیت حفظ محیط 
زیست آشنا شوند، البته در سطح آموزش عالی نیز ۲ 
واحد درسی اجباری در دانشگاه ها راه اندازی شد و 
اکنون به صورت پایلوت در ۱۰ دانشگاه سراسر کشور 
اجرا می شود اما تاکید ما بیشتر بر مقطع پایین تر 
هر  از  بیش  دوره  این  در  کودکان  ذهن  است چون 

زمان دیگری آماده یادگیری است.
با همکاری سازمان  امیدواری کرد که  مرادی اظهار 
آینده  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  زیست  محیط 
نسلی ترتیب شود که هر کدام از آنها یک محیط بان 
باشند و حفظ محیط  زیست و گونه های زیستی در 

طبیعت برایشان مهم باشد.

افزایش هوش محیط زیستی همگام با آموزش

بیان  با  هالل احمر  جمعیت  رئیس   
خدمتی  هیچ  از  احمر  هالل  اینکه 
 ۱۲۰۰ گفت:  نکرد  دریغ  زائران  به 
درمان  کادر  نفر   ۲۸۰۰ و  امدادگر 
هالل احمر در عراق به زائران اربعین 

خدمت رسانی کردند.
هالل احمر  جمعیت  از  نقل  به 
برنامه  یک  در  کولیوند  پیرحسین 
و  اصول  تشریح  با  تلویزیونی 
این  خدمات  بر  حاکم  سیاست های 
اربعین حسینی  مراسم  در  جمعیت 
و  اربعین  حماسه  از  پیش  گفت: 
ضعف،  و  قوت  نقاط  قبل،  ماه ها  از 
احتمالی  مخاطرات  و  آسیب ها 
بیماری های  و  گرمازدگی  همچون 
نوپدید در مراسم اربعین، شناسایی، 
احصا و برنامه ریزی کاملی انجام شده 

بود.
بعد  هالل احمر  جمعیت  افزود:  وی 
از ۲ سال که مراسم اربعین به دلیل 
شیوع کرونا برگزار نشد، برای داخل 
برنامه ریزی کرد و  از کشور  و خارج 
و  داخل کشور  امدادونجات  خدمات 
خدمات بهداشت و درمان را در کشور 

عراق برعهده گرفت.
مراسم  برگزاری  از  قبل  ماه  چند 
تیم های  فراخوان  حسینی،  اربعین 
درمانی انجام و برنامه ریزی الزم برای 

المللی سالمت  بین  برگزاری کنگره 
به همراه کارگاه های عملیاتی در این 
کنگره انجام شد و هالل احمر از هر 
حیث برای خدمت به زائران حسینی 

در این مراسم بزرگ آماده شد.
همکاری  کرد:  اظهار  کولیوند 
بهداشت  وزارت  و  هالل احمر  با 
با  عراق  حشدالشعبی  همچنین 
مجازی  فراوان  جلسات  تشکیل 
با  همکاری  و  تعامل  و  حقیقی  و 
عراق  در  ایران  سفارت  و  کنسول ها 
خدماتی  ارائه  در  هم افزایی  موجب 
صدور  همچون  زائران  به  شایسته تر 
در  امدادی  بالگردهای  پرواز  مجوز 
خاک عراق و مکان یابی برای استقرار 

مراکز و تیم های درمانی شد.
هالل  امدادگر  هزار  چهار  فعالیت 

احمر در اربعین امسال
براساس  اینکه  بیان  با  وی 
در  شده  انجام  آسیب شناسی 
به  امدادرسانی  گذشته  اربعین های 
زائران در نقاط صفر مرزی با مشکل 
این  در  بنابراین  گفت:  بود،  مواجه 
نقاط پایگاه امدادی و مراکز درمانی 
همچنین  کردیم  مستقر  یک  سطح 
در  جاده ها  بین  امدادی  پایگاه های 
داخل خاک عراق تا ورودی های شهر 
موضوع  و همین  برپا شد  هم  نجف 

زائران  به  کیفی تر  خدمات  ارائه  به 
کمک شایانی کرد و موجب تسریع 

در امدادرسانی به زائران شد.
ادامه  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
امسال  اربعین  در  این جمعیت  داد: 
و  انسانی  نیروی  پایگاه ها،  ظرفیت 
پنج  تا  سه  بین  را  خود  تجهیزات 
برابر افزایش داد. برای جبران کمبود 
در  نامه  تفاهم  یک  طی  نیز  سرم 
زیرا  شد  خریداری  میلیون   ۲ عراق 
هالل احمر ایران تجربه خیلی خوبی 
گرمازدگی  درمان  و  پیشگیری  در 
به دلیل تجربه حج داشت؛ بنابراین 
را  گرمازدگی  درمان  روش  بهترین 
آموزش  طریق  از  پیشگیری  در  چه 
و چه درمان آن، هالل احمر داشت. 
سرم  تزریق  با  ما  درمانی  تیم های 
خنک کمک زیادی به درمان زائران 

گرمازده کردند.
تمام خدمات درمانی در عراق رایگان 

ارائه شد
بودن  رایگان  به  اشاره  با  کولیوند 
هالل احمر  درمانی  خدمات  همه 
امسال  گفت:  عراق  خاک  در  ایران 
ارائه  رایگان  خدمت  زائران  همه  به 
کننده  مراجعه  زائران  حتی  دادیم. 
طبق  هم  عراق  بیمارستان های  به 
این  بهداشت  وزارت  با  که  تفاهمی 
خدمات  رایگان  داشتیم،  کشور 

دریافت کردند.
علی)ع(  امام  بیمارستان  افزود:  وی 
اربعین  هالل احمر در شهر نجف در 
از  قسمتی  بود،  شده  فعال  امسال 
شهر  این  در  هم  حکیم  بیمارستان 
بود.  ایران  هالل احمر  اختیار  در 
دیگر  اختیار  در  را  خود  متخصصان 
گذاشته  هم  نجف  بیمارستان های 
هم  کربال  به  نجف  مسیر  در  بودیم. 
به ازای هر ۱۰۰ عمود یک پایگاه و 
یعنی ۱۵  بود.  مرکز درمانی مستقر 
سه  آن،  بر  عالوه  و  درمانی  مرکز 

 ۵۰ حدود  داشتیم.  هم  بیمارستان 
عمود  در  امل  بیمارستان  از  درصد 
ایران  هالل احمر  اختیار  در   ۲۴۴
بود. بیمارستان حیدریه و بیمارستان 
سیار احسان هم که بسیار مجهز بود، 
در مسیر نجف تا کربال در اختیار این 

جمعیت بود.
کولیوند ادامه داد: در شهر کربال هم 
الحسین)ع(  بیمارستان  درصد   ۵۰
اختیار  در  المهندس  ابومهدی  و 
و  بود  ایران  احمر  هالل  جمعیت 
درمانی  خدمات  ایرانی،  متخصصان 
الزم را در سطح چهار به زائران ارائه 
دندانپزشکی  درمانگاه های  می دادند. 
هم برای اولین بار در اربعین امسال 
دادند.  خدمات  زائران  به  عراق  در 
درمانگاه های ویژه گرمازدگی و درمان 
عراق  در  نیز  فیزیوتراپی  و  پا  تاول 
راه اندازی شد. امسال حتی گروه های 
به  درمانی  خدمت  برای  جهادی 
زائران با هالل احمر همکاری داشتند. 
پایگاه   ۲۴۳ مجموع؛  در  بنابراین 
سه  و  ثابت  بیمارستان   ۹ درمانی، 
بیمارستان سیار فعال بودند و دارو و 
تجهیزات گروه های جهادی پزشکی 

را هم هالل احمر تامین می کرد.
بیمه  خدمات  از  بیمار  زائران  تمام 

بهره مند بودند
بیان  با  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
خدمات  از  بیمار  زائران  همه  اینکه 
بیمه مسئولیت مدنی بهره مند شدند، 
افزود: ۱۱۴۰بیمار بستری، ۹۱۷ نفر 
دریافت  سرپایی  درمان  نیز خدمات 
هالل احمر  بین  همکاری  کردند. 
اتاق  ایجاد  طریق  از  نیز  بیمه  و 
تلفن هماهنگی  با یک  و  فرماندهی 

انجام می شد.
شرایط  که  بیمارانی  گفت:  کولیوند 
حجم  اینکه  برای  داشتند،  پایداری 
بیمارستان های عراق پر نباشد، خیلی 

سریع به ایران منتقل کردیم.

فعالیت چهار هزار امدادگر هالل احمر در اربعین امسال

و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
با  تهران،  شهر  اسالمی  شورای  نقل 
اعتبار  اختصاص  پیشنهاد  به  اشاره 
۹۵۲ میلیارد تومانی به حمل و نقل 
دستگاه   ۷۰۰ اکنون  گفت:  شهری 
واگن نیازمند تعمیر اساسی است که 
هزینه تعمیر هر دستگاه واگن، سه تا 
چهار میلیارد تومان برآورد می شود.

شهر  اسالمی  شورای  از  نقل  به 
هاشمی  تشکری  جعفر  سید  تهران، 
نقل  و  حمل  ناوگان  اینکه  اعالم  با 
بی مهری  با  دوره گذشته  در  شهری 
از  و  بود  مواجه  شهری  مدیریت 
تعداد واگن های مترو و اتوبوس های 
افزود: ضعف در  موجود کاسته شد، 
بر  عالوه  که  شد  سبب  نگهداشت، 
نیز  ناوگان  کیفیت  کمیت،  کاهش 
کنار  در  عوامل  این  و  کند  تنزل 
هم  دست  به  دست  کرونا،  شیوع 
اخیر،  نیم  و  سال  دو  در  تا  دادند 
تعداد سفرهای روزانه با وسایل نقلیه 

ناوگان حمل و نقل  عمومی و سهم 
همگانی در سفرهای درون شهری به 

میزان قابل توجهی کاهش یابد.
تعداد  اکنون  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
از  به کمتر  اتوبوس های فعال تهران 
۲ هزار دستگاه و آمار سفر روزانه از 
طریق ناوگان اتوبوسرانی به کمتر از 
است،  کرده  تنزل  سفر  هزار   ۸۰۰
گفت: از حدود ۱۵۰۰ دستگاه واگن 
از  نیمی  به  نزدیک  تهران،  متروی 
)تعمیرات  اورهال  نیازمند  نیز   آنها 

اساسی( است.
تشکری هاشمی بتصریح کرد: نیاز به 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  تأمین 
میان مدت  برنامه های  قالب  در  باید 
دنبال شود اما برای عبور از وضعیت 
که  شهری  نقل  و  حمل  اورژانسی 
مسائل  سال،  دوم  نیمه  در  عموماً 
می یابد،  افزایش  آن  مشکالت  و 
مراتب  به  مبلغی  تزریق  با  می توان 
ناوگان  تومان  میلیارد  هزار  از  کمتر 

حمل و نقل عمومی را احیاء کرد.
وی اضافه کرد: این مبلغ در مقیاس 
اجرای  برای  رایج  بودجه های 
مدیریت  کلیدی  مأموریت های 
شمار  به  توجهی  قابل  رقم  شهری، 
از  درصد   ۲ حدود  تنها  و  نمی آید 
بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران 
مبلغ  این  با  اما  می شود  شامل  را 
و  کیفیت  می توان  امسال  پایان  تا 
شهروندان  به  خدمات رسانی  کمیت 
در ناوگان حمل و نقل همگانی را به 

صورت محسوسی ارتقا داد.
پیشنهاد  مورد  در  هاشمی  تشکری 
اختصاص اعتبار ۹۵۲ میلیارد تومانی 
به حمل و نقل شهری، توضیح داد: 
نیازمند  واگن  دستگاه   ۷۰۰ اکنون 
اورهال است که هزینه تعمیر اساسی 
هر دستگاه واگن، سه تا چهار میلیارد 
تومان برآورد می شود و عالوه بر آن، 
را  فرسوده  اتوبوس  دستگاه   ۷۰۰
وارد  می توان  اورهال  صورت  در  نیز 

خطوط کرد که هزینه تعمیر اساسی 
هر دستگاه اتوبوس نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

میلیون تومان است.
و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
تهران،  شهر  اسالمی  شورای  نقل 
ظرفیت  محدودیت  بر  تأکید  ضمن 
اورهال روزانه مترو و اتوبوس، تعداد 
واگن هایی را که بازسازی کامل آنها 
سال  پایان  باقی مانده  روز   ۱۷۰ تا 
امکان پذیر است، روزانه یک دستگاه 
تعداد  و  دستگاه   ۱۷۰ حداکثر  و 
آنها در  بازسازی  اتوبوس هایی را که 
مدت زمان باقی مانده از سال، ممکن 
حداکثر  و  دستگاه   ۴ روزانه  است، 

۶۸۰ دستگاه، اعالم کرد.
اورهال  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
میلیارد   ۶۸۰ واگن،  دستگاه   ۱۷۰
 ۶۸۰ اساسی  تعمیر  برای  و  تومان 
میلیارد   ۲۷۲ نیز  اتوبوس  دستگاه 
میلیارد   ۹۵۲ مجموع  در  و  تومان 

تومان اعتبار مورد نیاز است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

هزینه تعمیر اساسی هر 
واگن مترو ۳ تا ۴ میلیارد 

تومان است

خبر

اقتصاد دانش بنیان از برنامه های جدی 
معاونت علمی ریاست جمهوری است

گفت:  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  سرپرست   
اقتصاد دانش بنیان وقتی محقق می شود که در همه 
دستگاه های کشور، نوآوری به باور تبدیل و این یکی از 
برنامه های جدی معاونت علمی ریاست جمهوری است.

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی  در حاشیه نشست هیات 
برنامه های  درباره  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  دولت 
حوزه  در  که   گفت  ریاست جمهوری  علمی  معاونت 
بنیان  و  گرفته  زیادی صورت  اقدامات  فناوری  و  علم 
های خوبی هم گذاشته شده است که باید توسعه یابند. 
تصویب قانون جهش تولید اتفاق بزرگی بود که امسال 
رخ داد این قانون نسل جدیدی از تاثیرگذاری معاونت 
علمی ریاست جمهوری در عرصه نوآوری را به منصه 

ظهور خواهد گذاشت.
ریاست جمهوری  علمی  معاونت  نقش  بزرگترین  وی 
نوآوری  پیگیری  و  نظارت  راهبری،  سیاستگذاری،  را 
که  گفت  و  دانست  کشور  های  دستگاه  همه  در 
اقتصاد دانش بنیان وقتی محقق می شود که در همه 
و  شود  تبدیل  باور  به  نوآوری  کشور،  دستگاه های 
ریاست  برنامه های جدی معاونت علمی  از  این یکی 

جمهوری است.
دهقانی فیروزآبادی مساله بعدی را توجه به ثروت های 
توسعه  افزود:  و  کرد  بیان  مختلف  شهرهای  در  ملی 
متوازن زیست بوم نوآوری کشور ما الزم است و یکی 
از برنامه های معاونت علمی توجه به شهرهایی است که 
استعدادهای نوآوارنه دارند. همچنین توجه به توسعه 
و  مردمی  اقتصاد  بر  مبتنی  مالی  توسعه  مدل های 
مقاومتی یکی دیگر از  برنامه های معاونت علمی است.

وی ادامه داد: مساله دیگر توجه به بازار ملی است. بازار 
ملی، ناموس ملی است و حتی اگر بتوانیم بخشی از 
بازار ملی را در حوزه نوآوری و شرکت های دانش بنیان 
بیاوریم، اتفاق بزرگی رخ می دهد. توجه ویژه به صادرات 
یکی  مغزافزار  و  نرم  فناوری  بنیان،  دانش  محصوالت 
دیگر از برنامه ها است. ما توان بسیاری در این زمینه 
داریم و باید به علوم انسانی، رسانه و فناوری های نرم و 

اجتماعی توجه ویژه داشته باشیم.
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آموزش  وزارت  در  مهر  طرح  ستاد  رئیس   
از  با اشاره به بازگشایی مدارس و  و پرورش 
سرگیری آموزش های حضوری گفت: رعایت 
ماسک  از  استفاده  و  فردی  بهداشت  نکات 
از کرونا  توسط دانش آموزان برای پیشگیری 

ضروری است.
محمد  آموزش وپرورش،  وزارت  از  نقل   به 

دانش  به  وگویی  گفت  در  کاظمی  مهدی 
آموزان باالی ۱۲ سال توصیه کرد که نسبت 
به دز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند تا سطح 
ایمنی بدنی آنها افزایش یابد تا دچار بیماری 

نشوند.
کرونا  واکسن  تزریق  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای دانش آموزان اختیاری است اما توصیه 

را  واکسن  این  آموزان  دانش  که  می کنیم 
تزریق کنند.

