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ــار در ۱۰  ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــز گف ــهردار تبری ش
ســال گذشــته، طــی شــش مــاه نخســت ســال جــاری 
ــز ۱۰۰ درصــد محقــق شــده  بودجــه شــهرداری تبری
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 معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امروز قــدرت شــامل دارا 
بــودن ذخایــر زیرزمینــی نیســت بلکــه بــه دســتیابی بــه علــم و 
ــوده وابســته اســت، گفــت: ایــن مهــم  فناوری هــای پیشــرفته ب
عامــل تعییــن کننــده و برتری ســاز اســت و پیشــتازی در ایــن 

ــود. ــوب می ش ــدرت محس ــادی از ق ــا نم زمینه ه

وزیــر نیــرو گفــت: میریــت مصــرف 
انــرژی و افزایــش راندمــان تولیــد مــورد 
ــن  ــه همی ــت ب ــرو اس ــد وزارت نی تاکی
دلیــل دنبــال اســتفاده از ابــزار روزآمــد و 

ــتیم. ــا هس ــاوری ه ــن فن جدیدتری
وزیــر نیــرو در حاشــیه بازدیــد و افتتــاح 
نمایشــگاه محصــوالت نوآورانــه و فناورانه 
نمایشــگاه  ایــن  امیدواریــم  گفــت: 
ــرای معرفــی آخریــن  مقدمــه ای باشــد ب
فناوری هــای صنعــت بــرق بــه ویــژه 
بــرق،  ســازی  هوشــمند  حــوزه  در 
ــرای  ــرق کشــور ب ــر ب سیاســت حاکــم ب
ــیم  ــش تقس ــرازی در دو بخ ــا ت ــع ن رف
بنــدی می شــود، بخــش اول اجــرای 
طرح هــای توســعه صنعــت بــرق و ارتقــا 
نیروگاه هــای موجــود بــرای حداکثــر 
ــد و همچنیــن  اســتفاده از ظرفیــت تولی
نیروگاه هــای  در  توســعه  طرح هــای 
ــر  ــد پذی ــای تجدی ــی و نیروگاه ه حرارت
ــردی  ــم و راهب ــت های مه ــه از سیاس ک

نیــرو محســوب می شــود. وزارت 
همــواره  کــه  سیاســتی  افــزود:  وی 
مــورد توجــه بایــد قــرار گیــرد مدیریــت 
و  راندمــان  افزایــش  بــرای  مصــرف 
ــرق اســت  ــره وری صنعــت ب ــش به افزای
کــه در ایــن رابطــه مــا بایــد از ابزارهــای 
روز آمــد و آخریــن فناوری هــای موجــود 

ــم. ــتفاده کنی ــور اس ــا و کش در دنی
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر 
بــا اشــاره بــه ســفر اخیــرش بــه ترکیــه 
گفــت: در ســفر ترکیــه دو مســاله در 
ــرار داشــت یکــی مذاکــره  دســتور کار ق
بــا وزارت انــرژی ترکیــه بــرای مبــادالت 
بــرق کــه اخیــراً در مــرز ترکیــه سیســتم 
ــت و از  ــده اس ــب ش ــک نص ــو ب ــک ت ب
ــه  ــکان مبادل ــتم ام ــن سیس ــق ای طری
بــرق را فراهــم شــده اســت. ایــن مبادلــه 
از روزهــای گذشــته شــروع شــده و 
ــام  ــرق انج ــه ب ــگاوات مبادل ــا ۶۰۰ م ت
شــده یعنــی مبادلــه بــرق ظرفیــت ۶۰۰ 

مگاواتــی دارد.
وی افــزود در ایــن ســفر بــا وزیــر انــرژی 
ــی  ــو های ــت و گ ــرات و گف ــه مذاک ترکی
ــم  ــیده ای ــق رس ــه تواف ــده و ب ــام ش انج
کــه مبــادالت بــرق را بیــن ایــران و 
ــفانه  ــرا متأس ــم. زی ــر بگیری ــه از س ترکی
ســالیان زیــادی اســت کــه ایــن مبادلــه 
قطــع شــده بــود و از ایــن طریــق بتوانیــم 
زمان هایــی کــه بــرق مــازاد داریــم، بــرق 

ــم. را صــادر کین
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم 
اضافــه کــرد: از طریــق ترکیــه و بــه 
بــرق  همســایه صــادرات  کشــورهای 
ــه  ــی ک ــت و در زمان های ــم داش خواهی
بیشــتری داشــته  بــه مصــرف  نیــاز 
باشــیم امــکان دریافت بــرق از آن مســیر 
برقــرار خواهــد بــود. ایــن مــوارد از جملــه 
ــرژی  ــا وزارت ان ــه ب ــوده ک ــی ب توافقات

ــم. ــته ای ــه داش ترکی
محرابیــان بــا اشــاره بــه اینکــه نــا تــرازی 
بــرق دلیــل بــر عــدم صــادرات نمی شــود 
در ایــن زمینــه توضیــح داد: در ۲۰ درصد 
اوقــات نیــاز بــه واردات مضاعــف داریــم. 
کــه ایــن نیــاز در تابســتان و فصــل گرمــا 
ــم اوج  ــا بتوانی ــت ت ــرف اس ــه اوج مص ک
مصــرف را مدیریــت کنیــم در غیــر ایــن 
ایــام بــه دلیــل بــرق مــازادی کــه وجــود 
دارد می توانیــم بــرق را صــادر کنیــم.

وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد؛ در تمامــی 
ــم.  ــزان مصــرف نداری ــه یــک می ســال ب
ــود  ــا راه موج ــرایطی تنه ــن ش در چنی
یــا خامــوش کــردن نیــروگاه اســت 
ــد  ــا بای ــدارد و ی کــه صــرف اقتصــادی ن
ــورها  ــایر کش ــه س ــرق را ب ــد و ب کار کن
ــت را  ــن سیاس ــن ای ــر ای ــیم. بناب بفروش
ــم و  ــال می کنی ــدی دنب ــورت ج ــه ص ب
ــد روســیه،  ــا کشــورهای همســایه مانن ب
قطــر، ترکیــه و از طریــق کشــور ترکیــه 

بــا اتحادیــه اروپــا ایــن عملیــات در حــال 
انجــام اســت و شــبکه ها در حــال اتصــال 
اســت کــه خوشــبختانه بــا روش بــک تــو 
ــت.  ــده اس ــام ش ــال انج ــن اتص ــک ای ب
کــه در روزهــای اخیــر آزمایش هایــی 
ــال  ــرای ارس ــه ب ــم. البت ــام داده ای را انج
بــرق بــه ترکیــه روش هــای دیگــری 
وجــود دارد کــه در دســتور کار قــرار دارد.

ــوارد  ــن م ــار ای ــزود: در کن ــان اف محرابی
ــا  ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــفر رئی ــی س ط
هیــأت همــراه بــه ایــران در اجالســی که 
در تهــران برگــزار شــده اســت مذاکراتــی 
بیــن هیأت هــا در خصــوص اقدامــات 
ترکیــه در حــوزه ارس انجــام شــد و مــا 
نگرانی هــای خــود را بــه طــرف ترکیــه ای 
در رابطــه بــا اقداماتــی کــه صــورت 
ــر  ــازی و دیگ ــد س ــد، س ــرد مانن می گی
اقدامــات اعــالم کردیــم در بیــن روئســای 
جمهــور توافقــی مبنــی بــر مذاکــرات در 
ایــن زمینــه صــورت گرفــت کــه از طــرف 
جمهــوری اســالم بنــده و از طرف کشــور 
ــی و  ــاورزی و جنگلبان ــر کش ــه وزی ترکی

ــور آب انتخــاب شــد. ام
وی افــزود: در ایــن ســفر بخــش مهمــی 
مذاکــره بــا وزیــر مربوطــه بــود کــه هــر 
دو هیــأت بــه صــورت کامــاًل تفضیلــی و 
ــات و  ــا، اقدام مشــروح مســائل، نگرانی ه
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــود را ب ــت های خ سیاس
اشــتراک گذاشــتند. البتــه طــرف تــرک 
اظهاراتــی در رابطــه بــا اقدامــات داشــت 
و مــا هــم نگرانی هایــی داشــتیم و در 
ــم  ــق کردی ــا تواف ــوب م ــار چ ــن چه ای
ــی  ــی برس ــه دائم ــک کمیت ــه ی ــه ب ک
ــن دو  ــی بی ــور آب ــی و ام ــای آب طرح ه
کشــور تشــکیل شــود کــه از طــرف مــا 
ــه  ــرف ترکی ــرو و از ط ــر نی ــاون وزی مع
ــر  ــن کار را ب ــر مســئولیت ای ــاون وزی مع

ــد.  ــده گرفتن عه
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برنامه های وزارت صمت برای بهبود کیفیت تولید خودرو

سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد؛



سیاسی
خبر

رئیسی  در جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت:

توطئه دشمنان برای انزوای ایران 

شکست خورد

 رئیس جمهور هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن کشور 
از پیشرفت دانست و اظهار داشت: دشمنان به قصد انزوای کشور وارد 

میدان شده اند اما در این توطئه هم شکست خوردند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای عالی ترویج 
و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و 
تفکر بسیجی را نیاز ضروری جامعه برشمرد و گفت: اگر در گسترش 
فرهنگ ایثار و شهادت کوتاهی شود، تفکر و باورهای دیگر جایگزین 
آن می شود. یکی از راهکارهای مهم صیانت از جوانان کشورمان توجه 

به این فرهنگ است.
رئیس جمهور با تأکید بر اجرای دقیق و کامل قوانین مرتبط با خانواده 
شهدا و ایثارگران در تمامی دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: مشکالت 
احتمالی در اجرای قانون نباید مانع از اجرای آن باشد بلکه باید با رفع 

موانع موجود، قانون اجرا و از هدر رفت زحمات جلوگیری  شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به برخی ابتکارات انجام شده در موضوع دفاع 
مقدس مثل راه اندازی کاروان های راهیان نور یا اقدام رسانه ملی در 
دفاع  فرهنگ  ترویج  زمینه  :در  داشت  اظهار  شهدا  وصیت  بازخوانی 

مقدس هنوز با نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم.
ای  رسانه  جنجال  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
غرب علیه کشورمان اشاره کرد و درباره معیارهای دوگانه آنها گفت: با 
اینکه در ایران موضوع جان باختن خانم امینی بطور کامل و دقیق در 
حال پیگیری است و تمام مسئوالن بر آن تأکید کرده اند اما دشمن 
در حالی با تدارک اقدامات گسترده رسانه ای در تالش برای انحراف 
افکار عمومی است که جمعی از دختران افغانستانی به دست گروه های 
خون  و  خاک  به  آموزشگاه  یک  در  امریکا  حمایت  مورد  تروریستی 
کشیده می شوند و واکنشی از طرف این مدعیان دیده نمی شود، آیا در 
چنین شرایطی ادعای پیگیری حقوق بشر و حقوق زن از طرف غربی ها 

قابل پذیرش است؟
بازداشتن  را  توطئه جدید  از طراحی  رئیسی هدف دشمن  اهلل  آیت 
کشور از پیشرفت دانست وگفت : زمانی که جمهوری اسالمی در حال 
پشت سر گذاشتن مشکالت اقتصادی و فعال شدن برای حضور بیشتر 
در منطقه و جهان بود، دشمنان به قصد انزوای کشور وارد میدان شدند 

اما در این توطئه هم شکست خوردند.
قاضی زاده هاشمی  سیدامیرحسین  جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای عالی ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت، تهیه و تصویب راهبردها و سیاست های شورای 
عالی ترویج، تدوین شاخص ها و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در 
حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تدوین سند جامع ملی گلزارهای 
شهدا، یادمان های شهدای گمنام و مراکز فرهنگی وابسته، تدوین و 
تصویب نظام نامه مهندسی فرهنگ ایثار و شهادت، طرح ایجاد سامانه 
جامع هوشمند ثبت خدمات فرهنگی ارائه شده به ایثارگران و تصویب 
دسترسی مخاطبین به منابع و مستندات حوزه فرهنگ ایثار و شهادت 

را از اقدامات و تالش های این شورا دانست.

سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد؛

پیگیری مستمر برای آزادسازی 

منابع ارزی ایران
نوشت:  توئیتی  در  مرکزی  بانک  سخنگوی  وفا  قمری  مصطفی 
پیگیری های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان 

با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است.
کل  مدیر  و  سخنگو  وفا  قمری  مصطفی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
پیگیری های مستمر  نوشت:  توئیتی  بانک مرکزی در  روابط عمومی 
برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک 

دستگاه دیپلماسی در حال انجام است.
به گفته قمری وفا، طی هفته های اخیر پیشرفت های قابل مالحظه ای 
در این خصوص حاصل شده، برخی مالحظات بانکی همچنان باقی اما 
در تعامل با طرف های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری 

است.

موفقیت ایران در احراز سمت کلیدی در 

مجمع کشورهای صادرکننده گاز
 محمدامین نادریان، کاندیدای معرفی شده از سوی وزارت نفت موفق 
به احراز سمت ریاست اداره اقتصاد و برآورد انرژی دبیرخانه مجمع 

صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( شد.
از وزارت نفت، نمایندگان کشورهای عضو در هیات  ایرنا  به گزارش 
صادرکننده  کشورهای  مجمع  اجالس  چهارمین  و  بیست  اجرایی 
با  مصاحبه  از  پس  نشست  این  روز  سومین  در  )جی ئی سی اف(  گاز 
کاندیداهای واجد شرایط، محمدامین نادریان، کاندیدای کشورمان را 

برای این پست مهم با رأی باال انتخاب کردند.
نادریان برای دو دوره سه ساله به مجمع کشورهای صادرکننده گاز در 

دوحه قطر اعزام می شود.

اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون   
ذخایر  بودن  دارا  شامل  قدرت  امروز 
به  دستیابی  به  بلکه  نیست  زیرزمینی 
علم و فناوری های پیشرفته بوده وابسته 
تعیین  عامل  مهم  این  گفت:  است، 
کننده و برتری ساز است و پیشتازی در 
محسوب  قدرت  از  نمادی  زمینه ها  این 

می شود.
و  اساتید  جمع  در  اسالمی  محمد 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  کارکنان 
کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
درباره اهمیت فناورهای پیشرفته و لزوم 
حرکت شتابان در مسیر علوم و فناوری 
در حوزه های  پیشرفت  کرد:  بیان  نوین 
با مخالفت   نوظهور  فناوری های  و  نوین 
آنها  و  سرسختانه قدرت ها مواجه است 
ما کشوری  که  برنمی تابند  به هیچ وجه 
فناوری های  حوزه های  در  مستقل 

پیشرفته و صاحب نام باشیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی که در جریان 
و  علمی  زیرساخت های  از  بازدید  این 
پژوهشی دانشگاه نیز دیدن کرد، ضمن 
در  دانشگاه ها  مهم  ظرفیت  به  اشاره 
و  علوم  در  اگر  گفت:  نرم  قدرت  ایجاد 
فناوری پیشرفته پیشتاز باشید به حتم 
در میان سایر کشورها قدرتمند هستید 
را  ایران  شدن  قدرتمند  دشمنان  که 

برنمی تابند.
از  دلیل  همین  به  کرد:  تصریح  وی 
همیشه  تاکنون  انقالب  پیروزی  بدو 
و  پیشرفت  مانع  تا  شده  فراوانی  سعی 
به ویژه در حوزه  و  ایران شوند  حرکت 
بهانه های  و  ناروا  اتهامات  با  هسته ای 
علیه  را  ظالمانه ای  تحریم های  واهی، 
بر طبل  و مستمر  کشور وضع کرده اند 
تحریم ها می کوبند و پافشاری می کنند.

ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
تصریح کرد: با هر زبان، ادبیات و مکتب 
فکری که با طرف مقابل صحبت کنید، 
نیت  و  وجود  عمق  در  که  درمی یابید 
درونی آنها و نوشته ها و مطالب منتشر 
از  ممانعت  برای  قاطعی  اراده  شده؛ 
دسترسی به فناوری های پیشرفته وجود 

دارد.
موارد  این  کنار  در  داد:  ادامه  اسالمی 
انسانی  ظرفیت  به  ویژه ای  توجه  باید 
داشت زیرا ظرفیت انسانی کشور بسیار 
فاخر است و اگر برای آنها مشاغل تراز 
باال در حوزه های علوم و فنون پیشرفته 
و  شغلی  فرصت های  و  نکنیم  ایجاد 
سهولت  نیاوریم،  به  به وجود  پژوهشی 
انسان های فرهیخته و با استعداد کشور 
را جذب می کنند و در نتیجه با استفاده 
و جذب سرمایه های ما، پله های ترقی را 

طی می کنند.
وی گفت: امروز با نگاه به مراکز علمی 
مشاهده  جهان  پیشرفته  صنعتی  و 
می کنید که تعداد بی شماری از فرزندان 
ایران و استعدادهای ایرانی در این مراکز 
خدمات ارایه می دهند و مشغول کارهای 
علمی، پژوهشی و مدیریتی هستند و از 
است  مستعد  نیروهای  این  تالش  پرتو 
به صورت  آنها  که آن کشورها و مراکز 

تصاعدی رشد می کنند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: با توجه 
به دو دلیل مهم ذکر شده الزم است تا 
مطلقا کوتاهی نکرده و زمینه های رشد 

این استعدادها را فراهم کنیم.
توسعه  سمت  به  دنیا  چرخش 

نیروگاه های هسته ای

انرژی  سازمان  در  کرد:  بیان  اسالمی 
اصلی  محور  چهار  روی  ایران،  اتمی 
یاری  با  و  شده ایم  متمرکز  بنیادی  و 
دستگاه هایی  تمام  و  همکاران  خداوند، 
این  کنند  کمک  ما  به  می توانند  که 
با جدیت کامل پیش خواهیم  را  موارد 
راکتورها  توسعه  محور  نخستین  برد؛ 
گذشتن  وجود  با  زیرا  نیروگاه هاست  و 
چند دهه از پیروزی انقالب اسالمی باید 
راکتورهای  ساخت  به  نسبت  حداقل 
این  در  اما  می کردیم  اقدام  تحقیقاتی 
ساخت  چراکه  کرده ایم  کوتاهی  مسیر 
امور  در  بخش  مهمترین  راکتور 
دستور  در  می توانسته  و  نیروگاه هاست 
نسبت  باید  ادامه  در  و  گیرد  قرار  کار 
اقدام  اتمی  برق  نیروگاه های  به ساخت 
می شده است زیرا امروز برق نیاز مبرم 

کشور است.
با  داد:  توضیح  جمهور  رئیس  معاون 
انرژی، دریافتیم  به تجربه بحران  توجه 
تمام  در  مالحظه ای  قابل  چرخش  که 
دنیا نسبت به توسعه نیروگاه های اتمی 

رخ داده است.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ اعالم و 
ابالغ کردیم که بدون توجه به تصمیمات 
نیروگاه های  ساخت  به  نسبت  قبلی، 
برای  کرد؛  خواهیم  اقدام  ایرانی  تمام 
تحقق این مهم باید الزامات و ابزارهای 
مورد نیاز فراهم شود و به یاری خداوند 
نیروگاه های  سازنده  به  تبدیل  کشور 
به  اکنون  بنابراین  شد؛  خواهد  اتمی 
آغاز  تحقیقاتی  راکتور  ساخت  موازات، 
تمام  نیروگاه  ساخت  آینده  در  و  شده 
ایرانی و بومی و تولید ۱۰ هزار مگاوات 
برق جدید با مشارکت بین المللی را در 

دستور کار قرار داده ایم.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: 
گیرد  صورت  بین المللی  مشارکت  اگر 
به همان نسبت تولید ۱۰ هزار مگاوات 
برق سرعت می گیرد و اگر این همکاری 
و  نیست  نگرانی  جای  نیابد،  تحقق 
عرصه  وارد  ملی  خودکفایی  جریان 
عنوان  به  را  بومی سازی  و  شد  خواهد 

بستر توسعه به کار خواهیم گرفت.
تا  داریم حداقل  نظر  در  اسالمی گفت: 
جدید  نیروی  هزار   ۳۰ آینده  سال   ۱۵
جذب  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  در 
نظیر  بخش هایی  در  افراد  این  و  شود 
و  کارها  جدید،  برق  ظرفیت  ایجاد 
اقدامات پژوهشی و صنعتی به کار گرفته 
می شوند که گام بسیار بزرگی محسوب 

می شود.
توسعه  زمینه  در  غفلت  جبران  لزوم 

کاربرد پرتوها
توسعه  با  اشاره  با  همچنین  اسالمی 
محور  دومین  عنوان  به  پرتوها  کاربرد 
کرد:  بیان  سازمان  این  در  توجه  مورد 
به  پرتوها  کاربرد  توسعه  زمینه  در 
و  هستیم  نو  حرکتی  ایجاد  دنبال 
سامانه های  ساخت  و  طراحی  اکنون 
قرار گرفته  شتاب دهنده در دستور کار 
در  ساله   ۲۰ عقب ماندگی  باید  و  است 
این بخش را هرچه سریعتر جبران کنیم 
طراحی  و  ساخت  مرحله  در  فعال  که 
با  و  هستیم  سامانه ها  این  مهندسی 
توجه به پتانسیل های تولید، کشاورزی 
قطب   ۱۲ به  را  کشور  صنعتی؛  و 
بزرگی  گام  که  کرده ایم  تقسیم بندی 

محسوب می شود.
وی بیان کرد: به موازات توسعه کاربرد 
پرتوها نسبت به سرمایه گذاری بر روی 
توسط  که  شده  انجام  اقداماتی  پالسما 
این  روی  بر  سازمان  برجسته  محققان 
می شود  پژوهش  و  تحقیق  مهم  بخش 
و خوشبختانه شاهد تمرکز تحقیقات و 
استراتژیک  بر روی محصول  پژوهش ها 
رفسنجان  و  کرمان  باغ های  در  پسته 
هستیم  و شرکت توسعه پالسما با تکیه 
در  شده  انجام  پنج ساله  تحقیقات  بر 
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، موفق 
برای  سامانه هایی  ساخت  و  طراحی  به 
نتایج  این محصول شده و  از  سم زدایی 
تحقیقات اکنون در مسیر صنعتی شدن 

حرکت کرده است.
ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محورهای 
رادیو  توسعه  سازمان،  این  توجه  مورد 
به  و  زمینه  این  در  که  داروهاست 
پایه  بر  داروهایی  و  دوتره  اقالم  ویژه 
نیاز  مورد  داروهای  و  سنگین  آب 
گام  سمتی  به   سرطان  بیماری  درمان 
بتواند  درمانی  بخش  در  که  برمی داریم 
سلول  روی  بر  مستقیم  صورت  به 
سرطانی اثر بگذارد و فاقد اثرات جانبی 
باشد که شرکت توسعه پالسما بر روی 
انجام  در حال  و  کار کرده  این موضوع 
بیماری  درمان  بر  مبنی  تحقیقاتی 
سرطان با پالسما تراپی هستیم و اکنون 
تست های بالینی آن در حال انجام است 
و شاهد نتایج بسیار خوبی در این زمینه 

هستیم.
تحقیق،  چهارم؛  محور  گفت:  اسالمی 
و  آزمایشگاه ها  تجهیز  و  توسعه 
قابلیت سازی برای نظام تعیین صالحیت 
است و جزو موارد بسیار مهمی است که 
ما باید قابلیت های خود را برای ارتقای 

نسبت  و  کرده  دنبال  هسته ای  گرید 
پروژه های  همچنین  و  مرکز  ایجاد  به 
تحقیقاتی و توسعه ای  که قادر است کل 
شتاب  و  کرده  پشتیبانی  را  سرفصل ها 

دهد را ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: در زمینه بحث ابزار دقیق 
پتروشیمی،  گاز،  نفت،  صنایع  در  که 
اقداماتی  به کار می رود،  فوالد و سیمان 
صورت گرفته است و همچنین در زمینه 
اقدامات  نیز  هوابرد  ژئوفیزیک  توسعه 
گسترده ای انجام شده و امکان شناسایی 
است  فراهم شده  ما  برای  زمین  اعماق 
در  را  پی جویی  برنامه های  بتوانیم  تا 
معادن و به صورت دقیق تر انجام داده و 
به منظور بهره برداری و استخراج معادن 
دهیم. انجام  را  دقیق تری  تالش های 

رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون 
در  همچنین  داد:  ادامه  اتمی  انرژی 
بهره برداری  در  سوخت  چرخه  زمینه 
که  شده  انجام  اقداماتی  معادن  از 
کانی ها  سایر  بتوانیم  اورانیوم  از  به غیر 
به  پرتوزایی  فرایند  در  می تواند  که  را 
نماییم.اسالمی  استخراج  کند  کمک  ما 
اتمی  انرژی  سازمان  کرد:   خاطرنشان 
شتابان  شدن،  صنعتی  راهبرد  با  ایران 
متعال  و خداوند  است  در حال حرکت 
نیز عنایت ویژه ای در این زمینه داشته 
هوشمندانه،  تالش  با  امیدواریم  و 
در  همکاران  متعهدانه  و  غیرتمندانه 
عملی،  مراکز  مشارکت  و  سازمان  این 
برنامه های  بتوانیم  صنعتی  و  پژوهشی 

خود را به نتیجه برسانیم.
با  را  جلساتی  ما  کرد:  بیان  اسالمی 
دانشکده های هسته ای و اساتید فعال در 
برای  از شما  برگزار کرده ایم  این حوزه 
شرکت در این جلسات دعوت می کنم تا 
همکاری ها مستمر باشد زیرا برنامه های 
محسوب  بزرگی  گام  اصل  در  سازمان 
باید  دانشگاه ها  اساتید  همه  و  می شود 
در این راه ما را همراهی کنند. اساتید 
نظر  مورد  سرفصل های  دانشگاه ها  این 
بگذارند  میان  در  ما  با  می توانند  را 
پروژه های  تا  کرد  خواهیم  سعی  و 
همکاری و پژوهشی مشترک را تعریف 
کرده و به این دانشگاه و دانشجویان و 
به  نهایت  در  تا  واگذار می کنیم  اساتید 
کمک  آنها  نواقص  رفع  و  آزمایشگاه ها 
کنیم و به این همکاری افتخار می کنیم. 
از دانشگاه تحصیالت  بازدید  در جریان 
پیشرفته؛  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
مسووالن دانشگاه و اعضای هیأت علمی 
همچنین  و  عملکرد  گزارش  شرح  به 

نیازها پرداختند.

 رئیس سازمان انرژی اتمی: علم و 
فناوری های پیشرفته برتری ساز است

خبر

امیرعبداللهیان: رفع تحریم ها از 
طریق مذاکرات و تبادل پیام در مسیر 

درست قرار دارد

وزیر امور خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام، 
گفت: فکر می کنم اقداماتی که برای لغو تحریم ها از مسیر مذاکرات 
است، در مجموع در مسیر درست  انجام  پیام در حال  تبادل  و 

خودش قرار دارد.
حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه همچنین افزود: ما در آخرین 
تحوالت تالش کردیم تا از فرصت حضور همه طرف ها در نیویورک 
در جریان برگزاری هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل، استفاده کنیم. مذاکره کننده ما علی باقری نیز در بخشی از 
سفر حضور داشتند و با انریکه مورا دیدار کردند، همچنین با برخی 
وزرای خارجه و مقامات مرتبط با این موضوع دیدار و گفت وگو 

کردند و به جمع بندی خوبی دست پیدا کردند.
وزیر امور خارجه یادآور شد: در حال حاضر به نقطه ای رسیدیم 
که درک مشترک در موضوعات مختلف وجود دارد و این کمک 
می کند در گام های نهایی توافق بتوانیم با سرعت بهتر و بیشتری 
عمل کنیم. طرف آمریکایی با یک مشکل پیش از این مواجه بود، 
طرف  می کنیم  احساس  نداشت،  شرایط  از  درستی  درک  اینکه 

آمریکایی اکنون با درک بهتری در تبادل پیام ها حضور دارد.
امیر عبداللهیان در ادامه به موضوع همکاری ایران و آژانس اشاره 
کرد و گفت: ما در چارچوب پادمان به همکاری های خود با آژانس 
در تمام این مدت ادامه دادیم اما بر اساس قانون راهبردی مجلس، 
گام های متناسب با قانون را در حوزه صلح آمیز هسته ای برداشتیم 
که در اقدامی متقابل نسبت به بدعهدی طرف مقابل این اقدامات 

اتخاذ شد.
فاز  وارد  آژانس  با  ما  همکاری های  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
جدیدی شده بود که در گفت وگوهای اخیر بین محمد اسالمی 
رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین 
درک  به  می کنم  فکر  و  شد  مطرح  مباحث  اتمی  انرژی  المللی 
و تفاهم مشترکی رسیدیم. در آن چارچوب درباره همکاری های 
ایران با آژانس و پاسخ دادن به برخی اتهامات بی اساس آژانس و 
همچنین در ارتباط با رسیدن به توافق یک نقشه راهی در مقابل 

ما قرار دارد.
وزیر امور خارجه در ادامه اظهار کرد: فکر می کنم چنانچه طرف 
آمریکایی همین مسیری که در روزهای گذشته در رابطه با آن 
تبادل پیام شده است و یک درک نسبتا مشترکی در این موضوع 
ایجاد شده را به همین شکل واقع بینانه پیش ببرد، توافق بین 

ایران و سایر طرف های دیگر در دسترس است.
کنیم  احساس  که  مقطعی  هر  زمانی  نظر  از  کرد:  تصریح  وی 
توافق ما به نقطه ای رسیده که خطوط قرمز کامال رعایت شده و 
می توانیم نفع اقتصادی از بازگشت به توافق را داشته باشیم، حتما 

در نقطه توافق قرار خواهیم گرفت و خوشبین هستیم

با حضور در نمایشگاه های بین المللی؛

خیاطیان از سیزدهمین نمایشگاه 

فناوری نانو بازدید کرد
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور در 
در محل  که  نانو۱۴۰۱(  نانو)ایران  فناوری  نمایشگاه  سیزدهمین 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است بازدید کرد.
مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  با حضور در سیزدهمین 
دائمی  محل  در  که   )۱۴۰۱ نانو  )ایران  نانو  فناوری  نمایشگاه 
به  محصوالت  از  است  شده  برپا  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
نمایش درآمده در این نمایشگاه بازدید کرد.  در جریان این بازدید، 
حوزه  در  فعال  و محصوالت شرکت های  دستاوردها  از  خیاطیان 
فناوری نانو بازدید کرد و ضمن گفتگو با مدیران این شرکت ها، از 

نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت ها قرار گرفت.
میان  تعامل  ایجاد  هدف  با  نانو  فناوری  نمایشگاه  سیزدهمین 
برای  فرصتی  ایجاد  و  نانو  فناوری  توسعه  مختلف  نقش آفرینان 
گفتگو میان مدیران ارشد با صاحبان دستاوردهای کشور در حوزه 
توسعه  برنامه  است،  گفتنی  است.  برگزاری  حال  در  دانش  مرز 
حال  در  سیزدهم  دولت  توسط  بومی  الگوی  با  که  نانو  فناوری 
پیگیری است، تاکنون منجر به دستاوردها و نتایجی نظیر فعالیت 
اسناد و پژوهشگر در عرصه  از ۴۰ هزار  علمی و پژوهشی بیش 
فناوری نانو، حفظ جایگاه چهارم دنیا در انتشار مقاالت علمی، تولید 
بیش از ۱۲۰۰ محصول و تجهیز مبتنی بر فناوری نانو به وسیله 
بیش از ۳۲۵ شرکت فناوری و صنعتی، تکمیل بیش از ۲۹۰ پروژه 
رفع نیاز صنایع مبتنی بر فناوری های داخلی، قطع وابستگی به 
واردات در برخی حوزه های راهبردی و صادرات محصوالت فناوری 

نانو به بیش از ۴۵ کشور شده است.

2

وزیر نفت گفت: صادرات نفت خام، 
نفتی  فرآورده های  و  گازی  میعانات 
کشورمان بدون هیچ گونه مشکلی در 

حال انجام است.
به نقل از وزارت نفت، »جواد اوجی« 
با بیان اینکه فروش و صادرات نفت 

نفتی  فرآورده های  و  میعانات  خام، 
است،  انجام  حال  در  وقفه  بدون 
بدون  اظهار کرد: هم اکنون صادرات 

هیچ گونه مشکلی جریان دارد.
با  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
شناسایی بازارهای تازه و فرآیندهای 
صادرات  توانسته ایم  صادراتی  جدید 
نفت خام و میعانات گازی را نسبت به 
چند سال اخیر متحول کنیم، تصریح 
در  توقفی  هیچ گونه  هم اکنون  کرد: 
صادرات نفت خام ایجاد نشده است 
و کشورهای غربی به خصوص ایاالت 
این  صحت  بر  بارها  آمریکا  متحده 

موضوع اعتراف کرده اند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه تحریم های 

کشورهای غربی تا به امروز هیچ گونه 
کشورمان  نفت  صادرات  بر  تأثیری 
راهکارهای  با  گفت:  است،  نداشته 
امور  در  بنده  همکاران  که  جدیدی 
ایران  نفت  ملی  شرکت  بین الملل 
بازارهای  توانسته ایم  کرده اند،  ارائه 
خام،  نفت  برای  را  جذابی  و  خوب 
و  نفتی  فرآورده های  گازی،  میعانات 
محصوالت پتروشیمی ایران به دست 

بیاوریم.
اوجی تأکید کرد: امروز بحث تأمین 
در  مهم  مسائل  از  انرژی  امنیت 
این اهمیت  جهان به شمار می آید و 
فصل  به  شدن  نزدیک  با  رفته رفته 

سرما دوچندان می شود.

صادرات بدون وقفه نفت و میعانات گازی ایران به بازارهای هدف
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اقتصاد
اخبار

فرمانده نیروی دریایی ارتش: مرکز امنیت دریایی 

مشترک ایران، عمان و پاکستان تشکیل می شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه امنیت 
در دریا برقرار است، گفت: مرکز امنیت دریایی مشترک بین ایران، عمان 

و پاکستان شکل می گیرد.
 دریادار »شهرام ایرانی« روز دوشنبه در مراسم روز جهانی دریانوردی 
در سازمان بنادر و دریانوردی  افزود: سه ناوشکن تمام ایرانی به صورت 
همزمان در پهنه های اقیانوسی در حال اجرای ماموریت حفظ امنیت 

هستند.
وی گفت: بخش امنیت دریا به عهده ما است و امروز با افتخار می گوییم 

پنج ناوگان رزمی در عمق دریا مشغول ماموریت هستند.
دریادار ایرانی افزود: به زودی در چابهار میزبان اجالس مهمی هستیم و 
همینطور افتخار داریم که جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی نیروی 

دریایی، ریاست دو کمیته را در این اجالس بر عهده دارد.
وی از افتتاح مرکز امنیت دریایی مشترک بین ایران، عمان و پاکستان 
خبر داد که طی آن ارتباط با همه مراکز امنیت دریایی در سطح جهانی 

محقق خواهد شد و گفت: تمرکز ما اقیانوس هند است.
دریادار ایرانی با اشاره به روز جهانی دریانوردی ادامه داد: هم در شمال 
هم در جنوب محصور در حوزه آبی هستیم و نباید فقط در یک روز، روز 

دریاییان گرامی داشته شود
وی ضمن تاکید بر اهمیت رونق سواحل افرود: سواحل جاسک در فقر 
کامل در حوزه دریا به سر می برد و بندر راهبردی جاسک باید مورد 

تمرکز ویژه قرار گیرد و سواحل از محرومیت خارج شوند.
هم  امروز  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
چنین موضوع پساپس کرانه جایگاه ویژه ای پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم 
از ظرفیت دریا استفاده کامل کنیم و حتی بتوانیم در حوزه معیشت و غذا 

با استفاده از اقتصاد دریامحور تحولی ایجاد کنیم.

تراز مثبت 4 هزار میلیارد تومانی بانک ملت 

در شهریور ماه

بانک ملت در عملکرد شهریور و ۶ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی 
مثبت ۴ و ۱۶.۶ هزار میلیارد تومانی شد.

 بانک ملت با سرمایه اسمی 2۶.2 هزار میلیارد تومانی، گزارش فعالیت 
ششمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴0۱ را منتشر کرد.

براین اساس، “وبملت” در دوره شهریور 7.۶ هزار میلیارد تومان درآمد 
تومان سود  میلیارد  هزار   3.۶ و  اعطایی شناسایی  تسهیالت  از  حاصل 
سال  ماه  در ششمین  این حساب  با  که  کرده  پرداخت  گذاری  سپرده 

۱۴0۱ تراز عملیاتی مثبت ۴ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.
این بانک طی ۶ ماه سال جاری نیز با کسب 39.۱ هزار میلیارد تومان 
درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی و پرداخت 22.5 هزار میلیارد تومان 
سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۶.۶ هزار میلیارد 
افزایش  درصد   35 و   3۴ قبل  مشابه  دوره  به  نسبت  که  شد  تومانی 

داشته اند.

اسامی برندگان قرعه کشی دوره های چهارم و 

پنجم طرح همرفاه بانک رفاه کارگران اعالم شد

قرعه کشی دوره های چهارم و پنجم طرح همرفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه 
کارگران برگزار و برندگان خوش شانس این دوره ها انتخاب شدند.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در هر دوره از 
طرح همرفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران، اعضای باشگاه می توانند با 
انجام فعالیت های باشگاهی و تراکنش های دارای امتیاز در قرعه کشی ماهانه 

شرکت کنند و از شانس برنده شدن بهره مند شوند.  
الزم به ذکر است، جوایز قرعه کشی ماهانه طرح همرفاه باشگاه مشتریان 
 50 ارزش  به  منزل  لوازم  خرید  هزینه  “کمک  شامل  کارگران  رفاه  بانک 
هزینه  ریال، کمک  میلیون  ارزش 25  به  هزینه سفر  ریال، کمک  میلیون 
خرید لوازم ورزشی به ارزش ۱0 میلیون ریال، کمک هزینه چکاپ پزشکی 

به ارزش 5 میلیون ریال” و 500 جایزه ۱ میلیون ریالی است.  

مدیرعامل بانک دی در جلسه کمیته 

سرمایه گذاری: روند حرکت مثبت بانک دی نباید 

متوقف شود
 

هجدهمین جلسه کمیته سرمایه گذاری بانک دی با حضور مدیرعامل بانک 
و اعضای این کمیته برگزار شد.

این جلسه  ابتدای  در  بانک دی،  عمومی  روابط  از  نقل  به  بازار  گزارش  به 
گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه سرمایه گذاری و اقدامات مالی 

بانک توسط مدیران مربوطه ارائه شد.
مدیرعامل بانک دی در این جلسه با بیان این که برای تجهیز منابع ارزان 
از  پرستاری  لزوم  بر  است،  شده  انجام  جدی  ریزی  برنامه  بانک  قیمت 
مشتریان ارزنده بانک تاکید کرد و گفت: تمام توان ما تا پایان سال بر کاهش 

زیان انباشته و بهبود شرایط مالی بانک متمرکز خواهد بود.

وزارت  نقل  و  حمل  صنایع  معاون 
تعادل  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای 
عرضه  برای  کشور  در  تولیدی 
خودرو به مصرف کنندگان واقعی در 

نیمه دوم امسال خبر داد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  نقل  به 
بیان  با  تجارت، »منوچهر منطقی« 
باتوجه به  این مطلب اظهار داشت: 
این که در ۶ ماهه نخست سال جاری 
کامل  سواری  خودروی  هزار   ۴02
کشور  بزرگ  خودروساز  دو  توسط 
مقایسه  در  که  عرضه شده  بازار  به 
 ۱05( گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
 2۸3 از  بیش  رشد  دستگاه(،  هزار 
درصدی را نشان می دهد، در عمل 
غیر از محصوالت یک خودروساز در 
کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه 
فروش  یکپارچه  سامانه  در  کشی 

خودرو خارج شده اند.
وی با اشاره به تجارب به دست آمده 
از سه دوره عرضه خودرو در سامانه 
مبنای  بر  خودرو  فروش  یکپارچه 
قرعه کشی، افزایش و ثبات تولید و 
تجربه عرضه خودرو در بورس کاال 
اقتصادی  مراجع  تأکید  به  توجه  با 
حاکمیتی،  نهادهای  دیگر  و  دولت 
اغلب  در  تقاضا  و  عرضه  افزود: 
برای  کشور  تولیدی  خودروهای 
کنندگان  مصرف  به  خودرو  عرضه 
از  جاری  سال  دوم  نیمه  در  واقعی 

تعادل برخوردار است.
شرکت های  توسط  خودرو  عرضه 
نیمه  در  کاال  بورس  یا  خودروساز 

دوم امسال
وزارت  نقل  و  حمل  صنایع  معاون 
اضافه کرد:  تجارت  و  صنعت، معدن 
افزایش  برنامه  آن که  به  توجه  با 
در  نیز  سال  دوم  ماهه   ۶ در  تولید 
در  دارد،  قرار  خودروسازان  برنامه 
ماهیانه  فروش  منظم  به طور  عمل 
در  خودرو  دستگاه  هزار  یکصد 

معرض فروش گذاشته می شود.