آموزش  وزارت  در  مهر  طرح  ستاد  رئیس 
نیز  معلمان  اگرچه  کرد:  اضافه  پرورش  و 
کالس ها  در  را  بهداشتی  الزم  توصیه های 
بسته های  و  پوسترها  و  داشت  خواهند 
خانواده،  اما  دارد  وجود  مدارس  در  آموزشی 

این  در  نیز  ملی  رسانه  و  مدارس  اولیای 
بیان  با  خصوص نقش مهمی دارند. کاظمی 
اینکه تهویه کالس های درس توسط سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بررسی شده 
است، گفت: امیدواریم مهر با نشاط و بدون 
مشکلی را داشته باشیم و بتوانیم به ارتقای 

کیفیت آموزشی کمک کنیم.

استفاده از ماسک در مدارس برای پیشگیری از کرونا ضروری است

ضرورت پوشش بیمه ای برای مراقبت های دوره سالمندی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 
تاسیس  به  خیریه  مراکز  و  دولت  گفت:  اجتماعی 
مرکز نگهداری سالمندان توجه اساسی داشته باشند 
و  مراقبتی  بیمه ای  باید پوشش  آنها  تکریم  برای  و 

نگهداری در دوره سالمندی برقرار شود.
یداهلل ابوالفتحی ممتاز روز چهارشنبه در یک نشست 
خبری که در دانشگاه توانبخشی و سالمت اجتماعی 
مراکز  به  جامعه  نگرش  اکنون  افزود:  شد،  برگزار 
بر  عموم  تصور  و  است  منفی  سالمندان  نگهداری 
این است که هر فردی که در این مراکز نگهداری 
می شود، احتماال فرزندان ناخلفی داشته در حالی که 
مراکز نگهداری سالمندان بخشی از زندگی همه ما 

است.
کیفیت  ارتقای  و  افزایش  برای  داشت:  اظهار  وی 
این  گسترش  و  تاسیس  باید  سالمندی  زندگی 

مراکز مورد توجه قرار گیرد. ما باید واقع بین باشیم؛ 
در  نباشند  خود  از  مراقبت  به  قادر  که  سالمندانی 
این مراکز بهتر می توانند زندگی کنند. در بسیاری از 
کشورها به ازای هر ۶ تا هفت سالمند یک تخت در 
خانه های سالمندان وجود دارد در حالی که این رقم 
در ایران ۳۰ تا ۴۰ سالمند به ازای هر تخت است 
و الزم است مراکز سالمندی روزانه و شبانه روزی 
گسترش یابد زیرا فردی که در شرایط اضطراری نیاز 
به مراقبت های ویژه دارد باید در این مراکز نگهداری 

شود.
ممتاز تاکید کرد: اگر بیمه مراقبتی و نگهداری در 
ایجاد  نیز  اشتغالزایی  شود،  برقرار  سالمندی  دوره 
درمانی  گفتار  و  فیزیوتراپی  مانند  خدماتی  و  شده 
نیز برای سالمندان با پوشش مناسب بیمه ای ارائه 
می شود و سطح کیفیت زندگی آنها افزایش می یابد.

زنان سالمند تاب آوری کمتری دارند 
به گفته این عضو هیات علمی، زنان نسبت به مردان 
در دوره سالمندی میزان تاب آوری پایینی به دالیل 
مختلف از جمله وضعیت اقتصادی پایین و اجتماعی 
دارند و میزان تاب آوری آنها نسبت به حوادث نیز 
کمتر است. اکنون به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند ۷۰ تا 
۸۰ مرد سالمند در دنیا وجود دارد در حالی که این 

رقم در کشور ۹۷ مرد و ۱۰۰ زن است.
ممتاز تصریح کرد: سالمندی بیماری نیست و وجود 
متخصصان طب سالمندی، ارائه خدمات در منزل و 
مراکز نگهداری توسط این متخصصان کمک بزرگی 
به کیفیت زندگی آنها می کند. متاسفانه تعارض در 
منافع اجازه کار به این افراد متخصص را نمی دهد 
در حالی که باید برخی قوانین سالمندی اصالح و 

به روز شود.
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اخبار

استاندار کردستان: حفاظت از تاالب 
زریبار نیازمند کار جهادی است

کل  اداره  بیشتر  جدیت  لزوم  بر  تاکید  با  کردستان  استاندار   
حفاظت محیط زیست استان در زمینه مدیریت دریاچه زریبار، 
حفاظت از این تاالب را نیازمند کار جهادی توسط همه دستگاه ها 

دانست.
 اسماعیل زارعی کوشا در چهارمین کمیته استانی برنامه مدیریت 
حفاظت  کل  اداره  داشت:  اظهار  زریوار  بین المللی  تاالب  جامع 
محیط زیست کردستان در همه مشکالت و چالش های مربوط به 
تاالب زریبار، مسوول است و به عنوان ناظر، باید نظارت موثری بر 

عملکرد دستگاه ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه زریبار برای من اهمیت فوق العاده ای دارد، ادامه 
داد: اینکه دستگاه های دیگر در زمینه ساماندهی و حفاظت از این 
تاالب کم کاری کنند، از مسوولیت های محیط زیست نمی کاهد.

استاندار کردستان بر لزوم شفافیت کارکرد کمیته کمیته استانی 
برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی زریبار تاکید کرد و افزود: 
جلسات باید نتیجه بخش بوده و تمرکز دستور کار روی مشکالت 

اولویت دار باشد.
زارعی کوشا یادآور شد: معتقدم اگر درآمدهای تاالب زریبار به 
درستی مدیریت شود، این تاالب به تنهایی می تواند شهرستان 
مریوان را از بودجه ای بی نیاز کند، بنابراین طرح گردشگری باید 

سریع در دستور کار قرار گیرد.
وجود  گردشگری  حوزه  سرمایه گذاران  ترس  اینکه  بیان  با  وی 
باید  داد:  ادامه  است،  مختلف  دستگاه های  مقررات  و  قوانین 
تا  باشد  شفاف  و  جدا  دیگر  بخش  از  بخش  هر  مسوولیت 

سرمایه گذاران دچار مشکل نشوند.
در  گردشگری  طرح های  اجرای  خواستار  کردستان  استاندار 
حاشیه زریبار و جذب سرمایه گذار شد و اظهار داشت: با جذب 
و  مریوان  در  گردشگری  زیرساخت های  تدریج  به  سرمایه گذار 

زریبار ایجاد و توسعه می یابد.
کیومرث حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان هم خواستار 
رفع  برای  کردستان  دانشگاه  پژوهشی  طرح های  از  استفاده 
مشکالت تاالب زریبار شد و گفت: دستور کار مشخص و پیگیری 
در  را  تاالب  این  به  مربوط  مشکالت  می تواند  کمیته  مصوبات 

کمترین زمان رفع کند.
اینکه  بیان  با  هم  کردستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ساماندهی فاضالب سه روستای حاشیه تاالب زریبار در دست 
اجرا است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای این طرح 

هزینه و شبکه داخلی روستاها انجام شده است.
محمد فرهاد اضافه کرد: برای امسال نیز ۱۵ میلیارد ریال جهت 
اجرای ساماندهی فاضالب این روستاها اختصاص یافته و در حال 
حاضر دو هزار متر شبکه و خط انتقال فاضالب باقی مانده است.

وی میزان بهره مندی جمعیت مریوان از جمع آوری فاضالب را 
۹۹ درصد عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۸۳ 

کیلومتر شبکه فاضالب در این شهر اجرا شده است.
وجود ۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در اطراف زریبار

اینکه  بیان  با  هم  کردستان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
هنوز نمی دانیم مدیریت تاالب باید با کدام دستگاه باشد، اضافه 
کرد: آب شرب شهر مریوان از چاه های حفر شده در دشت های 
مشرف به تاالب زریبار تامین می شود، ضمن اینکه ۱۸۰ حلقه 
چاه غیرمجاز در اطراف این تاالب وجود دارد که ۱۷۷ مورد آن 

مربوط به بخش کشاورزی و بقیه صنعتی و شرب است.
آرش آریانژاد به مسدود کردن ۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در اطراف 
زریبار اشاره کرد و گفت: احداث خانه باغ های جدید و متعاقب آن 
حفر چاه های غیرمجاز در محوطه آن ساخت و ساز، شناسایی چاه 

ها و مسدود کردن آن را با مشکل مواجه کرده است.
وی یادآور شد: با بهره برداری از شبکه پایاب سد گاران و ناحیه 
عمرانی ۱ و ۲ مریوان، استفاده از این چاه ها کنار گذاشته می شود، 
همچنانکه از چهار هزار و ۶۵۰ هکتار شبکه کشاورزی، سه هزار 
حفاظت  کل  اداره  است.سرپرست  بهره برداری  آماده  آن  هکتار 
محیط زیست کردستان هم بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها 
در ساماندهی بحث ساخت و ساز غیرمجاز، کشاورزی و پیشرفت 
بافت مسکونی در حوزه دریاچه زریوار تاکید کرد و گفت: پیشتر 
فاضالب ۱۱ روستا به صورت مستقیم وارد این دریاچه می شد 
که تعدادی از آنها ساماندهی و اکنون هنوز فاضالب سه روستا 
این  فاضالب  قرار شد  افزود:  تاالب می شود.اقبال حمیدی  وارد 
سه روستا در ضلع شرقی تاالب ساماندهی شود اما هنوز مشکل 
رفع  برای  دانش بنیان  طرح های  از  است  نیاز  و  نشده  برطرف 
به  شود.وی  استفاده  دریاچه  مختلف  بخش های  در  مشکالت 
تهدیدها و چالش های زریبار از جمله تردد کامیون ها و تانکرهای 
حامل مواد نفتی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، کشت گونه های 
آب بر مثل توتون و برنج، استفاده غیرمجاز فاضالب روستاهای 
در  غیرقانونی  فعالیت های  کشاورزی،  برای  تاالب  غربی  ضلع 
ارگان های  توسط  زریبار  دریاچه  حوضه  و  گردشگری  مجموعه 
دولتی و نظامی و عدم تملک اراضی حریم تاالب توسط شرکت 
آب منطقه ای و اختالف آن با مالکان عرفی در زریبار اشاره کرد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان اضافه کرد: 
از دیگر چالش های موجود، عدم کارایی بند انحرافی قزلچه سو و 
ورود رسوب در زمان سیالبی و فعالیت غیرقانونی افراد سودجو 
در زریبار با ادعای سرمایه گذاری است.فرماندار مریوان هم گفت: 
کرده اند،  پیدا  زریبار  به  گونه  نگاه حساسیت  شهروندان  بیشتر 
بنابراین می طلبد نگاه مان به ارتباط مردم با تاالب تغییر کند، 
تا  کند  انتفاع  احساس  تاالب  این  به  نسبت  قشری  هر  یعنی 
اینکه  با بیان  احساس مسوولیت داشته باشد.اسماعیل احمدی 
در  را  مردم  باید  داد:  ادامه  داشت،  زریبار  به  بخشی  نگاه  نباید 
مدیریت و حفاظت زریبار سهیم کنیم، چراکه در غیراینصورت 
قادر به حفظ این تاالب نخواهیم بود.دریاچه بین المللی زریبار 
 ۴۰۰ و  هزار  سه  نیزار،  هکتار   ۲۰۰ و  هزار  یک  دارای  مریوان 
هکتار پناهگاه حیات وحش و دو هزار و ۳۰۰ هکتار تاالب است 
و هفتمین تاالب ثبت شده ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در کنوانسیون بین المللی رامسر است.طول دریاچه زریبار حدود 
پنج کیلومتر و عرض آن حدود ۱.۶ کیلومتر، وسعت تاالب به 
و  آبی در فصول مختلف متغیر و حداقل  تغییرات حجم  دلیل 
حداکثر عمق آن به ترتیب دو و ۶ متر است.زریبار در یک دره 
کوه های  با  و شرق  غرب  دو طرف  از  و  دارد  قرار  وسیع  طولی 
پوشیده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب اراضی منطقه را 
جنگل و بیشه زارهای نیمه انبوه تشکیل می دهد که گونه غالب 
جنگلی آن بلوط ایرانی است.گیاهان شناوری چون سراتوفیلیوم، 
سریوفیلیوم و گونه هایی از گیاهان خاردار و گونه های نی، هزارنی، 
بارهنگ آبی، نیلوفر آبی، علف هفت بند، پیچک ها، لویی، بزواش، 
جگن و نعناع پوشش گیاهی این تاالب را تشکیل می دهد.سیاه 
ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی و ماهی گامبوزیا 
از جمله گونه های بومی و ماهی آمور سفید، کپور آیینه ای، کپور 
معمولی، کپور سرگنده )بیگ هد( و فیتوفاک از جمله گونه های 

غیربومی این دریاچه است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
با  استان  این  راکد  طرح های  گفت:  اردبیل 
تسهیالت  از  اشتغال  و  تولید  رونق  هدف 

کم بهره بهره مند می شوند.
با  گو  و  گفت  در  سه شنبه  روز  شایقی  داود 
خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از محل تبصره ۱۸ 
اقتصادی  طرح های  برای  ویژه ای  تسهیالت 
ایجادی، توسعه ای ، نیمه فعال و راکد پرداخت 
می شود تا امکان بازگشت آنها به چرخه تولید 

و افزایش اشتغال زایی فراهم آید.
وی با بیان اینکه طرح های تولیدی بخش های 
مختلف صنعتی، کشاورزی،  گردشگری و حتی 
فرهنگی و ورزشی شامل تبصره ۱۸ هستند، 
افزود: دستگاه های اجرایی استان پیگیری الزم 
انجام  صنعتی  و  تولیدی  طرح های  برای  را 
دهند تا شرایط مطلوب و امیدبخشی در این 

حوزه ایجاد شود.
شایقی ادامه داد: بانک های عامل در پرداخت 

این تسهیالت با ابالغ بخشنامه ها و قوانین و 
مقررات بودجه ای سال جاری شرایط مطلوبی 
با دغدغه  تا سرمایه گذاران  ایجاد می کنند  را 

کمتر این منابع حمایتی را دریافت کنند.
استان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
اردبیل با بیان اینکه طرح های متعدد صنعتی، 
تولیدی و خدماتی در استان به عنوان پیشران 
قرار  دولت  مالی  پشتیبانی  و  حمایت  مورد 
می گیرند، افزود: تعداد زیادی از این واحدهای 
کشاورزی،  بخش  در  تولیدی  و  صنعتی 
و  نقل  و  حمل  حوزه  و  گردشگری  صنعتی، 
همچنین آب و خاک در حال اجراست که در 
سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تالش 
این  رسیدن  نتیجه  به  تا ضمن  است  این  بر 
طرح ها با جذب منابع ملی و استانی بتوان به 

توسعه و تقویت نهادهای موثر کمک کرد.
با  اشتغال  و  توسعه  طرح  تدوین  از  شایقی 
مهاجرت  از  جلوگیری  و  اشتغال زایی  هدف 
بی رویه روستاییان در استان خبرداد و گفت: 
مقرر است ساالنه این طرح در ۱۲۹ روستای 

استان اجرا شود.
هر  در  طرح  این  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
موجود،  ظرفیت های  با  متناسب  روستا 
طرح های اشتغال در دستور کار قرار می گیرد 
قابل توجهی  تاکنون طرح های  ، همچنان که 

در زمینه های مختلف از قبیل تولید گیاهان 
و  طیور  پرورش  فرش،  خوشه های  دارویی، 
از روستاهای  برخی  طرح های گردشگری در 

استان اجرایی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل با بیان اینکه اشتغال زایی در روستاها 
مورد تاکید دولت است، افزود: بر این اساس 
برای  استان  در  روستا   ۱۲۹ گذشته  سال 
اشتغال زایی شناسایی شد و برای امسال نیز 
شناسایی همین تعداد روستا برنامه ریزی شده 

است.
وی با اشاره به نحوه  توزیع اعتبارات در استان 
استاندار  تاکید  با  اعتبارات  توزیع  کرد:  بیان 
در  شهرستان  هر  ظرفیت  تناسب  به  اردبیل 

شاخص های تحول آفرین انجام می شود.
شایقی اظهار کرد: با ابالغ بودجه ۱۴۰۱ جلسه 
شهرستان ها  و  استان  برنامه ریزی  شورای 
برگزار و توزیع اعتبارات به تناسب ظرفیت ها، 
توانمندی ها و شاخص های توسعه هر منطقه 

انجام خواهد شد.
در  بویژه  زیرساخت ها  تکمیل  بیان کرد:  وی 
بخش راه، راه آهن، فرودگاه ، آب، برق و گاز 
در اولویت اصلی توزیع اعتبارات قرار دارد و در 
کنار آن پروژه های نیمه تمام با اولویت عمران 

و آبادانی شهرها و روستاها به اتمام می رسد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل :

طرح های راکد استان اردبیل تسهیالت 
کم بهره می گیرند

اخبار

کشت کلزا در ۵۰۰ هکتار از اراضی 
شهرستان سرپل ذهاب آغاز شد

 رییس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب گفت: کشت کلزا 
در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 