دوم  نیمه  در  ادامه داد:  منطقی 
خودروهای  همه  عرضه  امسال، 
شرکت های  دیگر  و  سایپا  شرکت 
معادل  به  توجه  با  خودروساز 
خود  توسط  تقاضا،  و  عرضه  بودن 
کاال  بورس  طریق  از  یا  شرکت ها 

انجام می شود.
وی بیان داشت: شرکت ایران خودرو 
فروش  امسال،  دوم  نیمه  در  نیز 
سامانه  در  را  تولیدی  خودروهای 
خواهد  اجرا  شرکت  خود  فروش 

کرد. 
وزارت  نقل  و  حمل  صنایع  معاون 
الزامات  رعایت  بر  همچنین  صمت 
شورای  مجلس  مصوب  قانونی 
درصد   50 تخصیص  مانند  اسالمی 
حمایت  طرح  به  تولید  ظرفیت 
و  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از 
تولید  ظرفیت  درصد   ۱0 تخصیص 
خودروهای  جایگزینی  طرح  به 
شرکت های  این  توسط  فرسوده 

خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعالم این که در نیمه 
مبنای  بر  کشی  قرعه  امسال  دوم 

ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش 
این  از  گفت:  بود،  نخواهد  خودرو 
نظارت  منظور  به  سامانه  این  پس، 
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
فروش  تعداد  بر  تولیدکنندگان  و 
مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو 
همچنین  و  خودروسازان  توسط 
شورای  مجلس  مصوبات  اجرای 

اسالمی بهره برداری خواهد شد.
فرآیند  شفاف سازی  و  اصالح  وی، 
افزایش  و  خودرو  عرضه  قبلی 
جمله  از  را  خودرو  عرضه  و  تولید 
صنعت،  وزارت  مهم  دستاوردهای 
ایجاد  منظور  به  تجارت  و  معدن 
رضایتمندی  افزایش  و  شفافیت 
رئیس  ابالغیه  راستای  در  مردم 
جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: 
خودروهای  تکمیل  روند  تداوم  با 
در  الزم  آمادگی  کسب  ناقص، 
تولید  افزایش  برای  تأمین  زنجیره 
واردات  سازوکار  از  گیری  بهره  و 
فناوری  انتقال  و  بازار  تنظیم  برای 
به کشور، صنعت خودرو با هم افزایی 
تولید  مسیر  بیشتر،  یکپارچگی  و 

دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی 
کند.

 ۱5 ابالغیه  پیرو  است  ذکر  شایان 
اسفند ۱۴00 رئیس جمهور درباره 
بهبود وضعیت صنعت خودروسازی 
تخصیص  یکپارچه  سامانه  کشور، 
سازمان  نظارت  تحت  خودرو 
تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
شفاف سازی  منظور  به  کنندگان 
فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به 
مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور 
برگزاری سه  به  نسبت  جاری  سال 
سامانه  این  در  خودرو  عرضه  دوره 

اقدام شد.
افزایش  خودرو،  عادالنه  تخصیص 
امکان دسترسی مصرف کنندگان به 
خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد 
خودروسازان،  همه  برای  عرضه  در 
حق  و  تنوع  افزایش  همچنین 
در  کنندگان  مصرف  برای  انتخاب 
مزایای  جمله  از  عرضه،  دوره  هر 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در 
 راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت 

مصرف کنندگان بوده است.

عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز 
یا بورس کاال در نیمه دوم امسال

گزارش

مدیرعامل سازمان بنادر:  متولی دریا 
باید سازمان بنادر و دریانوردی باشد

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تعدد سازمانی در حوزه دریا انتقاد کرد 
و گفت: محوریت دریاها باید با مسوولیت سازمان بنادر باشد و از معاون اول 

رییس جمهور درخواست کردیم که متولی بخش دریا مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »علی اکبر صفایی« روز دوشنبه در مراسم 
روز جهانی دریانوردی در سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اکنون در بخش 
کاالهای اساسی بیش از ۶ میلیون و ۸00 هزار تن کاالی اساسی در بنادر 

موجود است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری 53 هزار تردد کشتی در بنادر ثبت 

شده که با ایمنی کامل وارد بنادر شده و از بنادر کشور خارج شده اند.
صفایی گفت: همچنین 7 میلیون و 500 هزار مسافر دریایی از ابتدای سال از 
دریاها استفاده کرده اند و در بندرعباس تصمیم داریم منطقه گردشگری بزرگ 
دریایی ایجاد کنیم تا سه بندر دریایی در هرمزگان به مرکز بزرگ گردشگری 

دریایی تبدیل شود.
از عدم بورسیه دانشجویی دریایی طی قانون خدمات کشوری  انتقاد  با  وی 
افزود: وضعیت دریایی با قانون خدمات کشوری منجمد شده است، قانونی که 
اعمال شد در حوزه تخصصی دریایی تاثیر گذاشته، درحالیکه آینده کشتیرانی 
به حضور نیروی انسانی نیازمند است، پیش بینی می کنیم در صورت عدم و 
معافیت بخش دریایی از قانون خدمات کشوری، در ۱5 سال آینده دریانورد 

نخواهیم داشت.
معاون وزیر راه همچنین با انتقاد از تعدد سازمان های محتلف در بخش دریا 
گفت: سازمان بنادر باید محور حوزه دریایی باشد. یکسال است می گوییم 
کشتی »رو - رو« نیاز داریم اما ابزار آن در اختیار ما نیست و معلوم هم نیست 

کدام سازمان قرار است تامین کننده این کشتی ها باشد.
وی افزود: از معاون اول ریاست جمهور خواستیم تا تعدد سازمان در حوزه دریا 
را حل و فصل کند و مجموعه دریا یک محور و متولی داشته باشد، مسوولیت 

بخش دریایی را می پذیریم و آن را مطرح کرده ایم.
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بانک کارآفرین، نیمه نخست سال ۶4۵ میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج داد

میلیاردریال   ۶۴5  ،۱۴0۱ سال  نخست  نیمه  در  کارآفرین  بانک   
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  دریافت  فرآیند  بازار،  گزارش  به 
در بانک کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به صورت 
جداگانه باید در سامانه تسهیالت وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام 
و کد رهگیری دریافت کنند. سپس توسط سرپرستی بانکی که در 
سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت 
کننده تسهیالت مشخص و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت 

اطالعات و شروع مرحله بعدی دریافت تسهیالت ارسال می شود.
در مرحله آخر فردمتقاضی باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک 

الزم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.
شایان ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از یک ماه زمان ببرد، در غیر 

این صورت فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.
ارائه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری

همچنین بانک کارآفرین با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص 
ارائه تسهیالت فرزندآوری، درنیمه نخست سال ۱۴0۱، 3۴0فقره 

تسهیالت پرداخت کرد.
بر این اساس و به منظور ترویج فرهنگ فرزندآوری، از ابتدای سال 
۱۴0۱ تا ششم مهر ماه سال جاری، 3۴0فقره تسهیالت فرزندآوری 
معادل ۱2۱ میلیارد و ۴00میلیون ریال به متقاضیان توسط بانک 
کارآفرین پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 
۱۶5نفر متقاضی در صف انتظار جهت معرفی به شعب عامل بانک 
و52۴نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیالت 

قرض الحسنه فرزندآوری در شعب عامل هستند.
نحوه دریافت وام فرزندآوری

ارائه تسهیالت  بانکها،  به  بانک مرکزی  ابالغی  بخشنامه  اساس  بر 
قرض الحسنه فرزندآوری در دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفته 

است.
اعتبارسنجی متقاضیان،  بر  بانک ها مکلفند مبتنی  ترتیب،  این  به 
با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر، اقدام به پرداخت 

تسهیالت موصوف به شرح توضیحات ذیل کنند.
بر اساس قانون، برای فرزندانی که از سال ۱۴00 به بعد در خاک 
کشور  تابعیت  نیزدارای  پدرانشان  و  آمده اند  دنیا  به  ایران  کشور 
جمهوری اسالمی ایران دارند، تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، 
به ازای فرزند اول  20 میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴0 میلیون 
تومان، به ازای فرزند سوم ۶0 میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم 
۸0 میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱00 میلیون تومان 
تعلق  افرادی  به  فرزندآوری  تسهیالت  پرداخت می شود. همچنین 
می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند باالی 

2.5 نباشد.
تسهیالت فرزندآوری بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره 
تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. ولیکن در صورت توثیق 
سپرده سرمایه گذاری مدت دار، متقاضی از معرفی ضامن و یا ارائه 

سفته معاف خواهد بود.
تسهیالت فرزندآوری با کارمزد ۴ درصد به صورت ساالنه پرداخت 
می شود و همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر 

فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می  شود.
وام فرزندآوری صرفا برای اشخاصی که در سامانه تسهیالت قرض 
به  مربوط  سامانه  همان  که  مرکزی  بانک  فرزندآوری  الحسنه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج است، ثبت نام می کنند، تخصیص 
می یابد و روال آن همانند وام ازدواج، بعد از ثبت نام و تأیید بانک 
مرکزی به طور مستقیم به یکی از شعب بانک کارآفرین ابالغ می 

شود و قابل پرداخت توسط شعبه مذکور خواهد بود.
فروردین  یکم  از  متولدین  برای  شرایط  واجد  )پدران(  متقاضیان 
۱۴00 به بعد و حداکثر تا 2 سال پس از تولد فرزند، می توانند نسبت 
به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند و در صورتی 
از  دیگری  فرزند  فرزند،  تولد  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  که حین 
این  به دنیا آمد، پرداخت تسهیالت مذکور طبق ضوابط  متقاضی 

دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.

برنامه  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر   
هوایی  و  ریل  دریا،  بخش  در  تحول 
اختصاص 20  با  آینده  تا چهار سال 

میلیارد دالر اجرا خواهد شد.
ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  دوشنبه  روز  قاسمی«  »رستم 
مراسم روز جهانی دریانوردی در محل 
سازمان بنادر و دریانوردی  افزود: از 
همه کسانی که در بخش دریا اعم از 
شیالت، نفت کش و کشتیرانی تالش 
حضور  از  و  دارم  ویژه  تشکر  دارند 

مهندسان دریایی نیز تشکر می کنم.
سیاری«  اهلل  »حبیب  از  گفت:  وی 
مرد بزرگ دریایی ایران که تالشهای 
زیادی در جزایر جنوبی خلیج فارس 
حضور  امشب  برنامه  در  و  داشتند 

دارند نیز قدردانی می کنم.
بخش  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  شده  واقع  مظلوم  کشور  دریایی 
می  که  دریا  ظرفیت  از  نتوانستیم 
باشد،  کشور  اقتصاد  پایه  توانست 

استفاده کنیم.
جاده  کریدورهای  داد:  ادامه  قاسمی 
ای و ریلی به بنادر ما به طور کامل 
که  درحالیست  این  نیست،  متصل 
نقش  ترین  مهم  تواند  می  ایران 

ترانزیتی را داشته باشد.
وی گفت: امروز امنیت دریا در ایران 

برقرار است، اما باید بتوانیم از موقعیت 
ژئوپلتیکی ایران استفاده کنیم. 200 
میلیون تن بار در منطقه وجود دارد و 
می تواند از کریدور ایران جابجا شود.

بار  یکبار  روز  افزود: هر ۱0  راه  وزیر 
کود از روسیه به هند ارسال می شود 
باشد.  ایران  مسیر  از  تواند  می  که 
افزایش  و  کریدورها  ظرفیت  تکمیل 
تواند  از نفت می  بعد  ترانزیت کشور 
درآمد بسیار خوبی برای کشور داشته 

باشد.

وزیر راه گفت: بعد از یکسال تالش در 
وزارت راه، امروز به مرحله ای رسیدیم 
که بتوانیم در بخش تحول حوزه ریلی 
هزینه  دالر  میلیارد   20 تا  بندری  و 
کنیم. خبر خوش اینکه این ظرفیت 
زودی  به  و  گرفته  قرار  ما  اختیار  در 
شاهد تحول بزرگی در بخش دریا ریل 

و همین طور هوایی هستیم.
شهرسازی  و  راه  وزارت  ویژه  بازرس 

آزاد شده است
مراسم  پایان  در  همچنین  قاسمی 

در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
بازرس  وضعیت  آخرین  که  سوال 
آقای  گفت:  شد،  چه  شما  بازداشتی 
و  راه  وزارت  ویژه  بازرس  مکارم 

شهرسازی آزاد شده است.
مجوز  آیا  اینکه  درباره  وی همچنین 
پرواز هواپیماهای توپولف صادر شده 
اورهال  از  ایرالین  یک  اخیرا  که 
است،  داده  خبر  توپولف  هواپیمای 
گفت: هواپیماهای توپولف مجوز پرواز 

را در ایران ندارد.

 وزیر راه:  حمل  ونقل کشور با اختصاص
 ۲۰ میلیارد دالر  تا 4 سال آینده متحول می شود
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اجتماعی
خبر

حمایت کمیته امداد از یک میلیون و 
۵۵۶ هزار سالمند در کشور

امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
گفت: این نهاد یک میلیون و ۵۵۶ هزار سالمند 

نیازمند را در کشور نحت حمایت دارد.
هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  خدرویسی  حسین 
هزار   ۵۵۶ و  میلیون  یک  از  افزود:  سالمندان 
هزار   ۶۲۸ امداد،  کمیته  حمایت  تحت  سالمند 
نفر در مناطق شهری و ۹۲۷ هزار نفر در مناطق 
روستایی ساکن هستند و ۲۹۷ نفر نیز از عشایر 

کشور هستند.
تحت  سالمندان  مجموع  از  اینکه  بیان  با  وی 
مرد  نفر  هزار  و ۵۷۴  زن  نفر  هزار  حمایت ۹۸۲ 
هستند، ادامه داد: از این تعداد یک میلیون نفر در 
سنین ۶۰ تا ۷۴ سال، ۴۳۹ هزار نفر بین ۷۵ تا 
۹۰ سال و ۴۵ هزار نفر باالی ۹۰ سال عمر دارند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اظهار 
کرد: خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات بستری، 
خدمات پاراکلینیکی، دارو و تجهیزات، فرانشیز و 
مابه التفاوت خدمات بیمه ای از جمله حمایت های 

کمیته امداد از سالمندان تحت حمایت است.
پرستاری  و  مراقبت  حق  پرداخت  از  خدرویسی 
از سالمندان تحت حمایت خبر داد و تاکید کرد: 
به حدود  تومان  هزار  ماهیانه ۲۵۰  راستا  این  در 
۲۶ هزار نفر از سالمندان بیمار زمین گیر پرداخت 

می شود.
وی تأمین وسایل کمکی از قبیل سمعک، عینک، 
صندلی چرخدار و واکر را از دیگر خدمات کمیته 
امداد به سالمندان دانست و اضافه کرد: ۸۱ هزار 
و ۳۰۰ بیمار صعب العالج و ۸۰۷۴ بیمار خاص از 

خدمات این نهاد بهره مند هستند.
امداد،  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند 
در کشور را از سیاست های این نهاد عنوان کرد و 
گفت: فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در 
جامعه و تاکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند 
در خانواده محور برنامه های کمیته امداد در حوزه 

سالمندان است.

 وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزانی 
با  اند،  نکرده  دریافت  کتاب درسی  که هنوز 
برای  درسی  های  کتاب  سامانه  در  نام  ثبت 

آنها کتاب ارسال می شود.
درباره  خبرنگاران  جمع  در  نوری   یوسف   
اظهارداشت:  مهرآفرینان  آزمون  برگزاری 
سازمان امور استخدامی برای برگزاری آزمون 
زیرساخت  بازدیدی  طی  امروز  مهرآفرینان 
آن  بودن  مناسب  اگر  تا  کرد  ارزیابی  را  ها 
ها تایید شود، آزمون رتبه بندی ۲۲ مهرماه 

برگزار گردد.
وی افزود: اما ممکن است با دیرتر جواب دادن 
این سازمان در خصوص تایید زیرساخت های 
الزم، این آزمون به پایان مهرماه موکول شود.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه فوق 
العاده رتبه بندی برای مهر آفرینان انجام می 
شود یا خیر، ادامه داد: اعتبار الزم برای فوق 
العاده مهرآفرینان بخشی به خزانه رفته است 
به  تا  شدم  موضوع  این  پیگیر  امروز  بنده  و 

نتیجه برسد.
خدمت  پایان  پاداش  پرداخت  درباره  نوری 
ادامه  پرورش  و  آموزش  بازنشسته  همکاران 
داد: پیگیر این موضوع شدم، چند روز گذشته 
هم در هیات دولت گفتم که این مبلغ باید به 
صورت کامل و یک دفعه برای این افراد واریز 
اما عنوان شده که ۲۰ درصد مبلغ به  شود، 
خزانه فرستاده شده که بخشی دیگر هم برای 
آنها پرداخت می شود. وی درباره توزیع کتاب 
کرد:  خاطرنشان  آموزان  دانش  میان  درسی 
هر دانش آموزی که کتاب بدستش نرسیده، 
باید به این موضوع رسیدگی شود، هر دانش 
کتاب  تا  کند  اعالم  ندارد،  کتاب  که  آموزی 

برایش ارسال شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: البته تعدادی از 
دانش آموزان در سامانه برای دریافت کتاب 

درسی ثبت نام نکرده اند و احتمال دارد که 
سایر  گذشته  سال  های  کتاب  از  بخواهند 
دانش آموزان استفاده می کنند یا پایه دهمی 

هایی که هنوز انتخاب رشته نکرده اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود معلم در 
آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: هر مدرسه ای 
که معلم ندارد، باید سریع اعالم کند تا معلم 
برای آنها فرستاده شود و مشکلی در خصوص 

کمبود معلم برای کالس های درس نداریم.
خرید  افراد  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تبدیل  ها  استان  از  برخی  گفت:  خدماتی 
تعیین  قانون  است،  گرفته  صورت  وضعیت 
تکلیف و ایثارگران بوده اند. براین اساس تعداد 
نیروهای خرید خدمات در برخی از استان ها 
مانند لرستان مازاد شد، نیروی خرید خدمات 

در مواقع نیاز بی شک بکارگرفته می شود.
آزمون  در  شدگان  پذیرفته  درباره  نوری 

از  هرکدام  یادآورشد:  سوادآموزی  نهضت 
سوادآموزی،  نهضت  آزمون  شدگان  پذیرفته 
مهر  اول  از  باشند  تکلیف  تعیین  افراد  جزو 

باید سرکالس حاضر شوند.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف شدگان مشمول 
مگر  باشند  باید سرکالس  مهر  اول  از  قانون 
در جایی که مازاد نیرو باشد، افراد مازاد هم 
اگر در نقاط کمبود حاضر شوند، در خدمت 

آنها هستیم.
مشکالت  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سرویس مدارس خاطرنشان کرد: پیمانکاران 
امروز  نکردند،  تمکین  مدارس  از  دربرخی 
هم جلسه ای برای رسیدگی به این موضوع 
برگزار شد و بیشتر مشکل برای شهر تهران 

است.
را  تاکسی  هزار   ۴ رانی  تاکسی  افزود:  نوری 
در اختیار قرار می دهد که مشکل سرویس 

نرخ  شود.  رفع  آموزان  دانش  ذهاب  و  ایاب 
گذاری سرویس مدارس را شورای شهر انجام 
می دهد و به ما ابالغ می شود. انتظار داریم 
نظر  در  را  نرخ  این  منصفانه  هم  پیمانکاران 

گیرند.
وی درباره استخدام سرایداران مدرسه عنوان 
کرد: بحث کمبود سرایدار را در جلسه ای با 
حضور معاون اول رییس جمهور مطرح کردیم 
و قرار شد تعدادی سرایدار جذب شود. امسال 
است. مناسب  نفر جذب شود،  هزار  اگر ۱۰ 

حدود  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
داریم،  کشاورزی  حوزه  در  هنرستان   ۱۰۴
نخبگان  تربیت  حوزه های  در  کرد:  اظهار 
خدمات  از  استفاده  و  نیرو  المپیادها،  شامل 
آموزشی، خدمات ساخت و ساز و تجهیزات 
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  هم  مدارس 

است.

وزیر آموزش و پرورش:کتاب درسی برای 
دانش آموزان ارسال می شود

امور  و  ها  زیستگاه  دفتر  معاون   
محیط  حفاظت  سازمان  مناطق 
در  بحث  ترین  مهم  گفت:  زیست 
کشور،  های  زیستگاه  از  حفاظت 
آمایش سرزمین  ملی  اجرای سند 

است.
به نقل  از سازمان حفاظت محیط 
روز  به  اشاره  با  بالی  علی  زیست، 
جهانی زیستگاه ها  اظهار داشت: 
ایران با توجه به تنوعی که در اقلیم 
دارای  دارد،  توپوگرافی  وضعیت  و 
تنوع زیستی غنی است به طوری 
برآوردها جزو ۲۰  از  که در برخی 
کشور برتر دنیا از نظر تنوع زیستی 

محسوب می شود.
زیستگاه  این  از  بخشی  افزود:  وی 
ها که گونه های مختلف جانوری 
و گیاهی در آنها زیست می کنند 
هستند،  یکدیگر  با  تعامل  در  و 
تحت  چهارگانه،  مناطق  قالب  در 
محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت 
از  بخشی  البته  دارند.  قرار  زیست 
حیات  کریدورهای  و  ها  زیستگاه 
وحش ما هم در خارج از محدوده 
تحت مدیریت این سازمان هستند 
و این باعث شده که ما نتوانیم در 
تنوع  تمام  مناطق چهارگانه خود، 
و  پوشش  تحت  را  کشور  زیستی 
در  اگرچه  دهیم،  قرار  مدیریت 
تعداد  ساله،   ۴۵ تا   ۴۰ سیر  یک 

از ۴۵  مناطق چهارگانه 
منطقه   ۳۰۹ به  منطقه 
با وسعتی در حدود ۱۹ 
افزایش  هکتار  میلیون 
 ۱۱.۶ که  است  یافته 
کشور  وسعت  از  درصد 

را در بر می گیرد.
معاون دفتر زیستگاه ها 
سازمان  مناطق  امور  و 
زیست،  محیط  حفاظت 
خاطرنشان کرد: بسیاری 
از زیستگاه های ما تحت 
های  فعالیت  تاثیر 
انسانی دچار اختالل در 
اکوسیستمی  عملکرد 
که  آنجا  تا  اند  شده 

برخی از پروژه های زیرساختی به 
از هم گسیختگی زیستگاه ها منجر 

شده اند.
بالی با بیان اینکه در هر زیستگاه 
و  ها  چالش  نوع  رویشی  ناحیه  یا 
گفت:  است،  متفاوت  تعارضات 
زاگرسی  حوزه  در  مثال  عنوان  به 
از ظرفیت  بیش  دام  مفرط  چرای 
مرتع از مهمترین چالش ها است. 
همچنین تغییرات اقلیمی، زادآوری 
مشکل  با  را  بلوط  های  جنگل 

مواجه کرده است.
وی افزود: در حوزه مرکزی ایران، 
توسعه راه ها باعث شده که ارتباط 

شود.  قطع  ما  کریدورهای  بین 
از  صرفنظر  نیز  کشور  شمال  در 
تغییرات اقلیمی و توسعه راهسازی، 
مشکالت  از  اراضی  کاربری  تغییر 
اصلی در حفاظت از زیستگاه ها به 

شمار می آید.
امور  و  ها  زیستگاه  دفتر  معاون 
محیط  حفاظت  سازمان  مناطق 
زیست، تصریح کرد: راهکار سازمان 
حفاظت محیط زیست برای حفظ و 
نگهداری از این زیستگاه ها، ارتقای 
آنها به مناطق حفاظت شده است 
تا از این طریق، زمینه حفظ تنوع 

زیستی در آنها فراهم شود.
بحث  ترین  مهم  کرد:  تاکید  بالی 

در حفاظت از زیستگاه های کشور، 
آمایش سرزمین  ملی  اجرای سند 
در  سند،  این  اجرای  با  است، 
هایی  برداری  بهره  و  ها  بارگذاری 
که در این مناطق انجام می شود، 
خواهد  جاری  اکولوژیک  نگاه  یک 
ارتقای  برای  وی،  گفته  به  شد. 
اول  وهله  در  ها  زیستگاه  کیفیت 
بین  مطلوب  هماهنگی  یک  باید 
حاکمیتی  و  اجرایی  های   دستگاه 

به وجود آید.  
بالی افزود: افزایش اعتبارات جهت 
پایش و مدیریت زیستگاه ها، خیلی 
مهم است که البته در این زمینه با 

قدری کمبود مواجه هستیم. 

حفاظت از زیستگاه های کشور با اجرای سند ملی آمایش سرزمین

 رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره 
داوطلبان  توانمندسازی  که  این  به 
است،  احمر  هالل  کار  دستور  در 
گفت: داوطلبان این جمعیت بزودی 

شناسنامه دار خواهند شد.
احمر،  هالل  جمعیت  از  نقل  به  
پیرحسین کولیوند در جلسه شورای 
احمر گفت:  معاونین جمعیت هالل 
پیشنهادات  تا  دارد  ضرورت  امروز 
مردم برای باال بردن کیفیت خدمات 
رسانی در پیاده روی اربعین حسینی 
آموزش  بحث  در  شود.  آوری  جمع 
های  کمک  و  رسانی  امداد  باید 
نقل  و  حمل  رانندگان  برای  اولیه 
اتوبوس،  و  کامیون  نظیر  عمومی 
ها  دانشگاه  مدارس،  آموزان  دانش 
به  شود.  گرفته  جدی  دهیاران  و 
کمک  آموزش  بحث  باید  عبارتی 
تر  جدی  مردم  همه  به  اولیه  های 

دنبال شود.
توضیح  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
هالل  داوطلبان  مدیریت  مدل  داد: 
الگویی موفق در دنیا است  احمر ما 
و به همین دلیل باید اقدام به جذب 
احمر  هالل  داوطلبان  حداکثری 
باید  ما  داوطلبان  کرد.  کشور  در 
ها  مهارت  و  شوند  دار  شناسنامه 
مشخص  کامال  باید  آنها  تخصص  و 
گروه  باید  داوطلبان  بین  از  شود. 

داوطلبان فعال نیز شناسایی شوند تا 
در مواقع بحران بتوان از متخصصان 

استفاده کرد.
رئیس  بیان کرد:  ادامه  در  کولیوند   
خدمات  از  گذشته  روز  جمهوری 
حسینی  اربعین  در  احمر  هالل 
وزیر  این  بر  عالوه  کردند.  قدردانی 
مقامات  با  افزایی  هم  بر  بهداشت 
این  دلیل  به  کرد.  تاکید  عراقی 
به  کاملی  گزارش  باید  موفقیت 
صورت مقاله از عملیات اربعین آماده 
داده  تحویل  به صلیب سرخ  و  شود 
به  انبوهی  تجمع  هیچ  ما  زیرا  شود 
و  نداریم  حسینی  اربعین  بزرگی 
صلیب سرخ باید در جریان این اقدام 

هالل احمر ایران قرار بگیرد.  
باید جمعیت  افزود: ما  وی در ادامه 
مثل  را  احمر  هالل  دیگر  ملی  های 
آفریقا  و  اروپا  پاکستان،  افغانستان، 
را در عملیات سال بعد درگیر کنیم 
حسینی  اربعین  و  تشیع  فرهنگ  تا 

اشاعه پیدا کند.
رئیس جمعیت هالل احمر در پایان 
بر لزوم راه اندازی یک کمپین جمع 
تاکید  ها  خانه  مازاد  داروهای  آوری 
کرد و گفت: می توانیم این داروها را 

در اختیار افراد نیازمند  قرار دهیم.
شناسنامه دار  هالل احمر  داوطلبان 

می شوند

مرز  پرترافیک ترین  مهران؛  مرز 
 ۱۴۰ بهره مندی  اربعین/  ایام  در 
اسکان  و  امداد  از خدمات  زائر  هزار 

هالل احمر در مهران
مهدی ولی پور  رئیس جمعیت هالل 
معاونین  شورای  جلسه  در  احمر 
خدمات  تشریح  محور  با  هالل احمر 
اربعین  مراسم  در  جمعیت  این 
حسینی افزود: تفاوت مراسم اربعین 
همزمانی  گذشته؛  سنوات  با  امسال 
داخلی  مسائل  و  سال  گرم  فصل  با 
عراق و بود که برای زائران مشکالتی 

ایجاد کرد.
تیرماه  اواسط  از  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات  برای  احمر  هالل  عملیات 
شده  آغاز  اربعین  زائران  به  رسانی 
بود، گفت: از ۱۰ شهریور امدادرسانی 
در  حسینی  زائران  به  هالل احمر 
داخل مرزهای کشور آغاز و ۱۳ مرکز 
و قرارگاه مرزی راه اندازی شد، ۱۱۶ 
پست موقت در کنار پایگاه های ثابت 
نیز ایجاد و ۳۶ پست موقت امدادی 

در داخل عراق راه اندازی شد.
هزار   ۶ اینکه  به  اشاره  با  پور  ولی 
ایام  در  احمر  عملیاتی هالل  نیروی 
می  رسانی  خدمات  روزانه  اربعین 
امدادگر  هزار   ۲۲ افزود:  کردند، 
به  مشغول  ایام  این  در  نجاتگر  و 
بودند،  زائران  به  خدمت رسانی 

پوشش  برای  نیز  بالگرد  فروند   ۱۹
باش  آماده  حالت  در  امدادهوایی 

بودند.
در  هالل احمر  امدادونجات  سازمان 
 ۳۵۸ به  جمعا  حسینی  اربعین  ایام 
که  کرد  خدمت  زائران  از  نفر  هزار 
 ۱۸۰۴ اعزام  شامل  خدمات  این 
درمانی،  مراکز  به  مصدوم  و  بیمار 
 ۶۳ به  سرپایی  درمان  ارائه خدمات 
هزار و ۶۱۸ بیمار و مصدوم در محل 
 ۲۳۵ به  اضطراری  اسکان  حوادث، 
هزار و ۱۳۹ نفر از در راه ماندگان و 
تست قند و فشار خون برای ۵۸ هزار 
اربعین حسینی  زائران  از  نفر   ۸۰ و 

ارائه شد.
ارائه  خدمات  مجموع  از  گفت:  وی 
نفر   ۶۱۹ و  هزار   ۳۵۸ به   شده 
این خدمات  درصد  اربعین، ۶۶  زائر 
تست  درصد   ۱۶ اضطراری،  اسکان 
قند و فشار خون، ۱۸ درصد خدمات 
همچنین  است.  بوده  سرپایی 
بیشترین خدمات ارائه شده به ۱۳۹ 
زائر در مرز مهران، در  هزار و ۶۳۵ 
رتبه بعد مرز خسروی با ۸۳ هزار و 
۹۶۶ زائر، باشماق ۳۵ هزار و ۶۷۰، 
چذابه   ،۶۸۸ و  هزار   ۳۶ شلمچه 
میرجاوه   ،۱۰۳۳ ریمدان   ،۶۳۷۴
۹۴۲، دوغارون ۷۹۴ و تمرچین ۳۷ 

بوده است.

رئیس جمعیت هالل احمر:

داوطلبان هالل احمر 
شناسنامه دار می شوند

خبر

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: قاضی 

ویژه حدنگاری در دادگستری استان ها تعیین شود

کل  رؤسای  از  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
دادگستری استان ها خواست تا یک قاضی مجرب و برجسته را 

به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.
و  سی  در  بابایی  حسن  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  
سومین نشست شورای تحول و تعالی این سازمان از پیگیری 
بیت  حقوق  و حفظ  قضایی  شوراهای  اعضای  و  رئیس  جدی 
المال استان ها در توجه ویژه به اجرای کامل حدنگاری تقدیر 

کرد.
وی از رؤسای کل دادگستری استان ها خواست تا یک قاضی 
مجرب و برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.

حجت االسالم والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری 
استان زنجان در این نشست گفت: بررسی ها نشان می دهد در 
یک سال اخیر با اجرای جدی کاداستر و افزایش صدور اسناد به 
نسبت سال های گذشته، حداقل ۱۵ درصد از ورودی پرونده های 
حقوقی در حوزه اراضی و امالک در استان زنجان کاهش یافته 

است.
وی افزود: اقدامات سازمان ثبت در این یک سال باعث افزایش 
صدور اسناد حدنگاری شده و باید نهضت ایجاد شده در پیشبرد 
جهادی کاداستر و تأثیر آن در کاهش ورودی پرونده ها را یک 

فرصت قلمداد کنیم.
غربی  آذربایجان  استان  دادگستری  کل  رئیس  عتباتی  ناصر 
نیز در این نشست گفت: دستگاه هایی که در اجرای حدنگاری 
به  فعل  ترک  حیث  از  نمی آورند  عمل  به  را  الزم  همکاری 

دستگاه های نظارتی معرفی می شوند.
وی اظهار کرد: در یک سال اخیر یکی از دستورهای ثابت و 
ویژه شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در استان 
آذربایجان غربی، اجرای کامل کاداستر به ویژه اتمام حدنگاری 
اراضی کشاورزی  و  منابع طبیعی  اراضی ملی،  اسناد  و صدور 
سازمان  کاداستر  و  امالک  امور  معاونت  سرپرست  است.  بوده 
ثبت نیز در نشست شورای تحول و تعالی این سازمان به رشد 
سه و نیم برابری صدور اسناد اراضی کشاورزی در شش ماهه 
اشاره  مشابه سال گذشته  مدت  با  مقایسه  در  امسال  نخست 
و ۲۰۰  هزار   ۲ برای  سال ۱۴۰۰  اول  نیمه  در  گفت:  و  کرد 
هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگاری صادر شده 
هکتار  و ۴۸۲  هزار   ۷ به  امسال  ماهه  در شش  آمار  این  که 
رسیده است.  پیگیری افزایش ظرفیت هیئت های موضوع قانون 
تعیین، تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و امالک فاقد سند رسمی 
و لزوم همکاری بیشتر ادارات منابع طبیعی به ویژه در پاسخ به 
استعالم ها از موارد دیگری بود که در این نشست مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

4

بهداشت  معاونت  اجرایی  معاون   
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی از اختصاص ۱۱ هزار میلیارد 
تومان از محل مالیات ارزش افزوده به 

وزارت بهداشت خبر داد.
کارگاه  در  صادقیان  غالمحسین    
که  شبکه  نظام  مدیریت  آموزشی 
دانشگاه  بهداشت  معاونان  حضور  با 
هتل  در  کشور  پزشکی  علوم  های 
قلب تهران برگزار شد، افزود: امسال 
از  بهداشت  وزارت  سهم  پرداخت 
مالیات ارزش افزوده با اختصاص این 

مبلغ مورد توجه قرار گرفته است.

مهرماه  پایان  تا  داشت:  اظهار  وی 
توزیع محموله اول مکمل ها در مراکز 

بهداشتی انجام خواهد شد.
نتیجه  را  کارگاه  این  برگزاری  وی 
بهداشت  معاونان  از  نیازسنجی 
کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  دانست 
تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد 
تقویت شبکه و اهمیت توانمندسازی 
نیازسنجی  مطابق  انسانی  نیروهای 
در  کارگاه  این  بهداشت،  معاونان  از 
بهداشت  معاونان  برای  مرحله  دو 

دانشگاه ها برگزار می شود.

اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به وزارت بهداشت
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سروری :ساخت دو هزار واحد مسکونی برای آتش نشان ها در آینده
اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
حدود  ساخت  از  تهران  شهر 
برای  دو هزار واحد مسکونی 

آتش نشانان خبر داد.
مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
همراهی  با  سروری  پرویز 
شهردار  تنهایی  فاطمه 

 ۳۱ ایستگاه  در  منطقه 
منطقه ۸ تهران حضور یافت 
و از آتش نشانان این ایستگاه 

تجلیل و قدردانی کرد.
شهر  شورای  رئیس  نایب 
گرامی داشت  ضمن  تهران 
تالش های  از  تشکر  و 

از  یکی  گفت:  آتش نشانان 
درخواست های  مهم ترین 
در  و  ساخت  آتش نشان ها، 
واحد  گرفتن  قرار  اختیار 
مسکونی است که با پیگیری 
شهردار تهران محقق خواهد 

شد.



اخبار

 جشن بزرگ وحدت با حضور
 ۳۰۰ اندیشمند و شخصیت برجسته در 

کرمانشاه برگزار می شود

به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  اسالمی  مرکز  مدیر 
برگزاری برنامه های متنوعی در هفته وحدت امسال 
گفت: شاخص ترین برنامه هفته وحدت امسال که از 
۱۲ مهر به بعد برگزار می شود، جشن بزرگ وحدت 
است که با حضور ۳۰۰ نفر از اندیشمندان، علما و 

فقهای شیعه و سنی در کرمانشاه برگزار می شود.
روز  منتظری«  »حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
مناسبت  به  که  خبری  نشست  یک  در  یکشنبه 
این  های  برنامه  بیان  و  وحدت  هفته  فرارسیدن 
امسال  های  برنامه  اهداف  افزود:  شد،  برگزار  هفته 
در هفته وحدت، بزرگداشت ارزش های دین اسالم، 
تقویت  و سنی،  بین شیعه  تحکیم وحدت  و  حفظ 
روحیه اشتراکات دینی، افزایش آگاهی ها در مسایل 
مشترک و ایجاد انگیزه برای طالب و اساتید جهت 

ترویج وحدت است.
وی با اشاره به اینکه برای هم افزایی بیشتر، اجتناب از 
موازی کاری، اطالع رسانی و تولید محتوای اثربخش 
دستاوردهای  تبیین  و  تشریح  و  مجازی  فضای  در 
اسالمی تشکیل  معارف  تبیین  اسالمی، ستاد  نظام 
های  از ظرفیت  راستا  در همین  است، گفت:  شده 
موجود در شهرداری، شورای تبلیغات اسالمی، رسانه 
ها و صدا و سیما و ارسال پیامک مستقیم استفاده 

می کنیم.
از  همچنین  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
برگزاری جشن بزرگ وحدت در شهرستان جوانرود، 
استان، جشن  دینی  علوم  مدارس  در  میالد  جشن 
برگزاری  و  استان  سنت  اهل  مساجد  در  میالد 
و  داد  خبر  وحدت  گفتمان  با  فرهنگی  مسابقات 
تصریح کرد: برگزاری محافل انس با قرآن با حضور 
قاریان برتر، برگزاری نمازهای جمعه وحدت آفرین 
و سنی  مبلغین شیعه  اعزام  مسئوالن،  از  دعوت  با 
در مناطق مختلف استان و تجلیل از خانواده معظم 
شهدا از دیگر برنامه های هفته وحدت امسال است.

ابتدای  در  کرمانشاه  استان  اسالمی  مرکز  مدیر 
سخنان خود با اشاره به اینکه ایستادگی پیامبر اسالم 
در عرصه های مختلف می تواند الگوی مناسبی برای 
جامعه امروز ما باشد در ادامه اظهار داشت: لذا برای 
غلبه بر مشکالت جوامع اسالمی، چگونگی معاشرت 
با مردم و خانواده، نحوه برخورد با دوستان و دشمنان 
باید سیره و زندگی پیامبر اسالم را الگو قرار داده و از 

آن درس بگیرم و در زندگی خود اعمال کنیم.
مداوم  اسالم  پیامبر  اینکه  بر  تاکید  با  مسوول  این 
مردم را به وحدت و برادری دعوت می کرد و از این 
طریق به دنبال اقتدار امت اسالمی بود، گفت: هویت 
اسالمی ما بر اساس وحدت بنیان نهاده شده است 
و اگر جامعه اسالمی به هر دلیلی دچار پراکندگی 
از  جامعه  این  قرآن،  آیات  براساس  بشود،  تفرقه  و 

رحمت الهی به دور است.

برداشت پسته از باغات بارور 
گیالنغرب آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی گیالنغرب از آغاز برداشت محصول 
پسته از سطح ۳۶ هکتار از باغات بارور این شهرستان 

خبر داد.
»جبار ولی پور« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سطح زیر کشت باغات پسته این شهرستان ۸۷ 
هکتار است که از این میزان هم اکنون ۳۶ هکتار بارور و 

۵۱ هکتار نیز نهال بوده و مراحل باروری را می گذراند.
وی اظهار داشت: میانگین عملکرد هر هکتار از باغ های 
پسته این شهرستان امسال به صورت پسته تر، یک هزار 
و  ۱۲۰ کیلوگرم و به صورت پسته خشک شده ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ کیلوگرم است.مدیر جهاد کشاورزی گیالنغرب 
در ادامه گفت: هم اکنون ثمردهی محصول پسته باغات 
سوددهی  و  اقتصادی  مرحله  به  گیالنغرب  شهرستان 

رسیده است.
ولی پور ادامه داد: به دلیل کمبود منابع آبی و وضعیت آب 
و هوایی امسال  باوجود اینکه پسته به لحاظ نیاز به آب 
مقاوم است باغات این شهرستان نسبت به سال گذشته 

از کاهش تولید برخوردار خواهد بود.
بهترین  از  این شهرستان  تولیدی  پسته  ارقام  او گفت: 
نوع »کله قوچی« و »احمدآقایی«، »فندقی« و »بادامی« 

است.
وی با بیان اینکه مناطق چله، حیدریه و حومه از توابع 
گیالنغرب به لحاظ موقعیت آب و هوایی، برای کاشت 
یکی  پسته  گفت:  است،  مناسب  پسته  نهال  پرورش  و 
از محصول های مهم باغی شهرستان است که با شرایط 
آب و هوایی منطقه سازگاری خوبی دارد و هر سال ۱۰ 

درصد به سطح باغات بارور افزوده می شود.