آغاز شد.
»نعمت دارابی« روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: محصول کلزا در فصل پاییز کشت و در بهار 
سال آینده برداشت می شود که یکی از با کیفیت ترین 

دانه های روغنی محسوب می شود.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود یک هزار تن کلزا 

در شهرستان سرپل ذهاب برداشت شود.
رییس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب تاکید کرد: محصول 
شهرستان  در  کشاورزان  از  تضمینی  صورت  به  کلزا  
خریداری می شود و مشکلی خرید محصول از کلزاکاران 

نداریم.
از  ادامه  دارابی گفت: جهاد کشاورزی سرپل ذهاب در 
به  نسبت  مقرر  وقت  در  خواست  شهرستان  کشاورزان 

کشت این محصول اقدام کنند.
وی با بیان این که ویژگی های گیاه کلزا و سازگاری آن 
با شرایط مختلف آب و هوایی، بیانگر اهمیت کشت این 

محصول در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی است.
او تصریح کرد: گفت: این محصول می تواند در تناوب با 
زراعت گندم و جو قرار گیرد و عالوه بر کاهش بیماری 
ها، آفت و علف های هرز، باعث افزایش عملکرد نیز می 

شود.
سرپل ذهاب با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت در غرب 
های  زمین  هکتار  و ۵۰۰  هزار  از ۴۴  بیش  کرمانشاه، 

کشاورزی و باغی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه:

هفت هزار و ۷۷۵ ناشنوا و کم شنوا در استان 

کرمانشاه زیرپوشش بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اعالم اینکه اکنون 
زیرپوشش  کم شنوا  و  ناشنوا  نفر   ۷۷۵ و  هزار  هفت 
بهزیستی استان کرمانشاه است، گفت: از این تعداد چهار 

هزار و ۵۸۸ نفر مرد و مابقی زن هستند.
 »فرحناز محمدی« روز چهارشنبه در نشست خبری به 
اداره کل  در سرسرای  ناشنواییان  روز جهانی  مناسبت 
بهزیستی استان کرمانشاه، افزود: در حال حاضر تقربیا  
۱۰۰ درصد نوزادان تازه متولد استان کرمانشاه توسط 
دستگاه های غربالگری سنجش شنوایی می شوند که 
اگر دچار مشکلی هستند به موقع برای درمان آنها مانند 

کاشت حلزون اقدام شود.
وی در خصوص پیشگیری از ناشنوایی نیز گفت: برای 
باید موضوع غربالگری  از معلولیت ناشنوایی  پیشگیری 
و آزمایش ژنتیکی قبل از بارداری و حتی قبل از ازدواج 
جدی گرفته شود؛ زیرا به فرض مثال اگر در زمان باداری 
نیز متوجه شویم بچه ناشنوا به دنیا می آید قانون اجازه 
سقط جنین نمی دهد به همین خاطر باید قبل بارداری 

آزمایش ژنتیک و غربالگری را جدی بگیریم.
به چهار  را  ناشنوایی  معلویت  میزان  ادامه  در  محمدی 
قسمت ناشنوایی خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید 
تقسیم بندی کرد و افزود: از هفت هزار و ۷۷۵ ناشنوایی 
ناشنوای  آن  مورد   ۹۴۶ استان  بهزیستی  زیرپوشش 
ضعیف یا خفیف، ۲ هزار و ۸۵۰ نفر ناشنوایی متوسط، ۲ 
هزار و ۹۰۳ نفر ناشنوایی شدید و هزار و ۵۶ نفر ناشنوای 

خیلی شدید است.
نظر  از  متوسط  و  ناشنواییان خفیف  اینکه  بیان  با  وی 
توانایی، قابلیت، نیاز و هوش با افراد عادی جامعه هیچ 
اجرایی  های  دستگاه  و  جامعه  اما  گفت:  ندارند،  فرقی 
با آنها عادی برخورد نمی کنند مثال وقتی  در برخورد 
براساس قانون سه درصد استخدامی های دولتی باید از 
جامعه معلوالن باتوجه به توانایی های باشد، اما دستگاه 

های دولتی در استخدام و پذیرش آنها تعلل می کنند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه یکی دیگر از مشکل 
ناشنواییان استان را ارتباط برقرار کردن با دستگاه های 
اجرایی و افراد دیگر در محیط زندگی دانست و از دستگاه 
های اجرایی خواست پرسنلی را برای یادگیری زبان اشاره 

به بهزیستی معرفی کنند تا به آنها آموزش داده شود.
محمدی همچنین از خانواده های دارای معلول ناشنوا 
خواست بیایند در دوره های زبان اشاره شرکت کنند و 
تا بتوانند در منزل با زبان اشاره با فرزند خود صحبت و 
تعامل برقرار کنند. وی بیان داشت: زبان اشاره ناشنواییان 
یک زبان بین المللی است و یادگیری آن توسط ناشنواها 
و دیگران می تواند به آنها خیلی کمک کند و با تمام 
مقام مسئول در بخش  این  برقرار کنند.  ارتباط  جهان 
پایانی صحبت های خود به تجلیل از ناشنواییان موفق 
رشته های مختلف استان کرمانشاه در حاشیه افتتاحیه 
کتابخانه ناشنوایان در کتابخانه امیرکبیر شهر کرمانشاه 

خبر داد.
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 مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره 
به اینکه عملیات اجرایی ۳۳ هزار واحد مسکن 
ملی در استان ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
گفت: در کمتر از ۶ ماه پیشرفت فیزیکی را از سه 
تالش  که حاصل  رساندیم  درصد  به ۱۹  درصد 
مجموعه مدیران استان بخصوص استاندار ساعی 

و کوشا است.
»مهرداد آهکی« روز چهارشنبه با حضور در دفتر 
کرمانشاه  مرکز  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
نحوه  درخصوص  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  و 

اظهار داشت:  از پیشرفت  این میزان  به  رسیدن 
تا ۶ ماه پیش ما یک هزار و ۵۷۷ واحد در حال 
ساخت داشتیم اما از اردیبهشت امسال استاندار 
شورای  ساعته  چهار  جلسه  هشت  کرمانشاه 
داد  تشکیل  مصوبه   ۲۰۰ از  بیش  با  را  مسکن 
تا موانع موجود را در مسیر اجرای نهضت ملی 
مسکن بردارند و این در حالی است که وزیر راه و 
شهرسازی هم گزارش هفته ای و ماهیانه را روند 
پیشرفت پروژه های مسکن ملی استانها دریافت 

می کند.

از  کرمانشاه  استان  سهمیه 
مسکن ملی ۱۲۰ هزار واحد 

است
شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ادامه  در  کرمانشاه  استان 
با اشاره به اینکه هم اکنون 
۳۳ هزار واحد مسکن ملی 
ساخت  حال  در  استان 
در  استان  سهمیه  و  است 
چهار سال ۱۲۰ هزار واحد 
ابتدای  در  گفت:  است، 
 ۲۰۰ دولت،  فراخوان 
متقاضی  کرمانشاهی  هزار 
بودند  ملی  مسکن  دریافت 
اولیه  پاالیش  از  بعد  که 
نفر دارای شرایط  ۵۷ هزار 
شدند  داده  تشخیص  اولیه 
مدارک  تکمیل  حال  در  و 
اعطای  تسهیالت  ادامه  در  آهکی  هستند.  خود 
در  و  تومان  میلیون  را ۴۰۰  کرمانشاه  مردم  به 
شهرستان ها ی استان ۳۰۰ میلیون تومان عنوان 
راه و  تاکید وزیر  بر اساس  اظهار داشت:  کرد و 
شهرسازی پروژه های مسکن ملی متقاضی محور 
است و سهمیه هر استان براساس میزان تقاضای 
همچنین  و  کند  پیدا  افزایش  تواند  می  موجود 
جهت مساعدت به متقاضیان سهم آورده مردم را 

تا آخرین لحظه دریافت نمی کنیم.
طرح  در  هکتار   ۵۰۰ حدود  تملک  دنبال  به 

مسکن ملی هستیم
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره 
شرط  سه  ملی  مسکن  دریافت  برای  اینکه  به 
اساسی وجود دارد، افزود: متقاضی نباید از سال 
تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  یعنی   ۱۳۵۷
از  از دولت دریافت کرده باشد،  امروز زمینی  به 
تسهیالت بانک مسکن استفاده نکرده و همچنین 
از پنج سال پیش تا به امروز ملکی به نام او ثبت 
نشده باشد.این مسوول از اختصاص بیش از ۵۰۰ 
های  پروژه  به  شدن  اضافه  برای  زمین  هکتار 
اکنون  مسکن ملی استان خبر داد و گفت: هم 
برای چشم انداز آینده استان به شدت به دنبال 
مستاجر  افراد  بتوانیم  تا  هستیم  زمین  تامین 
این  و  کنیم  استان صاحب خانه  در  را  بیشتری 
به ۶۰ درصد  اکنون هم  در حالی است که هم 
 ۲ یعنی  کردیم  عمل  خود  سااله  چهار  تعهدات 

برابر میزانی که برنامه ریزی شده بود.
آهکی با اشاره به اینکه پروژه های مانند ۱۲ هزار 
واحدی سراج، ۶ هزار واحدی دولت آباد و چهار 
در حال ساخت  کرمانشاه  مرادآباد  واحدی  هزار 
است، توضیح داد: مقاوم سازی و ایمنی در برابر 
زلزله یکی از اولویت های اصلی این پروژه های 
واحدها  کیفی  کنترل  بر  لذا  است  ملی  مسکن 
هزار   ۱۲ پروژه  همچنین  و  شده  تاکید  بسیار 
واحدی که یک شهر ۵۰ هزار نفری را ایجاد می 
کند را با تمام زیرساخت های آموزشی، درمانی، 
تفریحی و اداری در نظر گرفته ایم تا مردم آن 

منطقه در آسایش کامل باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه:

ساخت ۳۳ هزار واحد مسکن ملی در کرمانشاه به مرحله  ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم 
 ۶ در  گازرسانی  ایستگاه   ۲۷ احداث  با  کرد: 
صنعتی  واحد   ۶۵ جاری  سال  نخست  ماهه 
استان به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده 

است.
نادر کمالی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران 
های  بخش  در  گازرسانی  اهمیت  به  اشاره  با 
صنعتی گفت: با تأمین گاز بخش های صنعتی 
عالوه بر دسترسی سریع و کاهش هزینه های 
بخش های صنعتی در تأمین انرژی مصرفی، 
با کاهش مصرف سوخت های فسیلی زمینه 
حفظ محیط زیست و کاهش آالیندگی ها و 
حرکت به سمت سوی صنعت پاک فراهم می 

شود.
وی اظهار کرد: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، 
با تأمین گاز بخش های صنعتی، ۳۶ هزار لیتر 
در مصرف سوخت های فسیلی در استان صرفه 

جویی شده است.
طرح  ترین  مهم  از  یکی  به  اشاره  با  کمالی 
های اجرایی در تأمین گاز بخش های صنعتی 
افزود: با اجرای مصوبه شورای اقتصاد، از یک 
هزار ۲۷۶ واحد صنعتی مشمول طرح، تاکنون 
نزدیک رسانی گاز به  ۸۷۵ واحد انجام شده 

است.
امسال ۱۰ پروژه مهم در بخش گازرسانی به 

صنایع آذربایجان شرقی اجرایی می شود

شرکت  طرحهای  اجرای  و  مهندسی  مدیر 
گاز استان آذربایجان شرقی هم گفت: امسال 
۱۰ پروژه مهم در بخش گازرسانی به صنایع 

اجرایی خواهد شد.
های  ایستگاه  کرد:  اعالم  افتخاری  بهرام 
 TBS۱۰,۰۰۰ و    CGS۵۰,۰۰۰
ایستگاه   اجرای  خضرلو،  صنعتی  شهرک 
بعثت،  صنعتی  شهرک    CGS۱۲۰,۰۰۰
صنعتی  شهرک  تقویتی  تغذیه  خط  اجرای 
متر،  متراژ۲۱۰۰  به  اینچ   ۱۶ سایز  با  آخوال 
اجرای خط انتقال ۸ اینچ سهند فلوت، گازدار 
هادیشهر،   CGS۵۰,۰۰۰ ایستگاه  کردن 
نیروگاه  گیری  اندازه  ایستگاه  کردن  گازدار 

خط  اجرای  بناب،  سهند   F کالس  ترکیبی 
گلخانه  متر   ۱۱۰۰ طول  با  اینچ   ۶ تغذیه 
متین زراعت جیران، اجرای خط تغذیه هشت 
به طول ۱۲۷۰۰ متر کارخانه قندعسل  اینچ 
داخلی  شبکه  اجرای  بر  نظارت  آذرآبادگان، 
از  متر   ۱۷۰۰۰ متراژ  به  صنعتی  شهرکهای 
جمله پروژه های مهم در دست اجرا در بخش 
صنایع استان می باشد که به زودی به اتمام 
خواهند رسید. وی اظهار کرد: با توجه به رو به 
اتمام بودن گازرسانی خانگی در استان، اولویت 
و  های صنعتی  بخش  گاز،  توزیع  در  شرکت 
تولیدی در راستای ایجاد ارزش افزوده و توسعه 

زیرساخت های اقتصادی استان می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی : 

6۵  واحد صنعتی در آذربایجان شرقی به شبکه گاز طبیعی متصل شد
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عطایی: بازیکن سازی باید در 
باشگاه ها انجام شود، نه در  تیم ملی

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازیکنان برای 
مدت طوالنی در اختیار تیم های باشگاهی هستند و در 
آنجا است که باید پیشرفت و رشد آنها شکل بگیرد، 

نه در تیم ملی.
بهروز عطایی در خصوص اینکه تیم هراز آمل در فصل 
جدید لیگ برتر والیبال به دنبال چه جایگاهی است، 
اظهار داشت: نمی توان از االن هدفگذاری مشخصی را 
برای تیم در نظر گرفت. چرا که ما بازی به بازی پیش 
می رویم؛ اما هدف اصلی ما این است که نسبت به سال 

گذشته نتیجه بهتری کسب کنیم.
سرمربی تیم والیبال هراز در مورد اینکه چه ارزیابی 
تیم ها  شرایط  و  والیبال  برتر  لیگ  جدید  فصل  از 
دارد، گفت: تیم های لیگ برتر را می توان در ۳ بخش 
قرار داد. سه چهار تیم هستند که آنها را باید مدعی 
قهرمانی قرار داد. تعدادی از تیم ها هم به دنبال حضور 
در پلی اف هستند و البته برای حضور در نیمه نهایی 
هم برای خودشان شانس متصور هستند. سایر تیم های 
سقوط  و  بمانند  لیگ  در  می کنند  تالش  باقیمانده 

نکنند.
عطایی درباره اینکه لیگ تا چه حد می تواند به تیم 
ملی والیبال کمک کند، گفت: قطعا لیگ نقش مهمی 
در بازیکن سازی و تزریق بازیکنان باکیفیت به تیم ملی 
دارد. چرا که بازیکنان برای مدت طوالنی در اختیار 
باید  که  است  آنجا  در  و  هستند  باشگاهی  تیم های 

پیشرفت و رشد آنها شکل بگیرد، نه در تیم ملی.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
بازیکنان تیم های قدرتمندی مثل ایتالیا و لهستان در 
بهترین تیم های باشگاهی دنیا بازی می کنند و تیم های 
ملی آنها از این مسئله سود می برند. به همین خاطر 
هر چقدر لیگ برتر والیبال ایران کیفیت بهتری داشته 

باشد تیم ملی دارای بازیکنان آماده تری خواهد بود.

جوادی: سرخابی ها نقش موثری در ورزش 
قهرمانی دارند

خبر

گایا: امیدوارم انریکه مدت های 
طوالنی بماند

6

بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا حمایت خود را از 
لوییس انریکه اعالم و ابراز امیدواری کرد که این 
مربی سال های سال در تیم ملی اسپانیا باقی بماند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، تیم ملی فوتبال 
اسپانیا در دیدار حساس برابر پرتغال توانست با یک 
گل به پیروزی دست کند تا راهی نیمه نهایی لیگ 

ملت های اروپا شود.
از  حمایت  به  اسپانیا  هافبک  گایا،  لوییس  خوزه 
انریکه پرداخت و گفت: سرمربی تنها نهایت حمایت 
را از بازیکنان دارد. ما نتایج خوبی با انریکه کسب 
کرده ایم. خوشبختانه راهی نیمه نهایی شدیم و گام 
بعدی ما درخشش در جام جهانی است و به همین 

خاطر باید از این تیم و سرمربی آن حمایت شود.
او ادامه داد: خوشبختانه نتایج خوبی کسب کرده ایم 
و به همین خاطر باید بدون ترس این مسیر را ادامه 
داد. ما با انریکه خوشحال هستیم و امیدوارم که 
این مربی سال های سال در تیم ملی به کار خود 

ادامه دهد.
گایا درباره پیروزی برابر پرتغال گفت: این پیروزی 
بسیار خوشحال کننده است چرا که اعتماد به نفس 
الزم را به ما می دهد. ما برای پیروزی در هر دیداری 
نهایت تالش خود را به کار می گیریم و از جان مایه 
می گذاریم. به خاطر کشورمان در زمین می میریم.

تیم ملی فوتبال اسپانیا با گلی که آلوارو موراتا در 
پیروزی  به  پرتغال  برابر  رساند  ثمر  به  دقیقه ۸۸ 
دست پیدا کرد تا راهی نیمه نهایی لیگ ملت های 

اروپا شود.

ملی  تیم  سابق  سرمربی  اسکوچیچ«  دراگان   «
ریجیکا«  »رادیو  با  مصاحبه  در  ایران  فوتبال 
من  از  که جام جهانی  این درست  گفت:  کرواسی 
گرفته شد اما نتایج و رکوردهایم در تاریخ تیم ملی 

فوتبال ایران برای همیشه باقی خواهد ماند.
به گزارش ایرنا، دراگان اسکوچیچ که با صدرنشینی 
در گروه A مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
صعودهای  سریعترین  از  یکی  آسیا  قاره  در  قطر 
فوتبال جهان  بزرگ  این جشنواره  به  را  کشورمان 
از سوی فدراسیون فوتبال   نهایت  بود در  رقم زده 
برکنار شد و جای خود را به کارلوس کی روش داد.

کنار  از  بعد  اسکوچیچ 
ملی  تیم  از  شدن  گذاشتن 
فوتبال در حدود ۱۵ روز در 
گفتگو  از  پس  و  ماند  ایران 
فوتبال  فدراسیون  مدیران  با 
با  مالی اش  مسائل  درباره 
دستیارانش  از  جمعی  بدرقه 
کشور  راهی  ملی  تیم  در 

کرواسی شد.
مدت  این  در  که  اسکوچیچ 
حاضر  رسانه ای  هیچ  با 
در  بود،   نشده  گفتگو  به 
و  را شکست  ریجیکا« سکوتش  با »رادیو  مصاحبه 
از اتفاقاتی حرف زد که منجر به جدایی اش از تیم 

ملی فوتبال ایران شد.
او حرف هایش را با این کلمات آغاز کرد: جام جهانی 
را باید از پشت تلویزیون نگاه کنم و این اتفاقی است 
که برای من اتفاق افتاد، اتفاق تلخ و البته ناراحت 

کننده است.
وی افزود: اینکه در جام جهانی نیستم از کنترل من 
در  را  نتایج  بهترین  ایران  ملی  تیم  با  است،  خارج 
مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ کسب کردم.

با  را  زیادی  بازی های  ما  داد:  ادامه  بعد  اسکوچیچ 
پیروزی پشت سر گذاشتیم و رکوردهای زیادی را 

توانستیم با تیم ملی فوتبال ایران ثبت کنیم.
خاطرنشان  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
به  ایران  فوبتال  فدراسیون  انتخابات  وقتی  ساخت: 
پایان رسید مهدی تاج برنده شده بود و او تصمیم 

به اخراج من گرفت.
وی تصریح کرد: من تصمیم رئیس جدید فدراسیون 
کاری  اینکه  بدون  االن  و  پذیرفتم  را  ایران  فوتبال 
داشته باشم اینجا )کرواسی( هستم. من می خواهم 

استراحت کنم.
اسکوچیچ در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد 
شرایط  کرد:  اعالم  است،  کرده  دریافت  جدیدی 
قیمت  است،  شده  بهتر  خیلی  مربیگری  در  من 
من افزایش پیدا کرده است اما من می خواهم همه 
تصمیم  بعد  و  کنم  بررسی  خوب  را  پیشنهادات 

نهایی را برای انتخاب تیم جدیدم می گیرم.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: 
اما  شد  گرفته  من  از  جهانی  جام  که  درست  این 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  تاریخ  در  رکوردها  و  نتایج 
برای همیشه باقی خواهد ماند و من امیدوارم ایران 

در جام جهانی کار بزرگی انجام دهد.

اسکوچیچ: جام جهانی را از من گرفتند اما 

رکوردهایم همیشه باقی می ماند

 مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از آغاز المپیاد 
استعدادهای برتر ورزش کشور از روز جمه خبر داد و 
تاکید کرد: استان تهران در ۱۰ رشته ورزشی میزبان 

ورزشکاران است.
 علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران 
از  میزبانی  درخصوص  خود  امروز  خبری  نشست  در 
سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، 
برگزاری  در  دلیل کرونا  به  وقفه ای که  از  بعد  گفت: 
المپیاد رخ داد، با زحمات و همکاری همه بخش های 
این  ورزش،  وزارت  در  مسئوالن  سایر  و  کل  اداره 
المپیاد از روز جمعه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز 
به گونه ای  نفرات شرکت کننده  دامنه سنی  می شود. 
تعریف شده که روی استعدادهای خروجی این المپیاد 
همچنین  و   ۲۰۲۸ المپیک  و  پاریس  المپیک  برای 
بازی های آسیایی سرمایه گذاری شود. طی مدت اخیر 
مختلف  مسابقات  برگزاری  با  منتخب  ورزشکاران 
شرکت  ایران  کوچک  المپیک  در  و  شدند  شناسایی 
می کنند. این المپیاد در ۲۲ رشته برگزار می شود که 
استان تهران در ۱۰ رشته شامل گلف، کشتی)آزاد و 
فرنگی(، تیراندازی، تیروکمان، شنا، واترپلو، قایق رانی، 

وزنه برداری و اسکیت میزبانی خواهد داشت.
حضور ۵ هزار ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر

بر پنج هزار  بالغ  این رویداد جمعیتی  افزود: در  وی 
نفر را میزبانی خواهیم کرد. ما توانستیم برای اولین 
بار با همراه سازی سایر دستگاه ها این رویداد را برگزار 
کنیم. در ادوار قبل تمام بار اجرایی مسابقات بر روی 
این دوره سایر دستگاه ها  اما در  بود  اداره کل  دوش 
بر  را  المپیاد  برگزاری  از  گوشه ای  تا  آمدند  یاری  به 
برگزاری  که  تأخیر  بار  چند  از  بعد  بگیرند.  عهده 
المپیاد وجود داشت، استارت و برگزاری در هفته اول 
مهر ماه کار سخت و شجاعانه ای است، چون مدارس 
هم پس از چند سال حضوری شده اند و ورزشکاران 
شرکت کننده از میان همین دانش آموزان هستند که 
البته همکاری الزم از سوی آموزش و پرورش صورت 

گرفت.
خواهیم  نمایش  به  را  تهران  استان  ورزش  ظرفیت 

گذاشت
جوادی درباره هزینه های برگزاری این المپیاد گفت: 
مبالغ در دو سه نوبت واریز شده و البته اعتبارات به 
نخواهد  رویداد  برگزاری  کل  کامل  هزینه های  اندازه 

و  شده  تامین  مالی  منابع  سوم  یک  کنون  تا  بود. 
آن که میزبانی شایسته ای از مسابقات داشته باشیم از 
ظرفیت سایر دستگاه ها استفاده کردیم. ما قصد داریم 
از اسپانسرها استفاده بهره ببریم و با این کار مشکلی 
توان و ظرفیت  واقع می خواهیم  نخواهیم داشت. در 

ورزش استان تهران را به نمایش بگذاریم.
هیئت ها  و  ورزشکاران  از  را  مالی  حمایت  بیشترین 

داشته ایم
انتقاد  درباره  تهران  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
اداره  این  توجه  عدم  از  تهرانی  ورزشکاران  از  برخی 
کل پس از تعویق بازی های آسیایی و پاراآسیایی بیان 
ورزشکاران  خود  و  هیئت ها  روسای  اذعان  به  کرد: 
ما  زمان  در  ملی  تیم  اردوهای  در  حضور  بیشترین 
برنامه  و  جلسه  زیادی  ورزشکاران  برای  است.  بوده 
داشته ایم تا حامی آن ها باشیم. بیشترین حجم کمک 

و  بوده  من  حضور  ماهه  شش  زمان  در  هیئت ها  به 
سعی کرده ایم به شکل های مختلف از آن ها حمایت 

کنیم.
در  مختلف  استادیوم های  وضعیت  درباره  جوادی 
که  کرد  اعالم  قانون  براساس  دولت  گفت:  پایتخت 
از طریق فرآیندهای مشخص در  باید  اماکن ورزشی 
اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. واقعیت این است 
که ما توان مدیریت همه اماکن ورزشی خود را نداریم، 
پس باید از حضور بخش خصوصی صالحیت دار بهره 
ببریم. در این باره اما محدودیت های قانونی هم داریم. 
خصوصی سازی  پرسپولیس  و  استقالل  مثال  برای 
در  را  اماکنی  مستقیم  نمی توانیم  ما  و  شده اند 
داریم،  که  اختیاراتی  با  اما  بگذاریم،  اختیارشان 
دو  این  می کنیم.  حمایت  آن ها  ورزش  توسعه  از 
کنند؛  تیم داری  نیز  دیگر  رشته های  در  باید  باشگاه 

این  است.  داده  رخ  نیز  گذشته  در  که  اتفاقی  همان 
ولی  گرفته،  صورت  آن ها  مدیران  طرف  از  استقبال 
رایزنی هایی  در حال  ندیده ایم.  رسمی  تقاضای  هنوز 
در این باره هستیم، چون این دو باشگاه تاثیر زیادی 
در توسعه ورزش دارند. البته سایپا و پیکان و هوادار 

فعالیت خوبی در این حوزه دارند.
ورزشگاه تختی به دهکده ورزشی تبدیل خواهد شد

کرد:  بیان  دستگردی  ورزشگاه  شرایط  درباره  وی 
اداره کل نیست و اختیاری در  به  دستگردی متعلق 
خصوص آن نداریم. با این وجود برای احیای ورزشگاه 
قرار است یک مجموعه  آنجا  و  اقدام کرده ایم  تختی 
زیبا و مفرح برای حضور خانواده ها باشد و یک دهکده 
ورزشی را در تختی ایجاد کنیم. طرح جامع در مراحل 
این طرح، جانمایی ها  آمادگی  از  بعد  و  نهایی است 

صورت می گیرد تا در نهایت این طرح کامل شود.

 رئیس فدراسیون جودو گفت: عملکرد تیم 
سه نفره ایران و همچنین "حسین قمی" 
به عنوان مربی تیم کشورمان در مسابقات 

تاجیکستان قابل قبول بود.
ایرنا  با  گفت وگو  در  میراسماعیلی  آرش 
در خصوص حضور تیم سه نفره ایران در 
اظهار  تاجیکستان،  ریاست جمهوری  جام 
همین  در  سال  هر  مسابقات  این  داشت: 
تاریخ برگزار می شود و به دلیل اینکه جوایز 
نقدی ۴، ۲ و هزار دالری برای نفرات برتر 
البته  می گیرد.  قرار  استقبال  مورد  دارد، 
امسال به دلیل نزدیکی زمان به پیکارهای 
جهانی، نفرات کمتری شرکت کرده  بودند. 
با این حال در هر وزن شاهد حضور ۲۵ الی 

۳۰ جودوکار بودیم.
جودوی  خوب  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
در  کشور  این  کرد:  عنوان  تاجیکستان، 
در  مناسبی  سرمایه گذاری  اخیر  سال های 
جودو داشته و حتی در رده سنی جوانان 
نیز تیم بسیار خوبی دارد که قطعا در آینده 
حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

میراسماعیلی بیان کرد: در مسابقات امسال، 
ازبکستان،  تاجیکستان،  از  خوبی  نفرات 
و  آذربایجان  جمهوری  روسیه،  قزاقستان، 
چند کشور دیگر حضور داشتند و مبارزات 

جالبی را در تاتامی به نمایش گذاشتند.
این  در  نیز  ایران  نفره  تیم سه  وی گفت: 
برنز  یک  و  نقره  مدال  یک  به  مسابقات 
ایران عملکرد  نفره  رسید.معتقدم تیم سه 
به عنوان  نیز  قمی  و حسین  داشت  خوبی 
برجای  خود  از  مناسبی  عملکرد  مربی، 

گذاشت.
از  بعد  افزود:  جودو  فدراسیون  رئیس 
اردوی  یک  اسالمی،  کشورهای  بازی های 
به  اعزامی  نفر  سه  برای  را  روزه  هفت 
آرمانی  شرایط  با  تا  داشتیم  تاجیکستان 

نسبی راهی این مسابقات شوند.

وی گفت: این مسابقات در پنج وزن مردان 
و ۲ وزن زنان برگزار شد. در سنگین وزن، 
قونیه  مسابقات  از  بعد  که  را  زاده  ملک 
گرفت  قرار  صلیبی  رباط  جراحی  تحت 
را  حسینی  محدثه  بانوان  در  همچنین  و 
آسیب  دچار  اسالمی  کشورهای  در  که 
دیدگی شدید دست شد و جراحی کرد را 

نمی توانستیم اعزام کنیم.
وی در مورد امضای تفاهمنامه با فدراسیون 
فکر  کرد:  عنوان  تاجیکستان،  جودوی 
در  که  هستیم  فدراسیونی  تنها  می کنم 
یکسال اخیر چهار تفاهمنامه با کشورهای 
بپذیریم  باید  که  کردیم  امضا  همسایه 
شرایط جودوی برخی از آنها بهتر از ماست 
و قطعا این همکاری به سود جودوی ایران 

خواهد بود.
میراسماعیلی در خصوص مفاد تفاهمنامه 
داد:  توضیح  تاجیکستان،  با  شده  امضا 

برگزاری کمپ های تمرینی مشترک، انجام 
مسابقات به صورت رفت و برگشت و حضور 
داوران دو کشور در مسابقات داخلی طرفین 
حضور  بحث  بود.  تفاهمنامه  این  مفاد  از 
طرفین  سود  به  واقعا  کشور،  دو  داوران 
در  بیشتری  باعث می شود عدالت  و  است 

مسابقات را شاهد باشیم.
ایران  جودوکاران  شرایط  مورد  در  وی 
سهمیه  کسب  مسابقات  در  حضور  برای 
گفت:  تعلیق،  شرایط  به  توجه  با  المپیک 
ورزش  وزیر  حضور  با  نشستی  در  بزودی 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  همچنین  و 
شرکت خواهم کرد تا تصمیم نهایی برای 
کسب  مسابقات  در  ما  جودوکاران  حضور 
شود.  گرفته   IOC پرچم  زیر  و  سهمیه 
و  جوانان  کشوری  مسابقات  همچنین 
بزرگساالن را برگزار می کنیم تا جودوکاران 
باشند.  مسابقه ای  و  تمرینی  شرایط  در 

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: مسابقات 
انجام خواهد شد  جام کاسپین در روسیه 
که منتظر ارسال دعوتنامه از سوی میزبان 
هستیم. همچنین می خواهیم یک تورنمنت 

بین المللی چند جانبه را میزبانی کنیم.
کادر  شرایط  خصوص  در  میراسماعیلی 
فنی تیم ملی جودو گفت: بعد از بازی های 
فنی  کمیته  جلسه  اسالمی،  کشورهای 
برگزار شد که مربیان تیم ملی نیز گزارش 
خود را ارائه کردند. طی روزهای آتی جلسه 
تا  شد  خواهد  انجام  فنی  کمیته  بعدی 

راه کارهای الزم ارائه شود.
وی گفت: در ورزش مربیان همیشه و در 
در  اما  نمی شوند  دیده  مربیان  پیروزی ها 
شکست ها، نشانه ها به سوی مربیان گرفته 
می شود. بحث ما تقویت کادر فنی است تا 
به  داریم  فنی  کادر  در  که  جوانی  مربیان 

تجارب ارزشمندی برسند.

میراسماعیلی: عملکرد جودوکاران ایران و "حسین قمی" 
در تاجیکستان قابل قبول بود؛ بحث ما تقویت کادرفنی است

ناظری: در مسابقات جهانی نجات غریق صاحب مدال می شویم
 سرمربی تیم ملی نجات غریق با ابراز امیدواری نسبت 
جهان  قهرمانی  مسابقات  در  تیم  این  آوری  مدال  به 
گفت: به جرات می گویم که قوی ترین تیم را عازم این 

رقابت ها کرده ایم.
محمد ناظری سرمربی تیم ملی نجات غریق مردان در 
مورد شرایط این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان گفت: تیم در شرایط خوبی قرار دارد به خصوص 
آماده سازی  اردوی  مرحله  پنج  با  بار  اولین  برای  که 
رفت  باالتر  مرحله  به  مرحله  اردوها  کیفیت  داشتیم. 