در  تسریع  بر  تاکید  با  کرمانشاه  استاندار   
راه اندازی پروژه قطار شهری کرمانشاه، اتمام 
در  دولت  اولویت های  از  یکی  را  پروژه  این 
استان دانست و گفت: در سفر رئیس جمهور 
و هیات دولت به استان در ۲۳ تیرماه امسال 
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این 

پروژه اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری 
نشست  در  امیری مقدم«  »بهمن  کرمانشاه؛ 
شهردار  معاونین  و  کرمانشاه  شهردار  با 
وجود  ضرورت  بر  مناطق  شهرداران  و 
پروژه های  در  مناسب  اولویت بندی های 
شهری تاکید کرد و افزود: پروژه هایی مانند 
مدرس،  خیابان  تعریض  شهربازی،  طرح 
قطار  و  بار، شهر هوشمند  میدان  جابجایی 
شهری از اولویت های کرمانشاه است که باید 

با جدیت توسط شهرداری دنبال شود.
وی ادامه داد: در سفر اخیر رئیس جمهور به 
کرمانشاه، موضوع اتمام پروژه قطار شهری به 
عنوان یک مطالبه مطرح شد و دکتر رئیسی 
نیز تاکید کردند این پروژه قطار شهری باید 
هر چه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد 
و اعتبار  یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی هم 

برای آن در نظر گرفته شده است.
 ۲ مدت  به  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال اعتبار در نظر گرفته شده برای تکمیل 
این پروژه در بانک نگهداری شده و به جریان 
قبول  قابل  هایی  رویه  چنین  که  نیفتاده 

نیست.
شهر زیبا مطالبه جدی کرمانشاهی است

شهر  سخنانش  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
شهروندان  سوی  از  جدی  مطالبه  را  زیبا 
کرمانشاهی دانست و گفت: یک شهر زیبا، 
آرامش و نشاط را برای شهروندان به ارمغان 

می آورد.
اماکن  زیباسازی  ضرورت  بر  همچنین  وی 
ناوگان  صنفی،  واحدهای  بانک ها،  دولتی، 

خدماتی در سطح شهر تاکید کرد.
تعریض  موضوع  به  ادامه  در  امیری مقدم 
اجرای  در  و گفت:  پرداخت  خیابان مدرس 
به  تنها  نباید  مدرس  خیابان  تعریض  طرح 
تعریض پیاده رو بسنده شود و حتما بخش 

ماشین رو هم تعریض شود.
تعریض  از  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
گفت:  و  کرد  انتقاد  مدرس  خیابان  نامنظم 
عقب نشینی های تکه تکه و نامنظم، چهره 
خیابان را زشت کرده و این روند باید در قالب 

یک برنامه منظم اجرا شود.
واحدهای  تکلیف  تعیین  بر  همچنین  وی 
نیمه ویران و مخروبه واقع در خیابان مدرس 
تاکید  توسط شهرداری و ساماندهی آن ها 

کرد.

خصوصی سازی  برنامه  استان  ارشد  مدیر 
اتوبوس های حمل و نقل عمومی در سال های 
تنزل  عامل  و  بزرگ  اشتباه  یک  را  گذشته 
و  دانست  شهروندان  به  خدمات  کیفیت 
اتوبوس جدید و  گفت: خرید ۱۰۰ دستگاه 
اضافه شدن به ناوگان شهری اقدامی مناسب 
برای ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی و 
زیبایی شهر است و تالش می کنیم با رایزنی 
این  تعداد  بیشتر،  مالی  منابع  اختصاص  و 

ناوگان را افزایش دهیم.
ضرورت اجرای سریع پروژه شهربازی

مناسب  شهربازی  یک  ایجاد  ادامه  در  وی 
دانست  کرمانشاه  اولویت جدی کالنشهر  را 
با  تر  سریع  هرچه  باید  شهرداری  گفت:  و 
مشارکت بخش خصوصی، پروژه شهربازی را 
اجرایی کند تا شهروندان بتوانند از آن بهره 

مند شوند.
انتقال  در  تسریع  بر  تاکید  با  مقدم  امیری 
این  بار کرمانشاه عنوان کرد: اجرای  میدان 
طرح در کنار کمک به بهبود وضعیت ترافیک 
شهری، به بهبود وضعیت و زیبایی شهر نیز 

کمک می کند.
ضرورت  های تکمیل  طرح های نیمه کاره 

و راکد شهری
ضرورت  های  بر  همچنین  ادامه  در  وی   
تکمیل  طرح های نیمه کاره و راکد شهری 
تاکید کرد و گفت: وجود پروژه های راکدی 
مانند پاساژ فیروزه، کتابخانه مرکزی و ... به 
شهر لطمه زده و شهرداری باید هرچه سریع 

تر آن ها را تعیین تکلیف کند.

شهرداری  کرد:  تاکید  استان  ارشد  مدیر 
روزشمار  شهری  بزرگ  پروژه ها  برای  باید 
نصب کند و تا روند پیشرفت طرح ها برای 

شهروندان قابل ارزیابی باشد.
با  باید  کرد: شهرداری  تاکید  وی همچنین 
تعریف مشوق های مناسب، یک تحول مثبت 
در روند ساخت و ساز در بافت های فرسوده 
اقتصادی و  اینکار به رونق  با  ایجاد کند و  

زیبایی شهر کمک کند.
کرد:  تاکید  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
شهرداری باید با نظارت های دقیق و میدانی، 
در  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  هرگونه  جلوی 
حاشیه شهر را سد کند و واحدهای غیرمجاز 

را در همان آغاز کار فورا تخریب کند.
برخی  در  امکانات خدماتی  فقدان  از  انتقاد 

پارک ها
وی همچنین از فقدان امکانات خدماتی در 
انتقاد کرد  از پارک های سطح شهر  برخی 
و گفت: برای پارک ها و فضای سبز سطح 
شهر فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، رفاهی 
و تفریحی هستند و باید این نقیصه برطرف 
بر ضرورت عدم  ادامه  شود.امیری مقدم در 
تکرار تجربه های تلخی مانند شهرک پردیس 
گفت:  و  کرد  تاکید  ها  سازی  شهرک  در 
شهرک پردیس به گونه ای طراحی و ساخته 
استاندارد  خروجی  و  ورودی  فاقد  که  شده 
و فضای عمومی و خدماتی مناسب است و 

شهروندان در عذاب هستند.
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  هچنین  استاندار 
فاقد  ساختمان های پزشکان در سطح شهر 

هستند  آسانسور  و  مناسب  دسترسی  راه 
این  استاندارسازی  به  موظف  شهرداری  و 

ساختمان است.
سخنانش  پایانی  بخش  در  مقدم  امیری 
گفت: رویدادهای بزرگی مانند آیین اربعین 
و همایش بین المللی پیرغالمان، یک فرصت 
ممتاز و بی نظیر برای معرفی زیبایی های 
معنوی و عاشورایی و همچنین ظرفیت ها و 
پتانسیل های فرهنگی و گردشگری کرمانشاه 
به زوار حسینی، خادمان، پیرغالمان و ذاکران 

اهل بیت )ع( بود.
های  سازمان  و  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
طول  در  آن  زیرمجموعه  رسان  خدمات 
بین المللی  همایش  برگزاری  و  اربعین  ایام 
زمینه  در  بسیاری  زحمات  پیرغالمان، 
جابجایی زوار حسینی،  نظافت معابر و ارائه 
تقدیر  جای  که  کشیدند  مناسب  خدمات 

بسیار دارد.
سخنانش  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
مدیریت جهادی و میدانی و هم افزایی میان 
دستگاه ها و افزایش مشارکت های عمومی را 
بسترساز تحول در توسعه شهری دانست و 
گفت: می توان با همدلی و همراهی بیشتر، 
در  کرمانشاه  کالنشهر  افتادگی های  عقب 

حوزه های مختلف را جبران کرد.
کالنشهر کرمانشاه بیش از یک میلیون نفر 
خود  در  را  استان  میلیونی   ۲ جمعیت  از 
هشت  قالب  در  شهرداری  و  داده  جای 
منطقه شهری به شهروندان آن خدمات ارائه 

می دهد.

از محل مصوبات سفر رئیس جمهور:

یک هزار و 2۰۰  میلیارد تومان به پروژه 
قطار شهری کرمانشاه اختصاص یافت

اخبار

تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه 
شهرداری تبریز در دهه اخیر

در ۱۰ سال گذشته،  بار  نخستین  برای  تبریز گفت:  شهردار 
طی شش ماه نخست سال جاری بودجه شهرداری تبریز ۱۰۰ 

درصد محقق شده است.
یعقوب هوشیار  روز دوشنبه در دیدار با فرزندان شاهد شاغل 
در شهرداری تبریز گفت: امیدواریم این جلسات بستری مناسب 
خواسته های  به  رسیدگی  موفق جهت  ساختاری  ایجاد  برای 

به حق فرزندان شاهد باشد.
وی افزود: هدف از این جلسات ساماندهی سیستمی برای حل 
از مناطق  تا در هر یک  این قشر است. مقرر شده  مشکالت 
دهگانه تبریز یک نفر رابط امور فرزندان شاهد انتخاب شود تا 

منعکس کننده مشکالت این عزیزان باشد.
از همه ظرفیت ها و پتانسیل های  شهردار تبریز عنوان کرد: 
منابع انسانی موجود در شهر تبریز و قشر فرزندان شاهد شاغل 

در مجموعه استفاده می شود.
وی ادامه داد: به همت تالشگران مجموعه شهرداری تبریز برای 
اولین بار در ۱۰ سال گذشته، طی شش ماه نخست سال جاری 

تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه شهرداری اتفاق افتاده است.
فرزندان  مشکالت  به  رسیدگی  راستای  در  هوشیار،  گفته  به 
شاهد شاغل در شهرداری تبریز، کارگروهی با حضور محبوب 
تیزپاز قائم مقام شهردار، مهدی عالم علیایی مدیرکل سرمایه 
انسانی، جلیل باحجب مسئول امور ایثارگران و نمایندگانی از 
این کارگروه بصورت  تا جلسات  فرزندان شاهد تشکیل شده 
ماهیانه برگزار شود و نتایج آن پس از بررسی، به صورت آماری 

به شهردار تبریز اعالم شود.

رونق اقتصاد دانش بنیان در کرمانشاه/

محصولی که پنج میلیون دالر برای 

کشور صرفه اقتصادی دارد

شده،  نامگذاری  دانش بنیان  اقتصاد  نام  به  که  سالی  در 
حال  در  هم  کرمانشاه  استان  در  دانش بنیان  شرکت های 
توسعه کسب و کارهای خود هستند بطوریکه محصولی در 
یکی از این شرکت ها تولید شده که ساالنه پنج میلیون دالر 

برای کشور صرفه اقتصادی دارد.
یک شرکت دانش بنیان در کرمانشاه برای اولین بار در کشور 
و آسیا موفق به اختراع نوعی »جداگر پایه لرزه ای اصطکاکی 
و الستیکی« شده که با نصب آن زیر ستون های ساختمان، 
حتی با وقوع زلزله ۸.۵ ریشتری هم تا ۹۰ درصد از ایجاد 

هرگونه تخریب در سازه جلوگیری می کند.
تولید این محصول تنها در انحصار پنج کشور آمریکا، ژاپن، 
ایتالیا، نیوزیلند و آلمان است و در حال حاضر ۲ نوع از این 
جداگر در این چهار کشور تولید می شود که ایمنی الزم را 
در برابر زلزله هایی با موج ها افقی ایجاد می کنند و این در 
پنج سال  آمار رسمی گمرک در  براساس  حالی است که 
اخیر ۲۲ میلیون دالر از این محصول وارد کشور شده است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان »ستبر سازه پایدار« و مخترع 
این اختراع شگفت انگیز با اشاره به اینکه در برخی زلزله ها، 
موج های عمودی و مخرب هم وجود دارند و با تغییراتی در 
این محصول، جداگر جدیدی اختراع کرده ایم که بتواند در 
برابر موج های عمودی زلزله هم مقاومت کند، افزود: زمانی 
قرار  تمام ستون های یک ساختمان  زیر  این جداگرها  که 
گیرد، می تواند آن را در برابر زلزله با هر میزان قدرت به 

تناسب نوع طراحی جداگر مقاوم کند.
به  اینکه هر ساختمان  بیان  با  علیدادی«  »فرید  مهندس 
تعداد ستون ها به جداگر نیاز دارد و این جداگرها بین پی 
ساختمان و ستون های سازه قرار گرفته و با جذب ارتعاش 
زلزله عمال از به وجود آمدن هرگونه خرابی در سازه و نما 
و دیگر اجزای بنا جلوگیری می کنند، گفت: براساس نتایج 
زلزله  در  جداگرها  این  پیشرفته  تحلیل های  و  آزمایشات 
سازه  خرابی  هرگونه  از  درصد   ۹۰ از  بیش  تا  می توانند 
جلوگیری کند طوری که حتی یک لیوان هم روی زمین 

نیفتد.
باعث  محصول،  این  باالی  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده عمدتا از آن در ساختمان های حساس مانند برج های 
در  شود  استفاده  نظامی  مراکز  بیمارستان ها،  تجاری، 
ادامه اظهار داشت: پیگیری برای تولید انبوه این محصول 
بخش  سرمایه گذار  حضور  با  حاضر  حال  در  و  دارد  ادامه 
تومانی، زمینی در  میلیارد  خصوصی و سرمایه گذاری ۴۰ 
شهرک صنعتی "زاگرس" خریداری کرده و ساخت سوله 
و ساختمان اداری را انجام داده ایم و هم اکنون کار تا ۸۰ 

درصد پیشرفت عملیاتی داشته است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان "ستبر سازه پایدار" خرید 
تجهیزات را منوط به تامین ۱۶۰ میلیارد تومان دانست و 
گفت: در صورت تخصیص این اعتبار، این واحد تولیدی طی 
چهار ماه راه اندازی شده و پیش بینی می شود بتوانیم ساالنه 
سه هزار تن جداگر لرزه ای تولید کنیم که حدود یک هزار 
و ۵۰۰ تا ۲ هزار عدد جداگر را شامل می شود که بسته به 
ستون های ساختمان می تواند در پروژه های مختلف مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی یادآور شد: با این میزان تولید در فاز نخست تامین ۵۰ 
درصد نیاز داخل را در برنامه داریم و در فاز دوم و با افزایش 
تولید تکمیل نیاز داخل و صادرات محصول را هدف گذاری 
کرده ایم و از طرفی با تولید انبوه این محصول قیمت آن ۴۰ 
ارایه کیفیت به مراتب  با  درصد نمونه های مشابه خارجی 

بهتر از نمونه های خارجی خواهد بود.
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امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
اسالمی  انقالب  اینکه  اعالم  با  کرمانشاه 
ایران پشتوانه عظیم مردمی دارد، گفت: این 
انقالب منبعث از اسالم و ایران معجزه جاوید 
جامعه  این  در  و  است  )ص(  اسالم  پیامبر 
هیچ نشاطی باالتر از خدمت کردن به نظام 

اسالمی و والیت نیست.
در  دوشنبه  روز  علما«  »مصطفی  اهلل  آیت   
همایش یاوران وقف در حسینیه امام خمینی 
)ره(، با اشاره به اتفاقات اخیر استان، افزود: 
این سر و صداهای اخیر نشان قدرت کشور 
است و فرزندان نوجوان ما گول می خورند، 
خط دهی این سرو صدا ها از خارج است که 
ماموران را خسته کنند، لذا معاندان بدانند، 
هشت سال دفاع مقدس اینها را خسته نکرد.