تاثیر  و این موضوع در روند آماده سازی ملی پوشان 
مثبت داشت و کمک کرد تا تیم کامل و پرقدرت داشته 
باشیم.وی که اولین مدال )طال( نجات غریق ایران در 
دارد  اختیار  در  را  جهان  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
مسابقات  در  ملی پوشان  آوری  مدال  شرایط  مورد  در 
پیش رو خاطرنشان کرد: مسابقات به خاطر کرونا با وقفه 
دو ساله برگزار می شود و ایران با ترکیب کامل در بخش 
ملی شرکت می کند. با شرایطی که ملی پوشان دارند 

قطعا می توانیم در این رقابت ها صاحب مدال شویم.

جرات  به  کرد:  تاکید  غریق  نجات  ملی  تیم  سرمربی 
ملی  تیم  قوی ترین  زنان  و  مردان  بخش  در  می گویم 

عازم مسابقات قهرمانی جهان شده است.
کننده  شرکت  کشورهای  دیگر  شرایط  مورد  در  وی 
از  اینکه »آیا شناختی  و  در مسابقات قهرمانی جهان 
آنها دارید؟«، گفت: رقابت کشورهای مختلف در ادوار 
مختلف مسابقات و رکورد آنها را بررسی و آنالیز کرده ام. 
برخی پیشرفت نسبی داشتند و برخی هم دچار افت 

شدند که کرونا بی تاثیر در آن نبوده است.

میرجلیلی:  ورزشکاران می توانند مصداق بارز عمل به شعار »ما می توانیم« باشند

 رییس سازمان بسیج ورزشکاران با بیان اینکه 
از اهداق گام  ترویج معنویت در ورزش بخشی 
ورزشکاران  گفت:  است،  اسالمی  انقالب  دوم 
می توانیم«  »ما  شعار  عملی  مصداق  می توانند 

باشند.
مهدی میرجلیلی با اشاره به اهیمت دفاع مقدس 
اظهار داشت: ما در گام نخست انقالب اسالمی 
مقدس  دفاع  نام  به  گران بها  بسیار  تجربه  یک 
نظر  مد  که  دوم  گام  در  می تواند  که  داشتیم 
باشد.  کارساز  بسیار  الگویی  است  انقالب  رهبر 
در گام دوم انقالب جوانان نقش اصلی دارند و 
مقام معظم رهبری خطاب به آنان اعالم کردند 
ایران  برای  اساسی  و  بزرگ  گام های  باید  که 
اسالمی بردارند و روحیه امید به آینده به کشور 
تزریق کنند. در گام دوم باید شعار ما می توانیم 
در عمل تجربه شود. یکی از اقشاری که به خوبی 
و  ایران  سطح  در  می توانیم  ما  نماد  می توانند 
جهان باشند، جامعه ورزش به ویژه ورزشکاران 

پارالمپیکی هستند.
رییس سازمان بسیج ورزشکاران ادامه داد: مقام 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  برای  رهبری  معظم 
هفت سرفصل را تعریف کردند که یکی از آنان 
ایثار  فرهنگ  و  معنویت  ترویج  است.  معنویت 
در  ما  را  این  و  دارد  زیادی  برکات  ورزش  در 
ورزش های پارالمپیکی دیدیم. این مهم می تواند 
به تمام ورزش های ما تسری پیدا کند. زمانی 
که کاروان با نام سردار دل ها و سرپرستی یک 
مادر شهید راهی ژاپن شد همگان بر اهمیت این 
کار تاکید داشتند و این کاروان یکی از بهترین 
نتایج تاریخ ایران را در ادوار پارالمپیک رقم زد. 
برکت  موجب  زمینه ای  هر  در  شهدا  یاد  و  نام 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در ورزش کشتی قهرمان المپیک 
»محمدرضا گرایی« بهترین جمله را درباره شهدا 
گفت و با توسل به یک شهید گمنام مدال طال را 
به دست آورد. گرایی اعالم کرد که شهدا معجزه 

می کنند و این واقعیت دارد. اگر سیره شهدا در 
ورزش ترویج داده شود، بدون شک ما در مسیر 
گام دوم انقالب قرار خواهیم گرفت. باید با نگاه 
و عمل انقالبی در ورزش تالش کنیم تا گام های 

جهادی در این زمینه برداشته شود.
در  ایثار  فرهنگ  ترویج  اهمیت  در  میرجلیلی 
رشادت های  با  باید  جدید  نسل  گفت:  ورزش 
باید  آنان  شوند.  آشنا  جبهه ها  در  ما  قهرمانان 
بدانند که قهرمانی مانند اسماعیل اعلمی چگونه 
عزیز  این  پالک  و  کرد  عوض  را  مبارزه  میدان 
و می توانست  بود  آسیا  قهرمان  او  مدالش شد. 
از  و  ایثار  باشد.  جهانی  سکوی  در  سال ها  تا 
خودگذشتگی این شهید درس بزرگی برای نسل 
جدید است. برای ترویج فرهنگ ایثار می توانیم 
قهرمانان ورزشی را به گلزار شهدا و منازل این 
والدین  از  گفتار  یا  سخن  یک  ببریم.  عزیزان 
شهدا و فرزندان آنان ممکن است مسیر زندگی 

قهرمانان ما را عوض کند.
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هنری
گزارش

دنبال راه حل مسائل واقعی و اصلی 
صنعت گردشگری هستیم

 رئیس اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق 
)ع( گفت: به دنبال راه حل مسائل واقعی و اصلی صنعت گردشگری 
در بخش دولتی و خصوصی هستیم و تالش می کنیم این اندیشکده 
محل تضارب اندیشه هایی باشد که در حوزه توسعه گردشگری کشور 

بتوانند فعاالنه دور یک میز بنشینند.
ظرفیت های فرهنگی، طبیعی و تمدنی، ایران را در بحث جهانگردی 
در دسته کشورهای متمایز و مهم جهان قرار داده است، از همین رو 
با هدف آسیب شناسی جدی مباحث کالن حوزه گردشگری و میراث 
اندیشکده مطالعات  انقالب  ابتدایی گام دوم  فرهنگی در سال های 
جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق)ع( از اواخر تیرماه ۱۴۰۱ با 
حضور جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان، مدیران حوزه فرهنگی 

و گردشگری کشور گشایش یافت.
شهاب طالیی در گفت وگو با خبرنگار گردشگری ایرنا، درباره تشکیل 
اندیشکده جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق )ع( گفت: ورود 
و حل  از سر دغدغه  به موضوع گردشگری  امام صادق)ع(  دانشگاه 
کار  این  پشت  تجربه ای  یک  است  اندیشکده ای  جنس  از  و  مساله 
این  در  سیاست گذاری  و  کارشناسی  زیسته  تجربه  که  دارد  وجود 

حوزه در مراکز پژوهشی است.
وی افزود: اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث، اگر چه در دانشگاه 
امام صادق )ع( شکل گرفته، اما منحصر به این دانشگاه نیست، هر 
کسی که در این حوزه فعال است، تجربه اجرایی و مدیریتی دارد، از 
فعاالن حوزه گردشگری در بخش اقتصاد گردشگری تا پژوهشگران 
مسائل  برای حل  می توانند  حوزه،  این  در  سابق  و  فعلی  مدیران  و 
و  نظریه  میراث فرهنگی  در حوزه  یا  گردشگری  و مشکالت صنعت 

راهکار بدهند.
طالیی توضیح داد: ما در اندیشکده مسئوالن را با این سوال مواجه 
قابل  هم  اگر  چگونه؟  است؛  توسعه  قابل  گردشگری  اگر  می کنیم، 
و خیلی  بیان شود  باید خوب  پرسشگری  این  نیست، چرا؟  توسعه 
و  اجرایی  الزامات  هم  کدام  هر  شود.  داده  پاسخ  باید  هم  خوب 
قانون گذاری و اجرا  باید در سطح  قانون گذاری خود را دارد. کشور 
اختیارات و وظایف متولی این حوزه را بازبینی کند، اگر هم که قائل 
را هم  آن  انجام شدن  دارد، چگونه  اراده ای وجود  و  تمایل  و  است 

باید بیان کنند.
رئیس اندیشکده جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق )ع( گفت: 
ما به دنبال راه حل مسائل واقعی و اصلی صنعت گردشگری در بخش 
محل  اندیشکده  این  می کنیم  تالش  و  هستیم  خصوصی  و  دولتی 
کشور  گردشگری  توسعه  حوزه  در  که  باشد  اندیشه هایی  تضارب 

بتوانند فعاالنه دور یک میز بنشینند.
دارای  دانشگاهی  و  علمی  حوزه  در  هم  صادق)ع(  امام  »دانشگاه 
از ظرفیت خود استفاده  یک مرجعیت و مقبولیت است و می تواند 
و کمک کند راه حل های علمی و منطقی مسائل را در سطوح مختلف 

حکمرانی در دستور کار قرار دهد
اتمام  از  بعد  مدیران  و  وزیران  دنیا  در  معموال  کرد:  بیان  طالیی 
مسئولیت خود کنار گذاشته نمی شوند، بلکه در اندیشکده ها تجارب 
بعدی  نفرات  تا  می کنند،  بیان  را  خود  مسائل  و  گره ها  مدیریتی، 
و  موانع  از  بتوانند  راحتی  به  یا  نشوند  دچار  چالش ها  نوع  این  به 

دست اندازها عبور کنند.

مهدی تارخ: بازی کردن مقابل 

برادرم از افتخارات بزرگ من است
به  همیشه  که  من  بزرگ  افتخارات  از  یکی  گفت:  تارخ  مهدی 
آن می بالم و در این عالم سرافراز هستم این است که در سریال 
معصومیت از دست رفته نقش »برادر شوذب« را بازی کردم. آنجا 

فهمیدم که بازیگری به چه معناست.
مهدی تارخ در حاشیه آیین تشییع پیکر امین تارخ در گفت و گو با 
خبرنگار سینمایی ایرنا اظهار داشت: چقدر جسارت می خواهد که 
یک برادر روبه روی برادر خودش که پیشکسوت و بزرگ و اعتبار 

سینمای ایران است بایستد و بازی کند بی آنکه تپق بزند.
وی به نقش های  امین تارخ در سینما و تلویزیون اشاره کرد و 
و  مادر  سینا،  بوعلی  مفید،  نبود، شیخ  نفر  یک  تارخ  گفت: امین 
اسطوره سینما، تئاتر و تلویزیون رفت. بنای آن آموزشگاه و خشت 

خشت آن را امین ساخت.
مهدی تارخ افزود:  امین می گفت آمدیم و رفتیم، دوستی به جای 
سکه ای در جیب هایمان جای گرفت. گفت عزیزان من دیگر در 

تاریخ چنین جمعی تکرار نخواهد شد.
تئاتر  سینما،  عالم  در  سال   ۴۰ داشت:  اظهار  تارخ  برادرامین 
و تلویزیون ادعا می کردم که بازیگری را بلدم اما در ۴ سال که 
در کارگاه بازیگری این عزیز مدیریت داخلی آنجا را داشتم تازه 

فهمیدم که از بازیگری هیچی نمی دانم و اول راه هستم.
مهدی تارخ افزود: یک کلمه از این بزرگوار یاد گرفتم که گفت 
بازیگری به نمایش گذاشتن یک شخصیت انسانی به وسیله انسان 
برای انسان است. همین یک جمله را یاد گرفتم تازه فهمیدم که از 

عالم بازیگری چیزی نمی دانم.

ارشاد اسالمی گفت: در  و  وزیر فرهنگ 
سفرهای استانی رئیس جمهوری همان 
مجتمع های  برای  که  اعتباری  مقدار 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  فرهنگی 
اسالمی در نظر می گیریم، برای توسعه، 
کتابخانه های  عادالنه  تجهیز  و  تکمیل 
عمومی نیز در نظر گرفته ایم و این اتفاق 

در استان های مختلف رخ داده است.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  
کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
امنای  هیئت  جلسه  پنجاه ویکمین 
چهارشنبه  کشور  عمومی  کتابخانه های 
محمدمهدی  حضور  با  شهریور   ۳۰
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی 
مهدی  امناء،  هیئت  رئیس  و  اسالمی 
کتابخانه های  نهاد  دبیرکل  رمضانی 
عضو  پرویز  محسن  کشور،  عمومی 
کتابخانه های  کتاب   نهاد  مدیره  هیئت 
فرهنگی  معاون  احمدوند  یاسر  عمومی، 
فاطمه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
امنای  هیئت  عضو  فراهانی  عزیزآبادی 
مؤمنی  عصمت  و  عمومی  کتابخانه های 
عضو هیئت امنای کتابخانه های عمومی 
و علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 
حسین جاللی عضو ناظر مجلس شورای 
نمایندگان  و  امنا  هیئت  در  اسالمی 
برنامه  سازمان  و  استان ها  عالی  شورای 
معاون  احمدوند  بودجه کشور، محمد  و 
میرعبداللهی  سیدباقر  مالی،  و  اداری 
فناوری  و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاون 
معاون  هراتی  محمدرضا  اطالعات، 
کتابخوانی،  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه 
امور  و  اجرایی  مشاور  آشتیانی  هادی 
مشاور  جعفری  زهرا  دبیرکل،  حوزه 
رسانه ای دبیرکل، محمدمهدی زرافشان 
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل و مرضیه خالویی دبیر شورای 

معاونان و مدیران نهاد برگزار شد.
عرصه وسیع برای گسترش فعالیت های 

فرهنگی در دولت مردمی
نشست  این  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
ضمن تقدیر از تالش های مهدی رمضانی 
و مدیران نهاد طی سخنانی گفت: نهاد 
از  یکی  کشور  عمومی  کتابخانه های 
وزارتخانه  مجموعه  بخش های  بهترین 
همواره  دوستان  این  با  جلسات  است. 
بوده  همراه  آموزنده ای  و  نکات خوب  با 
هیات  جلسه  تناسب  همین  به  است. 
نیز  کشور  عمومی  کتابخانه های  امنای 
جمعی  حضور  با  پربار  بسیار  جلسه ای 
غنیمت  را  آن  که  است  فرهیختگان  از 

می دانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با 
اشاره به مصوبات جلسه گفت: از دوستان 
و  ایده پردازی  با  تا  می خواهم  نهاد  در 
از  استفاده  و  فکر  اتاق  از  بهره گیری 
برنامه های  امناء،  هیئت  اعضای  تجربه 
بلندمدتی را تدوین کنند و در خصوص 
برنامه هفتم توسعه نیز احکام پیشنهادی 

خود را آماده کنند.
رئیس هیئت امنای کتابخانه های عمومی 
کشور با اشاره به حمایت دولت از حوزه 
زمینه  مردمی  دولت  در  گفت:  فرهنگ 
بسیار  فرهنگی  کار  گسترش  و  بسط 
رئیس جمهور  شخص  از  است؛  فراوان 
حوزه  به  ویژه ای  نگاه  دوستان  سایر  تا 
در  موردی  هیچ  تقریباً  و  دارند  فرهنگ 
دولت وجود نداشته که ما پیگیری کنیم 

و به نتیجه نرسیده باشد.
اسماعیلی درباره اعتبارات درنظر گرفته 
سفرهای  در  گفت:  استان ها  برای  شده 
مقدار  همان  رئیس جمهوری  استانی 
فرهنگی  مجتمع های  برای  که  اعتباری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
در نظر می گیریم، برای توسعه، تکمیل 
عمومی  های  کتابخانه  عادالنه  تجهیز  و 
در  اتفاق  این  و  ایم  گرفته  نظر  در  نیز 

استان های مختلف رخ داده است. 
وی در ادامه به اعتبار برش های استانی 
قانون  و  کشور  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: برخی از 
مشکالتی که امروز با آن مواجه هستیم 
در قانون برنامه هفتم و همچنین وصول 
اعتبارات سند مهندسی فرهنگی استان 
مجموعه  امیدوارم  شد.  خواهد  حل  ها 
موارد و مصوبات مورد بحث در نهایت به 
گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در 

کشور منجر شود.
کنار  در  کتابخانه ها  فعالیت های  ادامه 

برنامه های ویژه اربعین
مهدی رمضانی ضمن اشاره به مهمترین 
فعالیت های در دست اجرای نهاد گفت: 
جشنواره  دومین  ادبی،  محافل  جلسات 
بخوانیم«،  هم  »با  طرح  قصه گویی، 
دومین  و  قلم«  برای  »قلم  ویژه برنامه 
دوره »از تبار قلم« به مناسبت روز قلم 
»روایت  سلسله نشست های  همچنین  و 
شهدا،  مادران  بزرگداشت  در  مادری« 

این  در  که  بود  برنامه هایی  جمله  از 
برنامه ها،  این  کنار  در  شد.  اجرا  فصل 
فعالیت هایی به مناسبت اربعین حسینی 
سایر  توقف  باعث  که  شد  دیده  تدارک 

اقدامات ما در نهاد نشد.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
ادامه داد: در این مدت سفرهای استانی 
در  و  کردیم  پیگیری  جدیت  با  نیز  را 
استان های مختلف حاضر شدیم. دیدار با 
کتابداران، بازدید از کتابخانه ها، دیدار با 
مقامات استانی اعم از استاندار و نماینده 
ولی فقیه را داشتیم که اتفاقات خوبی در 
این حوزه شکل گرفت. بر این اساس در 
این فصل از استان های تهران، مازندران، 
و  غربی  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان 
جهادی  »مدرسه  دهم  دور  همچنین 
استان  بشاگرد  منطقه  در  خواندن« 
از  بازدید  داشته ایم.  بازدید  هرمزگان 
موکب های فرهنگی در استان های مرزی 
خوزستان، ایالم و کرمانشاه نیز طی ۷۲ 

ساعت انجام شد.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
اربعین  موکب های  برپایی  کرد:  تصریح 
روحی  فضای  در  مثبتی  بسیار  بازخورد 
و کاری کتابداران ما داشته و فضای کار 
حضرت  محور  حول  جمعی  و  گروهی 
همکاران  برای  علیه السالم  سیدالشهداء 

ما نیز بسیار باارزش و روحیه بخش بود.
کتابخانه های  امنای  هیئت  عضو 
وزیر  از  ویژه  تشکر  با  کشور  عمومی 
حضور  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سفرهای  در  عمومی  کتابخانه های  در 
در  اسماعیلی  حضور  گفت:  استانی 
استان ها و کتابخانه های عمومی و توجه 
به حوزه کتاب، کتابخوانی و کتابخانه ها 
بوده  بی نظیر  وزارتخانه  ادوار   همه  در 
است و به نوعی می توان گفت که با این 
عمومی  کتابخانه های  توجه،  از  میزان 

احیاء شدند.
کمیسیون های  با  دیدار  روند  ادامه 

مجلس شورای اسالمی
مهدی رمضانی در ادامه به بیان مطالبی 
درباره نکات مطرح شده در این نشست 
پرداخت و گفت: از جلسه گذشته هیئت 
آقای  جناب  همت  به  تاکنون  امناء 
مجلس،  فرهنگی  کمیسیون  در  جاللی 
در  نهاد  تأسیس  قانون  اصالح  موضوع 
برای  ویژه ای که  چند جلسه در کمیته 
حضور  با  گرفته  شکل  موضوع  این 
پژوهش ها  مرکز  کمیسیون،  نمایندگان 
خوشبختانه  شد.  پیگیری  نهاد  و 
و  اسماعیلی  دکتر  آقای  حمایت  با 
همراهی مجموعه وزارتخانه طرح اصالح 
و  داشته  خوبی  پیشرفت  قانون  قانون 
صحن  در  ارائه  برای  اولیه  پیش نویس 
کمیسیون آماده شده و این موضوع در 
فرهنگی  کمیسیون  برنامه های  اولویت 

قرار گرفته است.
با  ارتباط  با  خصوص  در  افزود:  وی 
و  کمیسیون ها  همه  از  نمایندگان، 
جلسه  برگزاری  وقت  استانی  مجامع 
کمیسیون  با  خصوص  به  شده،  گرفته 
امور داخلی کشور و شوراها؛ چراکه یکی 
از کمیسیون های حساس در بحث قانون 
است. در کنار آن با برخی از نمایندگان 
مؤثر نیز به صورت مجزا جلسه داشته ایم.

دبیرکل نهاد درباره بحث تفویض اختیار 
مدیران کل  همایش  در  داد:  توضیح  نیز 
استان های نهاد که با حضور وزیر محترم 
شد،  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تفویض  خورد  رقم  که  اتفاقاتی  از  یکی 
و  استان ها  مدیران کل  به  اختیارات 
رؤسای ادارات شهرستان ها بود که موارد 
تفویض  مختلف  حوزه های  در  بسیاری 
در  مناسب  پاسخگویی  باید  البته  شد. 
قبال این تفویض ها نیز صورت بگیرد که 
سازوکار نظارتی مناسبی نیز برای آن در 

نظر گرفته شده است.

رمضانی درباره نهضت مطالعه مسئوالن 
نیز گفت: طرحی را آماده کردیم که بنا 
را  آن  جاری  سال  کتاب  هفته  از  داریم 
اعضای  طرح  این  مخاطبان  کنیم؛  آغاز 
اصلی هیئت دولت هستند که در ادامه 
به سایر سطوح مدیریتی نیز تسری پیدا 
می کند. این موضوع بخشی از طرح کلی 
تکمیل  از  که پس  است  مطالعه  نهضت 

نهایی اطالع رسانی خواهد شد.
حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس برای 

اصالح قانون تأسیس نهاد
حسین جاللی عضو ناظر مجلس شورای 
کتابخانه های  امنای  هیئت  در  اسالمی 
و  اهتمام  به  اشاره  با  کشور  عمومی 
و  پیشین  دبیران کل  پیگیری های 
تأسیس  قانون  اصالح  موضوع  به  فعلی 
برای  خوبی  فضای  امروز  گفت:  نهاد 
دارد.  وجود  نهاد  تأسیس  قانون  اصالح 
کمیسیون فرهنگی مجلس تمام قد پشت 
مسائل  که  طرحی  دارد؛  قرار  طرح  این 
سیاسی و اختالفی در آن وجود ندارد و 
به نظر می رسد که زمینه های رأی آوری 

را دارد.
کردن  همراه  و  آگاهی رسانی  لزوم 
نمایندگان در بحث اصالح قانون تأسیس 

نهاد
اصالح  روند  درباره  مختارپور  علیرضا 
قانون تأسیس نهاد نیز گفت: باید به این 
موضوع توجه داشت که دیدار و رایزنی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  با 
دعوت از آنها برای بازدید از کتابخانه ها 
از  مناسبی  آگاهی رسانی  می تواند 
نهاد  روی  پیش  چالش های  و  وضعیت 
تأثیر  موضوع  این  باشد.  داشته  همراه 
به سزایی برای جلب حمایت و کمک های 
البته  که  دارد  اسالمی  شورای  مجلس 
از  حوزه  این  در  خوبی  اقدامات  تاکنون 
سوی مسئوالن نهاد صورت گرفته است.

نهاد  مدیره  هیئت  عضو  پرویز  محسن 
تأکید  با  عمومی  کتابخانه های  کتاب  
کردن  همراه  و  آگاهی بخشی  لزوم  بر 
اصالح  موضوع  در  مجلس  نمایندگان 
تنها  نه  گفت:  نهاد  تأسیس  قانون 
درصد  باید  بلکه  فرهنگی،  کمیسیون 
در  مجلس  نمایندگان  تمام  از  مناسبی 
این زمینه به صورت کامل توجیه باشند 
مجلس  صحن  به  طرح  که  زمانی  تا 
آن  از  مناسبی  به شکل  بتوانند  می آید، 

دفاع کنند.
برای  استان ها  عالی  شورای  حمایت 

افزایش اعتبارات نهاد
حقوقی  معاونت  سرپرست  آباد  معصومه 
نیز  استانها  عالی  امور مجلس شورای  و 
ظرفیت های  به  اشاره  با  جلسه  این  در 
موجود برای افزایش اعتبارات نهاد گفت: 
درآمد  از  نهاد  سهم  نیم درصد  کنار  در 
شهرداری ها که وصول آن با چالش هایی 
این است که  همراه است، پیشنهاد من 
پایدار،  درآمدهای  قانون  اجرای  از  پس 
عالی  شورای  با  تفاهم نامه ای  قالب  در 
دریافت  محل  این  از  اعتباری  استان ها 

شود.
و هویت ساز کودک  برنامه های خالق  از 
کتابخوانی  نهضت  برپایی  تا  نوجوان  و 

مسئوالن
فاطمه عزیزآبادی فراهانی طی سخنانی 
گفت: با پیشنهاد جناب آقای رمضانی بنا 
استان های  به  که  سفرهایی  در  که  شد 
هم  را  فرصتی  داشت،  خواهیم  مختلف 
عمومی  کتابخانه های  از  بازدید  برای 
در  اساس  همین  بر  دهیم.  اختصاص 
مرکزی  استان  به  سفری  دولت  هفته 
عمومی،  کتابخانه  چند  از  که  داشتم 
اراک  مرکزی  کتابخانه  پروژه  جمله  از 
مناطق  و  فراهان  در  کتابخانه  چند  و 
در  باشم.  داشته  بازدید  استان،  محروم 
بسیار  را  کتابدار  همکاران  بازدیدها  این 

باانگیزه و پرتالش دیدم.

برنامه های  و  طرح ها  به  اشاره  با  وی 
و  کودک  حوزه  در  هویت ساز  و  خالق 
خانواده در کتابخانه های استان مرکزی، 
ایده های  و  طرح ها  خصوص  به  افزود: 
عمومی  کتابخانه های  در  خوبی  خیلی 
و  کودک  حوزه  در  است.  گرفته  شکل 
چشمگیری  فعالیت های  نیز  نوجوان 
اتاق های  در  به خصوص  می شود؛  انجام 
مادر و کودک کتابخانه ها تعامل مناسبی 
میان کتابداران عزیز با حضور مادران و 
مشخص  و  است  گرفته  شکل  کودکان 
کارهای  عمومی  کتابخانه های  در  است 
هویتی و همچنین ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی خوبی در حال شکل گرفتن 

است.
عزیزآبادی فراهانی ادامه داد: در جلسه ای 
کتابخانه های  ادارات  رؤسای  با  که 
عمومی شهرستان ها بصورت حضوری و 
آنالین داشتیم، عزیزان مسائلی را مطرح 
کردند که بنده به عنوان امانتدار باید آن 
جمله  از  کنم؛  منتقل  جلسه  این  در  را 
و  معیشتی  وضعیت  بهبود  خصوص  در 
سایر  با  همکاران  حقوق  یکسان سازی 
ساختار  در  بازنگری  بحث  دستگاه ها، 
و  شغلی  جایگاه  لحاظ  به  هم  سازمانی 
هم به لحاظ کمبود نیروی انسانی و در 
نهایت بحث تفویض اختیارات بیشتر به 
ارائه  و  رقابت  تقویت جو  برای  استان ها 
مسائل  اساس  بر  استان ها  در  خالقیت 

بومی.
نشست  این  در  نیز  احمدوند  یاسر 
و  کتاب  اهمیت  به  کوتاه  سخنانی  در 
اشاره  مسئوالن  میان  در  کتابخوانی 
کرد و گفت: در دیداری که مقام معظم 
رهبری با پیشکسوتان و فرماندهان دفاع 
بیانات  از  بخشی  در  داشتند،  مقدس 
توجه  لزوم  به  تلویحی  صورت  به  خود 
بیشتر مسئوالن به مطالعه و کتابخوانی 
می طلبد  موضوع  این  که  کردند  اشاره 
برای  اجرا  دست  در  اقدامات  کنار  در 
ترویج عمومی مطالعه، نهضت کتابخوانی 

مسئوالن نیز اجرایی شود.
برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  حمایت 

ایجاد درآمدهای پایدار نهاد
غالمرضا سعیدی نماینده سازمان برنامه 
و بودجه کشور در این نشست با تأکید 
درآمد  ایجاد  راهبرد  بکارگیری  لزوم  بر 
پایدار در نهاد گفت: یکی از راهبردهایی 
قرار  نهاد  کار  دستور  در  می تواند  که 
نباشیم  این  شاهد  دوره  هر  در  تا  گیرد 
دیگر  دستگاه های  درآمد  کاهش  با  که 
مانند شهرداری، نهاد نیز در درآمدهای 
خود دچار چالش شود، ایجاد درآمدهای 
درآمدی  منابع  در  تنوع بخشی  و  پایدار 
است. در خواست دارم که نهاد به صورت 
و  کند  پیدا  ورود  موضوع  این  به  جدی 
الزم  حمایت های  نیز  مدیریت  سازمان 
در این زمینه را خواهد داشت. به عنوان 
توسعه  هفتم  برنامه  آستانه  در  ما  مثال 
نیز  فرهنگ  حوزه  کارگروه  و  هستیم 
آن  در  که  است  شکل گیری  آستانه  در 
به  را  مناسبی  احکام  می توانیم  کارگروه 
مجلس محترم پیشنهاد دهیم که دارای 
مبانی محکم قانونی باشد.سعیدی ادامه 
داد: اکنون بحث برش های استانی نقشه 
مهندسی فرهنگی در دستور کار شورای 
عالی انقالب فرهنگی است و منابع خوبی 
هم برای آن پیش بینی شده است. تأکید 
ما نیز این بوده که این منابع به گونه ای 
هزینه شود که باعث ارتقاء سطح فرهنگ 
عمومی جامعه به ویژه در مناطق محروم 
نهاد  که  برنامه هایی  با  امیدوارم  شود. 
ارائه خواهد کرد، جای پای محکمی در 
برش های استانی داشته باشیم که کمک 
اعتبارات  و  درآمدها  به  شایان توجهی 
را  این موضوعات خود  ما در  نهاد شود. 
کنار گود نمی بینیم و آمادگی کمک در 

تمام این حوزه ها را داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور؛

اعتبارات ویژه استانی برای توسعه و تجهیز عادالنه 
کتابخانه های عمومی در نظر گرفته شده است

گزارش

توجه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 مشاور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به خصوص  آحاد جامعه  گرایش  از  پیشگیری  در حوزه  ارشاد  وزارت  گفت: 
نسل جوان و خانواده ها به آسیب های اجتماعی از جمله مصرف موادمخدر، 

عالوه بر آمادگی توجه ویژه دارد.
به  نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر؛ عاطفه خادمی در نشست با مسئوالن 
ارتقای سطح کیفی تولیدات هنری و  با موادمخدر بر اهمیت  ستاد مبارزه 

رسانه ای در این حوزه تاکید کرد.
وی از تدوین الگوی برای وسعت بخشیدن به استفاده از ظرفیت نیروهای 
مردمی در قالب حلقه های میانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( است، خبر داد و اظهار داشت: می توان اینگونه حلقه ها را با مشارکت 
اجرا  به  استان  آزمایشی در چندین  به صورت  با موادمخدر و  ستاد مبارزه 

گذاشت.
افزایش همکاری های ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت ارشاد

مبارزه  ستاد  پیشگیری  و  فرهنگی  کل  اداره  همکار  کاتبی  سعید  سید 
با  مبارزه  ستاد  همکاری های  افزایش  به  نشست  این  در  نیز  موادمخدر  با 
توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با  موادمخدر 
به اهمیت استفاده از ظرفیت دستگاه های فعال در حوزه فرهنگ و هنر و 
عضو ستاد در زمینه مداخالت معطوف به پیشگیری همگانی همچنین نقش 
بی بدیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه، این نشست برگزار شد.

وی با بیان اینکه توافقاتی در زمینه مفاد تفاهم نامه سال ۱۴۰۱ انجام شد، 
اظهار داشت: توجه ویژه به ظرفیت های اثربخش و گسترده در حوزه فرهنگ 
و هنر، بهره گیری از همه بسترهای موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مرکز  رایانه ای،  بازی های  ملی  بنیاد  مساجد،  فرهنگی  کانون های  جمله  از 
مدیریت رسانه های دیجیتال، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، سازمان حج 
و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه و نهاد کتابخانه های عمومی کشور از 

جمله مواردی مورد تاکید در نشست بود.
کاتبی اضافه کرد: در این جلسه تاکید شدبا هدف تمرکز و تسهیل همکاری 
و پیگیری امور از وزارتخانه، تفاهم نامه ها و مکاتبات مربوطه از طریق پنجره  

واحد دفتر آسیب های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شود.

»سفرنامه موسیقایی برادران امیدوار« به 
نمایش گذاشته شد

نوزدهمین  با  همزمان  امیدوار«  برادران  موسیقایی  »سفرنامه  نمایشگاه   
سالروز افتتاح موزه آنان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، برپا شد.

)عیسی  امیدوار  برادران  موسیقایی  »سفرنامه  نمایشگاه  ایرنا،  گزارش  به 
از  و  ایرانی  مستندساز  و  پژوهشگر  جهانگرد،  برادر  دو  امیدوار(  عبداهلل  و 
با  همزمان  مهرماه(  )ششم  چهارشنبه  روز  ایرانی  جهانگردان  نخستین 
تاریخی سعدآباد  آنان در مجموعه فرهنگی  افتتاح موزه  نوزدهمین سالروز 
از  و جمعی  امیدوار  با حضور عیسی  روز جهانی گردشگری  مناسبت  به  و 
میزبان  هفته  سه  مدت  به  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح  فرهنگی  مسئوالن 

عالقه مندان است.
عیسی امیدوار در این آیین اظهارداشت: این موزه تمامی آثار و دستاوردهای 
ما که در طول سفرهای خود گردآوری کردیم، نیست بلکه بخشی از آنهاست، 
وزارت میراث فرهنگی، کاخ سعدآباد و محمد عبدالعلی پور رئیس اسبق این 

مجموعه محبت کردند و موزه برادران امیدوار تاسیس شد.
گفت:  برادرش)عبداهلل(  همراه  به  خود  سفرهای  تاریخچه  به  اشاره  با  وی 
هدف ما از سفرهایمان مستندسازی، مطالعه و بررسی کشورها، اقوام و قبایل 
جهان بود، هدف ما گردشگری نبود، اگر می خواستیم سفر خود را با هدف 
آغاز  لندن  و  پاریس  زمین؛  مغرب  از  را  سفرمان  دهیم،  انجام  گردشگری 

می کردیم.
قبل  سال   ۷۰ حدود  جهان  مختلف  کشورهای  به  ما  سفر  افزود:  امیدوار 
راحت تر  رفتن  سفر  و  مهیاست  سفر  برای  امکانات  همه  اکنون  شد،  انجام 
شده است، ما برای این سفر سه سال برنامه ریزی و مطالعه کردیم و وسیله 
ما برای سفر موتورسیکلت بود تا به کوره راه ها دسترسی پیدا کنیم، آن را 
تجهیز کردم و به همراه برادرم، حدود هفت سال با موتورسیکلت سفر کردم. 
این جهانگرد ایرانی همچنین درباره چگونگی سفر به کشورهای مختلف و 
زندگی در آنها، تامین هزینه سفر و چگونگی ارتباط و زندگی با اقوام بدوی 
و فرهنگ و سنت های آنان مطالبی را بیان کرد.سفرنامه موسیقایی برادران 
برزیل،  کشورهای  مردمی  موسیقی  از  متنوع  مجموعه ای  شامل  امیدوار 
مالزی،  اندونزی،  پاناما،  افغانستان،  )بومی(،  استرالیا  زنگبار،  آنگوال، سیالن، 
آفریقای جنوبی، تاهیتی، و پیگمه آفریقا است که در این نمایشگاه بخشی از 
آنها همچون »قیچک« )ساز زهی - خاستگاه: بلوچستان و بخش هایی از شبه 
قاره هند(، »طبل« )ساز کوبه ای - خاستگاه: آفریقا(، »اینگوما« )ساز کوبه ای 
- خاستگاه: آفریقا(، »بوریم بااو« )ساز زهی - خاستگاه: موزامبیک، آفریقا( و 
»طبال« )ساز کوبه ای - خاستگاه: هند و پاکستان( به نمایش گذاشته شده 
آمریکای جنوبی(،  )خاستگاه:  نوازش(«  )ساز  باران  است. همچنین »چوب 
»موت«  جنوبی(،  آمریکای  شیلی،  خاستگاه:   - کوبه ای  )ساز  »کالترون« 
)ساز زهی- خاستگاه: آفریقا(، »دیجریدو« )ساز بادی- خاستگاه: استرالیا(، 
جنوبی(،  آمریکای  خاستگاه:  بادی-  )ساز  فلوت(«  سیکا)پن  »زامپونیا/ 
)خاستگاه:  »مبیرا«  آفریقا(،  نیجریه،  خاستگاه:  زهی-  )ساز  »کانگارارو« 
موسیقی،  در  ریتم  ایجاد  برای  »جغجغه«)وسیله ای  و  آفریقا(  زیمباوه، 
خاستگاه: پرو، آمریکای جنوبی( از دیگر سازهایی است که در این نمایشگاه 
ارایه شده است.مهدی زارع مدرس و نوازنده، سرپرست گروه موسیقی سلوک 

نیز در این نمایشگاه قطعاتی را با ساز قیچک نواخت.
به گزارش ایرنا، عیسی امیدوار )۲ دی ماه ۱۳۰۸( و عبداهلل امیدوار )۱۳۱۰ 
اولین  از  و  مستندساز  پژوهشگر،  جهانگرد،  برادر  دو   )۱۴۰۱ تیر   ۲۳  -
جهانگردان ایرانی هستند. این دو برادر سال ۱۳۳۳ سفر پژوهشگرانه خود 
به دور دنیا را با دو دستگاه موتورسیکلت ماچلس ۵۰۰ سی سی از تهران به 
 سوی مرز شرقی ایران با افغانستان آغاز کردند.مرحله نخست سفر برادران 
امیدوار هفت سال )تا سال ۱۳۴۰( به طول انجامید که در این مرحله با گذر 
از کشورهای افغانستان، پاکستان و هند به  سوی تبت و سپس آسیای جنوب 
شرقی و استرالیا سفر کردند؛ در ادامه همچنین با گذر از اقیانوس آرام به 
آالسکا، آمریکای شمالی، و آمریکای جنوبی رفتند.سرانجام این دو برادر با 
اروپا از  اقامت کوتاه خود در  اقیانوس اطلس وارد اروپا شدند و در  از  گذر 
محل انتشار مقاالت پژوهشی مربوط به سفرهایشان و مصاحبه با رسانه های 
گوناگون اروپایی، منابع مالی موردنیاز برای مرحله دوم سفر خود )به آفریقا( 

را تأمین کردند.
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و  اشتغالزایی  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
رویکردهای جدی  و  ها  برنامه  از  تولید مسکن 
دولت است و اگر جهاد سازندگی با جدیت در 
این زمینه ورود کند، دولت اعتبارات مورد نیاز 

آنها را تامین می کند.
سازندگی،  جهاد  احیا  جلسه  در  مخبر   محمد 
ضمن تقدیر از حضور گسترده و پرشمار مردم 
در اجتماع روز گذشته، بر لزوم تسریع در احیا و 
آغاز به کار مجدد جهاد سازندگی تأکید کرد و 
اظهار داشت: یکی از پیامدها و آثار مثبت احیا 
جهاد سازندگی این است که خدمت رسانی به 
جامعه به دست مردم و به خصوص جوانان انجام 
می شود که به نوعی ترویج فرهنگ اسالمی – 

ایرانی خواهد بود.
وی احیا جهاد سازندگی را گامی در جهت جلب 
مشارکت مردم برای آبادانی کشور توصیف کرد 
و گفت: ایجاد یک جریان مردمی برای آبادانی 
نیازهای  از  جامعه  نقدیندگی  هدایت  و  کشور 

امروز کشور است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر فعالیت جهاد 
سازندگی متوقف نمی شد و این نهضت همچنان 
اصلی  ادامه می داد، دغدغه  را  در کشور کارش 
آبادانی کشور  جوانان کشور خدمت به مردم و 
از  یک  هر  به  اتکاء  با  اینکه  بیان  با  بود.مخبر 
می توان  کشور  الهی  موهبت های  و  ظرفیت ها 
به  توجه  کرد،  حاصل  زیادی  بسیار  درآمدهای 
اقتصاد دریا را یکی از نیازها و ضرورت های کشور 
و  از وسعت  اقتصاد دریامحور  و گفت:  برشمرد 
گستردگی فراوانی برخوردار است که تنها بخش 

کوچکی از آن موضوع آبزی پروری است.

وی با تأکید بر اینکه باید برای اجرای طرح های 
استفاده  مردمی  منابع  از  اشتغالزا  و  تولیدی 
امروز  مشکالت  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  شود، 
نقدینگی فراوان است که آسیب هایی را  کشور 
را  نقدینگی  این  بتوانیم  اگر  و  به همراه داشته 
پروری  آبزی  نظیر  تولیدی  به سمت طرح های 
و  مثبت  اثرات  کنیم،  هدایت  مسکن  تولید  و 
سازنده ای در زمینه سرمایه گذاری، تولید ثروت 
و اشتغالزایی در کشور خواهد داشت.معاون اول 
رئیس جمهور از اعضای حاضر در جلسه خواست 
تمرکز جدی بر طرح های تولیدی و به خصوص 
داشته  مسکن  تولید  نظیر  اشتغالزا  طرح های 
از  مسکن  تولید  و  اشتغالزایی  گفت:  و  باشند 
برنامه ها و رویکردهای جدی دولت است و اگر 
ورود  زمینه  این  در  جدیت  با  سازندگی  جهاد 
کند، دولت اعتبارات مورد نیاز آنها را متناسب 
با ظرفیت اجرایی که دارند تأمین خواهد کرد.

در این جلسه معاون توسعه روستایی و مناطق 
آخرین  از  گزارش  ارائه  ضمن  کشور  محروم 
اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای جهاد 
سازندگی، گفت: راه اندازی نهضت مردمی نقش 
شناسایی  کشور،  اساسی  موضوعات  در  آفرین 
جمله  از  مردمی  شبکه  شناسایی  و  مسائل 
اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت. 
خوبی  های  ریزی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای هدایت ظرفیت های مردمی به سمت تولید 
غذایی،  امنیت  مسکن،  تولید  آفرین،  اشتغال 
احیا  ارزش،  زنجیره  بهبود  بنیان،  دانش  تولید 
اجتماعی  محتوای  تولید  و  تولیدی  واحدهای 

انجام شده است.

 تاکید »مخبر« بر هدایت نقدینگی به سمت 
طرح های تولیدی

اموال  واگذاری  عملکرد  گزارش   
مازاد پنج بانک دولتی در نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ و شش ماهه ابتدای سال 
جاری، طی جلسات جداگانه ای به 
وزیر اقتصاد ارائه شد و خاندوزی بر 
پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد 

نظام بانکی تاکید کرد.
امور  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
هیات  اعضای  دارایی،  و  اقتصادی 
مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، 
در  حضور  با  ملت،  و  صادرات 
اقتصاد، طی جلساتی  وزارت  محل 
در  خود  عملکرد  گزارش  جداگانه، 
احسان  سید  به  را  خصوص  این 

خاندوزی ارائه کردند.
بنابر این گزارش، در این جلسات، 
عملکرد  آمار  و  اقدامات  گزارش 
خصوص  در  مذکور  بانک هایی 
در  آنها  سهام  و  امالک  واگذاری 
شروع  ساله  یک  زمانی  محدوده 
برنامه  نیز  و  سیزدهم  دولت  بکار 
تا  امالک  این  فروش  زمان بندی 

پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد.
این گزارش حاکی است، "موانع و 
چالش های پیش روی فروش امالک 
ابهامات  برخی  "وجود  مازاد"، 
توسط  امالک  ارزیابی  نحوه  در 
دادگستری  رسمی  کارشناسان 
امکان  "بررسی  قضائیه"،  قوه  یا 
بازسازی، تغییر کاربری و هر گونه 
تغییر به منظور تسهیل در فروش 
برخی  جمله  از  نیز  و...  امالک" 
درخواست ها و موارد مطروحه هیات 
مدیره در گزارش پنج بانک دولتی 

مذکور به وزیر اقتصاد بود.
طی  خاندوزی  است،  گفتنی 
بررسی  و  استماع  حین  سخنانی 
دولتی  بانک های  عملکرد  گزارش 
مورد اشاره، پیگیری جدی واگذاری 
نظام  قانونی  تکلیف  را  مازاد  اموال 
بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم 
از بانک ها خواند که  وزارت اقتصاد 
در سند تحول اقتصادی دولت نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است.

طی جلسات جداگانه ای ارائه شد؛

تاکید وزیر اقتصاد بر واگذاری 
اموال مازاد بانک ها

نوشتار

رییس سازمان توسعه تجارت 
سفیر  با  دیدار  جریان  در 
تایلند در ایران برای برگزاری 
مشترک  کمیسیون  جلسه 
اقتصادی ایران و تایلند اعالم 

آمادگی کرد.
وراووت  ایسنا،  گزارش  به 
پونگ پراپاپانت- سفیر تایلند 
در  هیاتی  راس  در  ایران  در 
محل سازمان توسعه تجارت 
نشستی  در  و  یافت  حضور 
و  پیمان پاک  علیرضا  با 
به  سازمان،  این  مدیران 
درباره  نظر  تبادل  و  بحث 
تجاری  همکاری های  توسعه 
کشور  دو  میان  اقتصادی  و 

پرداخت.
تشکر  و  تقدیر  ضمن  وی 
توسعه  سازمان  رئیس  از 
این  برگزاری  جهت  تجارت 
کرد  امیدواری  ابراز  نشست، 
همکاری های دو کشور ایران 
و تایلند در حوزه های مختلف 
و  تجاری  مباحث  خصوصا 

اقتصادی افزایش یابد.
تشکر  با  هم   پیمان پاک 
کرد  اعالم  تایلند،  سفیر  از 
اعزام  برای  برنامه ریزی  که 
تشکیل  و  تجاری  هیات های 
پیگیری  جهت  کارگروه 
توسعه  با  مرتبط  موضوعات 
باید  کشور،  دو  میان  تجارت 
قرار  طرفین  دستورکار  در 

بگیرد.
پیشنهادی  در  همچنین  وی 
گفت: جهت  تایلند  سفیر  به 
شرکت های  پرقدرت  حضور 
نمایشگاه های  در  ایرانی 
 ۷ یا   ۶ آسیا،  شرق  جنوب 

نمایشگاه بین المللی ویژه که 
در این کشور برگزار می شود، 
را انتخاب و به سازمان توسعه 

تجارت ایران معرفی کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران افزود: در زمان برگزاری 
تخصصی،  نمایشگاه های 
میان  تخصصی  کارگروه های 
در  حاضر  تجار  و  شرکت ها 
گرفته  صورت  نمایشگاه ها 
بیشتر  ارتباط  و  تعامل  به  و 
شرکت های  و  هیات ها 
کمک  کشور  دو  اقتصادی 

خواهد کرد.
بانکی  مسائل  مورد  در  وی 
با  مرتبط  لجستیکی  و 
هم  کشور  دو  میان  تجارت 
از  بهره مندی  کرد:  اظهار 
تاثیر  تحت  که  مدل هایی 
می توان  و  نبوده  تحریم ها 
توسعه  به  آنها  بر  تکیه  با 
با  بهتر  تعامل  و  تجارت 
پرداخت، جزو  سایر کشورها 
که  دارد  قرار  برنامه های مان 
در ماه های اخیر با بهره مندی 
و  ارتباطات  روش ها،  این  از 
تبادالت تجاری مطلوبی را با 

برخی  و  همسایه  کشورهای 
از کشورهای اروپایی ها انجام 
اشاره  با  پیمان پاک  داده ایم. 
مسیرهای  از  یکی  اینکه  به 
مالی،  تبادالت  برای  مناسب 
ضمانت  صندوق  ارتباط 
و  بیمه ها  با  ایران  صادرات 
در  آن  متناظر  صندوق های 
بوده،  هدف  کشورهای  سایر 
اینکه  به  توجه  با  افزود: 
صندوق توسعه تجارت تحریم 
قراردادهای  ذیل  نیست، 
و  بیمه ها  با  همکاری 
صندوق های متناظر خود در 
تجار  تجارت  کشورها،  سایر 
همتایان شان  با  شرکت ها  و 
تضمین  را  کشورها  سایر  در 
کرده و ریسک سرمایه گذاری 
وی  می دهد.  کاهش  را 
که  کرد  تاکید  همچنین 
قراردادهای  بیمه  مساله 
از  یکی  به عنوان  تجاری 
تجاری  ابزارهای  مهم ترین 
برای جایگزینی اعتبار اسناد 
به حساب   )LC( بانکی 

می آید.
سفیر  صحبت ها،  این  از  بعد 

تایلند ایران با اشاره به اینکه از 
شیوه عملکرد این صندوق ها 
تجربه  افزود:  دارد،  اطالع 
را  خصوص  این  در  همکاری 
آفریقایی  برخی کشورهای  با 
پیش  است  نیاز  اما  داشتیم 
این  با  همکاری ها  آغاز  از 
تخصصی  نشست های  روش، 
حوزه  این  کارشناسان  میان 
و  شده  برگزار  کشور  دو  در 
این  به  مرتبط  موضوعات 
شکل  به  همکاری،  مدل 
و  بحث  مورد  کامل  و  دقیق 
بگیرد.رئیس  قرار  نظر  تبادل 
در  تجارت،  توسعه  سازمان 
ادامه یکی از روش های دیگر 
برای توسعه تجارت میان دو 
تهاتر برشمرد  کشور را بحث 
تاکید کرد: در حال حاضر  و 
هند،  روسیه،  کشورهای  با 
پاکستان  عمان،  بلغارستان، 
... با همین شیوه همکاری  و 
نیاز  روش  این  زیرا  می کنیم 
نداشته  مالی  تبادالت  به 
مشکالت  بدون  طرفین  و 
تجاری  ارتباطات  تحریمی، 

خود را پیگیری می کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت :  شریک جدید 

تجاری ایران از شرق آسیا  می آید
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 بهره برداری 183 طرح گردشگری و
 ایجاد 2281 فرصت شغلی 
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فرهنگی  میراث   وزیر  دستور  با   
صورت  به  صنایع دستی  و  گردشگری 
در  گردشگری  طرح   ۱٨٣ همزمان 
سرمایه گذاری  ارزش  به  کشور  سراسر 
ایجاد  و  تومان  میلیارد   ۱۷۷ هزار   ٣
به  شغلی  فرصت   ٢٨۱ و  ٢ هزار 

بهره برداری رسید.
هفته  روز  دومین  با  همزمان   
از  بهره برداری  آیین   ، گردشگری 
سید  حضور  با  گردشگری  طرح   ۱٨٣
عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، 
رستم  و   صنایع دستی  و  گردشگری 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی و جمعی 
حوزه های  مدیران کل  و  معاونان  از 
سالن  در  وزارتخانه  دو  هر  مختلف 
و  میراث فرهنگی  وزارت  اجتماعات 
کنفرانسی  ویدیو  ارتباط  صورت  به 

)برخط( برگزار شد. 
افتتاح ٨ طرح به صورت نمونه

اقامتگاه   ٨۱ هتل،   ٢۱ پروژه ها  این 
 ٢۶ سنتی،  سفرخانه   ٢۱ بوم گردی، 
در  پروژه   ٣۴ و  گردشگری  مجتمع 

دیگر حوزه ها را شامل می شود. 
طرح  هشت  آیین  این  در  همچنین 
استان  در  جواهریان  سنتی  اقامتگاه 
اصفهان، سفره خانه سنتی بهزاد در استان 
تهران، سفره خانه سنتی فصیحی در استان 
استان  در  عالءالدوله  بوتیک  هتل  گیالن، 
یزد، هتل بوتیک قرائتی در استان فارس، 
استان  در  ایرانمنش  گردشگری  مجتمع 
و  البرز  استان  در  فرازنده  هتل  کرمان، 
گلستان  استان  در  فخوری  سفید  عمارت 
میراث فرهنگی،  وزیر  توسط  آیین  این  در 
گردشگری و صنایع دستی به صورت نمونه 

افتتاح شد. 
افتتاح ۱۱ پروژه در استان اصفهان

میراث فرهنگی،  کل  مدیر  ایزدی  علیرضا 
بیان  اصفهان  صنایع دستی  و  گردشگری 
کهن شهرهای  از  یکی  کاشان  شهر  کرد: 
واسطه  به  که  است  اسالمی  ایران 
امروز  و  است  مشهور  سنتی  اقامتگاه های 
اقامتگاه  نیز شاهد به بهره برداری رسیدن 
سرمایه گذاری  حجم  با  جواهریان  سنتی 
بافت  نقاط  از  یکی  در  تومان  ٣۰میلیارد 
تاریخی کاشان خواهیم بود. همچنین ۱۰ 
پروژه دیگر با اعتباری بالغ بر ٢۷۰ میلیارد 
نمایشگاه  دوره  دوازدهمین  و  تومان 
گردشگری و صنایع دستی در طول هفته 
افتتاح  اصفهان  استان  در  گردشگری 

می شود. 
مرکز  چهار   / تهران  استان  در  پروژه   ۱۷

تفریحی و سرگرمی نیز از شمال تا جنوب
مدیرکل  جانفشان  پرهام  همچنین 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از  یکی  کرد:  بیان  تهران  استان 
توجه  اخیر  سال  یک  سیاست گذاری های 
محور  خانواده  و  شهری  گردشگری  به 
با حجم  پروژه  افتتاح ۱۷  با  امروز  بود که 
و  تومان  میلیارد   ۴۱۱۰ سرمایه گذاری 
بر  تالشمان  شغلی  فرصت   ۴٢۰ ایجاد 

تحقق این مهم بود. 
و  تفریحی  مرکز  چهار  داد:  ادامه  او 
تهران  جنوب  تا  شمال  از  نیز  سرگرمی 
امروز افتتاح می شود. افتتاح هتل آپارتمانی 
با حجم سرمایه گذاری ٢۰۰ میلیارد تومان 
در منطقه نلسون ماندال از دیگر پروژه هایی 

است که امروز به بهره برداری می رسد. 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان تهران با اشاره به توجه 
در  بوم گردی  اقامتگاه های  توسعه  به  ویژه 
استان تهران افزود: با توجه به اینکه تهران 
شده  تبدیل  گردشگری  نقاط  از  یکی  به 
است توجه به بوم گردی ها اهمیت ویژه ای 

پیدا کرده است. 
کتاب  چاپ  از  همچنین  جانفشان 
در  تهران«  طبیعت گردی  »مسیرهای 

ماه های آینده خبر داد. 
عابد ملکی معاون استاندار تهران نیز که در 
این ارتباط به صورت برخط حضور داشت 
بر توسعه زیرساخت های گردشگری تهران 

و تسهیل سرمایه گذاران تاکید کرد. 

افتتاح ٢۱ پروژه در گیالن
گیالن  استاندار  اقتصادی  معان  اسحاقی 
از  یکی  عنوان  به  گیالن  کرد:  بیان 
ابتدایی  نیمه  در  گردشگرپذیر  استان های 
سال میزبان ۵٢ میلیون نفر گردشگر بود. 

سنتی  سفره خانه  افتتاح  با  رابطه  در  او 
حجم  با  پروژه  این  کرد:  بیان  فصیحی 
افتتاح  تومان  میلیارد   ٢۵ سرمایه گذاری 
نیز در  پروژه دیگر  می شود. همچنین ٢۰ 
استان با حجم سرمایه گذاری ۱۶٢ میلیارد 
به  نفر   ۱٨۷ برای  اشتغال  ایجاد  و  تومان 
مستقیم  غیر  نفر   ۴۰۰ و  مستقیم  صورت 
افتتاح  می شود. ۴٢۰۰ میلیارد تومان پروژه 

نیز در دست احداث است. 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  آخوندی 
این  یزد،  صنایع دستی  و  گردشگری 
اصلی  مقاصد  از  یکی  عنوان  به  را  استان 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دانست 
و گفت: در هفته گردشگری هفت پروژه با 
و  میلیاردتومان  حجم سرمایه گذاری ۱۶۰ 
زیربنای ۱٣ هزار و ۵۰ مترمربع به افتتاح 
شغلی  فرصت  نفر   ۱۴۵ برای  و  می رسد 

ایجاد می شود. 
 ٢۹۱ اصولی  موافقت  همچنین  افزود:  او 
هزار   ۱٣ سرمایه گذاری  حجم   با  پروژه 
است  استان صادر شده  تومان در  میلیارد 
حجم  با  پروژه   ۱٣۶ اجرایی  عملیات  و 
و  تومان  میلیارد  ۱۰هزار  سرمایه گذاری 
شده  آغاز  درصد   ۵۰ فیزیکی  پیشرفت 

است. 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی یزد ادامه داد: تا پایان سال 
 ۱٢٨۰ سرمایه گذاری  حجم  با  پروژه   ۹۹

میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. 
٢۰ پروژه در گلستان افتتاح شد

میراث فرهنگی،  مدیرکل  ساروی 
بیان  گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
سرمایه گذاری  حجم  با  پروژه   ٢۰ کرد: 
می رسد.  افتتاح  به  تومان  ۱۰۵میلیارد 
برگزاری جشنواره اقوام از دیگر نکات مورد 

اشاره بود.
میراث فرهنگی،  مدیرکل  موید محسن نژاد 
فارس  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
داریم  فارس  استان  در  پروژه  گفت: ۱٨۴ 
حال  در  و  شده  انجام  سرمایه گذاری  و 
بیش  آن  سرمایه گذاری  حجم  و  اجراست 
از ۶هزار میلیارد تومان است که پیش بینی 
می شود برای ۵٨۱۴ نفر اشتغال زایی شود. 
پروژه  افزود: در هفته گردشگری شش  او 
شامل هتل، بوتیک هتل و اقامتگاه سنتی 
را به بهره برداری می رسانیم. ٢٢۰ میلیارد 

تومان سرمایه گذاری شده است.
افتتاح ۴ پروژه در البرز

فریدون محمدی مدیرکل میراث فرهنگی، 
البرز  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
هتل،  شامل  امروز  پروژه  چهار  گفت: 
سنتی  سفره خانه  بوم گردی،  اقامتگاه های 
 ٣۷۰ سرمایه گذاری  می شود.  افتتاح 
اشتغال زایی  نفر   ۴٣ و  ریال  میلیارد 

مستقیم شده است.
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

تعهدات تامین اجتماعی ماهانه 3۵ هزار میلیارد تومان نوشتار

اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل   
ارائه  برای  سازمان  این  تعهدات  گفت: 
پرداخت  و  بیمه ای  و  درمانی  خدمات 
بازنشستگان  و  مستمری بگیران  حقوق 
که  گونه ای  به  است  سنگین  بسیار 
 ٣۵ اجتماعی  تامین  تعهدات  امسال 

هزار میلیارد تومان در ماه است.
در  داشت:  اظهار  موسوی  میرهاشم 
حوزه درمان و مستمری بازنشستگان و 
مستمری بگیران یکی از موضوعات مهم 
برای سازمان تامین اجتماعی که دارای 
اهمیت است اینکه سعی شود حتی یک 
روز حقوق مستمری بگیران عقب نیفتد 
بسیار  سازمان  پرداختی ها  حجم  زیر 

سنگین است.
این  وجود  با  البته  کرد:  تاکید  وی 
حجم از تعهدات، درآمد سازمان تامین 
اجتماعی پایین تر است پس باید تالش 
منابع  در  پایداری  به  را  سازمان  کنیم 

برسانیم.
ماه   ۱۱ در  البته  اینکه  بیان  با  وی 
عقب افتادگی  روز  یک  حتی  گذشته 
تامین  سازمان  در  حقوق  پرداخت  در 
این  که  است  نداشته  وجود  اجتماعی 
خود کار بزرگی است،  خاطرنشان کرد: 
از  هم  قرض الحسنه  وام  افزایش  بحث 
نظر تعداد و هم مبلغ رشد داشته است 
تومان  میلیون   ۱٢ به   ۷ از  آن  رقم  و 

افزایش یافت.
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
اقدامات خوب در دولت  از  افزود: یکی 
خوب  همکاری  و  همراهی  با  سیزدهم 
اجتماعی  تامین  سازمان  در  همکاران 
برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان 
و مستمری بگیران همین افزایش سقف 
بناست  که  بود  قرض الحسنه  تسهیالت 
در سال جاری  وام ضروری  هزار   ۴۰۰

برای این افراد تامین شود.
موسوی گفت: البته در این مدت توسعه 
سازمان  در  بیمه ای  و  درمانی  خدمات 
شده  انجام  خوبی  به  اجتماعی  تامین 
اقدامات  بدهی  تسویه  برای  و  است 
در  ما  که  گرفت  صورت  مثمرثمری 
را  خدمات  توسعه  پرداخت ها  این  کنار 
در بخش درمان در اولویت قرار داده ایم، 
موضوع  به  هم  سیزدهم  دولت  امروز 

درمان توجه ویژه دارد.
رویکرد تامین مسکن برای بازنشستگان 

از سوی وزارت تعاون
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
درباره خدمات سازمان تامین اجتماعی 
ساخت  برای  اینکه  و  بازنشستگان  به 
سوی  از  اقداماتی  بازنشستگان  مسکن 
سازمان انجام شده است، اظهار داشت: 
اصلی  رویکردهای  رو  برنامه ها  از  یکی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
بازنشستگان  مسکن  موضوع  اجتماعی 
در  بار  اولین  موضوع  این  شاید  است 
جلسه با کانون عالی بازنشستگان مطرح 

شد.
رویکرد   اساسا  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد  برای  تعاون  وزارت  سرپرست 
برای  بیشتر  خدمت  زمینه های 
بوده  توجه  مورد  موضوع  بازنشستگان 
را  استانی  گروه های  است  شده  بنا  و 
با  مسکن  تامین  برای  و  دهیم  تشکیل 
کارگران  و  بازنشستگان  مسکن  اولویت 

زمینه اقدام را فراهم کنیم.
که  فرصتی  این  از  داد:  ادامه  موسوی 
دولت سیزدهم در ساخت و ساز مسکن 
میلیون  یک  برای  و  است  کرده  ایجاد 
شده  برداشته  خوبی  قدم های  مسکن 
داخلی  ظرفیت های  از  است  قرار  و 
مسکن  موضوع  این  برای  خودمان 

بازنشستگان استفاده کنیم.
شرکت  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی »شستا« 
تامین  سازمان  اقتصادی  عرصه  در 
زیرا  شد  خواهد  استفاده  اجتماعی 
تولیدات آهن، سیمان و اقالمی که برای 
ساخت و ساز مسکن را دارد و از مبدا 
تولید در مقصد مصرف خواهیم کرد که 
این موضوع می تواند هزینه ها را کاهش 

دهد.
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
وزارت  سرپرست  رویکرد  این  افزود: 
جزء  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
اجتماعی  تامین  سازمان  اولویت های 
با  نهایی  جمع بندی  از  پس  و  است 
و  شده  نهایی  شهرسازی  و  راه  وزارت 

جزییات آن را اعالم می کنیم.
در  بازنشستگان  برای  خدمات  توسعه 

اولویت است 
خدمات  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
همه  برای  کیفی  و  کمی  لحاظ  به 
جزء  بازنشستگان  ویژه  به  بیمه شدگان 
داشت:  اظهار  ماست،  اولیه  اولویت های 
کوتاه  این مدت  در  مهم  چند مصادیق 
تکمیلی  بیمه  بحث  یکی  داشته ایم 
بازنشستگان با ۷۰ درصد رشد است زیرا 
سهم سازمان تامین اجتماعی در اختیار 
بود  کمتر  قبل  سنوات  در  بازنشستگان 
اما در دوره مدیریتی جدید ۷۰ درصد 

رشد داشته است.
اقدامات  این  با  داد:  ادامه  موسوی 
بیمه  عرصه  در  اثرگذار خدمات  و  مهم 
بیمه ای  فراگیری پوشش  برای  تکمیلی 
بیشتر  بگیران  و مستمری  بازنشستگان 
مدیریتی  دوره  در  اتفاق  این  و  شده 

جدید رخ داده است.
اقدامات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 

برای  اجتماعی  تامین  سازمان 
از  برخی  که  بود  این  بازنشستگان 
بیماری های مربوط به دوران سالمندی 

را بیشتر تحت پوشش قرار داده ایم.
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
گفت: دو سه طرح در قالب بیماری های 
مزمن مانند فشارخون و دیابت و مرتبط 
خود  اولویت های  جزء  را  سالمندی  با 
کلینیک های  منظور  همین  به  داریم 
تخصصی برای ارائه خدمات مطلوب به 
افراد سالمند تحت پوشش این سازمان 

راه اندازی شده است.
 ٨۰ از  بیش  در  اکنون  وی،  گفته  به 
بازنشستگان   این  برای  درمانی  مرکز 
صورت  به  خدمات  سال   ۶۵ باالی 

رایگان انجام می شود.
ایجاد نشاط  باب  اینکه در  بیان  با  وی 
برای بازنشستگان نیز اقداماتی در حال 
انجام است، اظهار داشت: ظرفیت هایی 
ایجاد شده  بازنشستگان  برای سفرهای 
از ٢ سال سفر کرامت رضوی  که پس 
رایگان  صورت  به  را  مقدس  مشهد  به 
آغاز کردیم و هدف گذاری  این است که 
بیش از ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش 

قرار دهیم.
غیرمستقیم  و  مستقیم  خدمات  ارائه 

رایگان به افراد باالی ۶۵ سال
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
خدمات  ارائه  به  اشاره  با  همچنین 
صورت  به  بازنشستگان  برای  درمانی 
اقدامات  به  توجه  با  افزود:  رایگان 
گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  و 
تحت  سال   ۶۵ باالی  افراد  برای 
و  مستقیم  درمان  در  سازمان  پوشش 
مراکز  به  مراجعه  هنگام  غیرمستقیم 
نیز خدمات  سازمان  این  قرارداد  طرف 
اشاره  با  وی  است.  رایگان  صورت  به 
خدمات  درمانی  مرکز   ٣۹۰ اینکه  به 
گفت:  می دهد  ارائه  رایگان  مستقیم 
 ۵۰ با  اجتماعی  تامین  سازمان  اکنون 
هزار مرکز طرف قرارداد همکاری دارد 
که همه خدمات درمانی به بیمه شدگان 
البته  می شود  ارائه  بگیران  مستمری  و 
مراجعه  هرکجا  باال  به  سال   ۶۵ افراد 
در  بستری  و  سرپایی  فرانشیز  کنند 

مراکز دولتی راهم پرداخت نمی کنند.
طرح  قالب  تحت  داد:  ادامه  موسوی 
بیمه شدگان  و  بازنشستگان  از  صیانت 
تالش  و  است  شده  اجرا  برنامه  این 
آنچه  خدمت  توسعه  با  کرد  خواهیم 
رضایت  ایجاد  است  مهم  ما  برای  راکه 
است  بیمه شدگان  و  مردم  عمومی در 
که امیدواریم در اولویت با بازنشستگان 

این رضایت را کسب کنیم.
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