وی با اشاره به اینکه انقالب پشتوانه عظیم 
مردمی دارد، گفت: خارج نشینان بدانند در 
این سالیان مردم چقدر شهید تشییع کردند، 
بنابراین بدانید ایران بیدی نیست که بخواهد 
اسالم  بلرزد، چون خوشبختانه  بادها  این  با 

تمام این موارد را مدیریت کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه 
سخنانش با اشاره به سنت وقف از این سنت 
به عنوان یک برنامه های هدفمند گذشتگان 
وقف  گفت:  و  شود  حفظ  باید  که  برد  نام 

ارزشمند  حرکت 
است  گذشتگان 
را  آن  باید  لذا 
و  بداریم  پاس 
فرهنگ  این 
به  را  الهی  بزرگ 
منتقل  آیندگان 

کنیم.
مهم  با  اهلل  آیت 
خدمت  دانستن 
به مردم افزود: اگر 
هایمان  برنامه  در 
فراموش  مردم 
ابتر  کارها  شوند، 
است لذا مدام باید 
برکت  خیر  منشأ 

وخدمت کردن به مردم باشیم.
ماندگار  همواره  خیر  آثار  کرد:  تأکید  وی 
جامعه  در  جاری  صدقه  عنوان  به  و  است 
است،  اسالم  مدیریت  از  این  و  دارد  حضور 
وحی  از  منبعث  اسالمی  مدیریت  چون 
تمام  در  است،  نظیر  بی  عالم  در  و  است 
امور مدیریت اسالم حضور دارد، زیرا ۱۴۰۰ 
دست  به  دست  و  است  زنده  فقه   سال 

می چرخد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح 
کرد: مراجع ما قواعدی مطرح کردند که با آن 
اوقاف  اداره  لذا  زندگی کنیم،  توانیم  ها می 
باید موقوفات را مدیریت کند و با تبیین این 
این  به  اندیشه مردم را نسبت  برنامه دینی، 

سنت ارزشمند الهی روشن نماید.
آیت اهلل علما افزود: سنت وقف در کرمانشاه با 
عالیترین شکل ممکن صورت گرفته و مردم 
با  ما  گذشتگان  اول  از  اند،  داشته  اهتمام 
سنت وقف به ما درس داده اند، لذا وقف جزو 

ادا  درستی  به  اگر  که  است  اسالم  مدیریت 
شود فقیری نخواهیم داشت، و رفاه در جامعه 

ساری می شود.
یادآوری  با  همچنین  کرمانشاه  جمعه  امام 
کاروانسراهای استان کرمانشاه اظهار داشت: 
کرمانشاه  استان  های  کاروانسرای  همین 
عمدتا وقف بوده و اگر مدیریت شوند جامعه 
غنی می شود، لذا باید وقف را زنده نگه داریم 
و سعی کنیم واقف باشیم و این سنت الهی را 

به آیندگان منتقل کنیم.

امام جمعه کرمانشاه: انقالب اسالمی ایران پشتوانه عظیم مردمی دارد
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ورزشی
خبر

ژاوی:  لواندوفسکی نقش یک رهبر 
را در بارسلونا دارد

سرمربی آبی اناری ها از پیروزی برابر مایورکا راضی 
است و به ستایش از روبرت لواندوفسکی پرداخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، بارسلونا در 
هفته هفتم رقابت های اللیگا به مصاف مایورکا رفت 

و توانست با یک گل به پیروزی دست پیدا کند.
تک گل این بازی را روبرت لواندوفسکی در دقیقه 
۲۰ به ثمر رساند و باعث شد تا آبی اناری ها موقتا به 
صدر جدول رده بندی صعود کنند. ژاوی در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: بازی بسیار سختی بود. 
چنین بازی های اصال آسان نیست  تیم حریف همه 
فضاها را بسته بود و خلق موقعیت برای ما سخت 
امتیاز ارزشمند و مهم را به دست  شده بود. سه 
آوردیم. در چنین بازی های اگر گل دوم زده نشود 

شرایط سخت می شود.
او ادامه داد: تالش زیادی کردیم که در نیمه دوم 
هم به گل برسیم اما این گونه نشد. به نظرم بازی 
کسب  شایسته  و  گذاشتیم  نمایش  به  را  خوبی 
پیروزی بودیم. خط دفاعی ما تمرکز الزم را داشت 

و اجازه نداد که دروازه ما باز شود.
ژاوی درباره استفاده از پیکه در دیدار برابر اینتر در 
لیگ قهرمانان اروپا گفت: ما هر سه روز یک بار باید 
به میدان برویم و به همین خاطر باید همه بازیکنان 
آماده باشند. از عملکرد پیکه، کریستینسن و آلبا 

راضی هستم و به همه بازیکنان نیاز داریم.
سرمربی آبی اناری ها درباره درخشش لواندوفسکی 
بزرگی  بازیکن  لواندوفسکی  گفت:  بازی  این  در 
او  داد.  نشان  را  ارزش های خود  دیگر  بار  و  است 
نه تنها نقش یک بازیکن و گلزن را در میدان دارد 
بلکه برای هم تیمی هایش یک رهبر و کاپیتان در 
میدان است. بسیار خوشحالم که چنین بازیکنی را 
در ترکیب تیم خود دارم. نباید فراموش کرد که 
به  و  داشت  بسیار خوبی  عملکرد  هم  فاتی  آنسو 

بازیکنی کلیدی در این تبدیل شده است.

 داورزنی: بازیکنان باید در لیگ، والیبال
 را یاد بگیرند

خبر

کلینزمن:  مسی باید جام جهانی را 
به خانه ببرد
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و  کرد  تمجید  مسی  لیونل  از  آلمان  سابق  مهاجم 
اذعان کرد که می خواهد مسی جام جهانی را برنده 

شود.
یورگن  میرور،  دیلی  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
که  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  سابق  مهاجم  کلینزمن 
سابقه هدایت این تیم را نیز دارد در صحبت هایی از 
لیونل مسی و آرژانتین حمایت کرد و گفت: او باید 
جام جهانی را با خود به خانه ببرد. من فکر می کنم 
او همان  که  دارند  را  تمایل  این  مردم جهان  تمام 
بیش  او  کند.  تکرار  داد  انجام  مارادونا  که  را  کاری 
از هر کسی سزاوار آن است؛ به خاطر کارهایی که 
در طول دوران حرفه ای خود انجام داده و به خاطر 
اینکه چگونه فوتبال را به خوبی به نمایش می گذارد. 
آرژانتینی ها زمان زیادی است که منتظرند تا قهرمان 
جام جهانی شوند. آنها بعد از سال ها کوپا آمه ریکا را 
بردند و االن وقت این است که جام جهانی را نیز به 

دست بیاورند.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  کلینزمن 
نظر  به  قوی  بسیار  برزیل هر دو  و  آرژانتین  گفت: 
می  که  هستند  هم  اروپایی  کشورهای  می رسند. 
مثل  تیم هایی  شوند.  جهانی  جام  قهرمان  توانند 
اسپانیا، فرانسه، آلمان و انگلیس مدعی قهرمانی در 
جام جهانی هستند. با این حال من فکر می کنم این 
بار جام جهانی برای مسی است. آخرین باری که در 
بوئنوس آیرس بودم به ورزشگاه بوکا رفتم و هرگز 
در زندگی ام چیزی شبیه آن ندیده ام؛ جو فوتبالی 

زیادی در این کشور بود که لذت بردم.
و  عربستان  مکزیک،  با  جهانی  جام  در  آرژانتین 

لهستان همگروه است.

برداری معتقد است سطح  تیم ملی وزنه  سرمربی 
مسابقات آسیایی بحرین با توجه به در پیش بودن 

رقابتهای جهانی در کلمبیا قابل پیش بینی نیست.
وزنه  ملی  تیم  سرمربی  حسینی«  علی  »سعید 
برداری با اشاره به اینکه سطح مسابقات آسیایی بنا 
به دالیلی قابل پیش بینی نیست گفت: وزنه برداری 
ایران همواره جزو قدرت های آسیاست و با توجه به 
باز  امیدوارم  دارند،  بچه ها  توانمندی که  و  ظرفیت 
هم خوب ظاهر شده و از نظر مدالی و امتیازی رتبه 

مطلوبی کسب کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه از اواخر تیرماه مسابقات 

تقویم  در  بحرین  آسیایی 
گنجانده  آسیا  فدراسیون 
این  نبود  قرار  قبل  از  و  شد 
همزمانی  دلیل  به  مسابقات 
برگزار  آسیایی،  بازی های  با 
تیم  فنی  کادر  بنابراین  شود 
تصمیم  برداری  وزنه  ملی 
که  اصلی  نفرات  گرفت 
همبستگی  مسابقات  در 
)قونیه(  اسالمی  کشورهای 
حضور داشتند، تمرینات خود 
مسابقات  در  حضور  برای  را 
در  حضور  فرصت  اما  دهند  ادامه  )کلمبیا(  جهانی 
از  جدید  تیم  یک  اختیار  در  را  آسیایی  مسابقات 
به دالیل مختلف  قرار دهیم که  ورزشکاران جدید 
از جمله آسیب دیدگی، در چند سال گذشته شانس 

شرکت در رقابت های بین المللی را نداشته اند.
علی حسینی غیبت علی داودی در قونیه و حضور 
همین  از  ناشی  نیز  را  آسیایی  مسابقات  در  وی 
تصمیم کادر فنی عنوان کرد. به گفته وی، داودی 
در  و  شده  دیدگی  آسیب  دچار  المپیک  از  بعد 
قرار  بنابراین  نداشت  حضور  همبستگی  مسابقات 

باشد که خوشبختانه  شد در بحرین حضور داشته 
تمامی  و  او  اخیر،  ماهه  دو  تمرینات  به  توجه  با 
نفرات جدید به آمادگی مطلوب و رکوردهای خوبی 
رسیدند. سرمربی تیم ملی با تاکید بر همین موارد، 
ترکیب  از  رستمی  کیانوش  و  هاشمی  علی  غیبت 
تیم اعزامی به آسیا را توضیح داده و گفت: با توجه 
ابتدا  از  فنی  کادر  باال گفته شد،  در  به دالیلی که 
برنامه ای برای حضور این دو نفر در مسابقات آسیایی 
نداشت چون از ابتدا می خواستیم به افرادی از تیم 
جوانان و کسانی که پشت خط تیم ملی مانده بودند 
فرصت بدهیم. از طرفی بعد از تنشی که بین دو وزنه 
بردار ملی پوش رخ داد، کادر فنی از آنها خواست 
طبق مقررات اردو رفتار حرفه ای داشته باشند و با 
هم مصالحه کنند. از آنجا که تنش باال گرفته بود و 
آنها قبول نکردند، گزارش مسئله را بعد از هماهنگی 
با مدیر تیم های ملی و همچنین سرپرست فدراسیون 
نوشتیم که کمیته انضباطی طبق وظیفه ای که دارد 
کمیته  بررسی  از  بعد  کرد.  ورود  موضوع  این  به 
انضباطی و احکامی هم که ابالغ شد، در نهایت دو 
نفر پذیرفتند که باید رفتار حرفه ای داشته باشند و 
ضمن عذرخواهی از کادر فنی و از یکدیگر، صلح و 

سازش کردند.

علی حسینی:  وزنه برداری ایران جزو قدرت های آسیاست

 رئیس فدراسیون والیبال گفت: بازیکنان باید 
در لیگ ها والیبال را یاد بگیرند. باید قضاوت 
داوران در مسابقات داخلی دقیق و فنی باشد 

تا بازیکنان والیبال صحیح را بیاموزند.
افتتاحیه  مراسم  در  داورزنی  محمدرضا 
و  ملی  داوران  هماهنگی  روزه  یک  نشست 
ایران،  بین المللی لیگ های سال ۱۴۰۱ زنان 
اظهار داشت: فدراسیون والیبال در سال های 
و  رشد  مسیر  که  است  کرده  تالش  اخیر 
شامل  مختلف  ابعاد  در  زنان  والیبال  توسعه 
اجرایی  عوامل  داوران،  مربیان،  بازیکنان، 
همانند  بین المللی  و  آسیایی  کرسی های  و 

مردان فراهم شود.
بار  نخستین  برای  امسال  این که  بیان  با  وی 
مختلف  رده های  و  زنان  ملی  تیم های  برای 
کشورهای  در  تدارکاتی  دیدارهای  سنی 
بلغارستان، صربستان  ایتالیا،  همانند  اروپایی 
که  داریم  باور  گفت:  کردیم،  فراهم  ترکیه  و 
در  می توانند  پسران  همانند  ایران  دختران 

سطح جهان مطرح شوند.
این که  بر  تاکید  با  والیبال  فدراسیون  رئیس 
همه برنامه های فدراسیون برای والیبال زنان 
ایران برای قرار گرفتن آن ها در مسیر رشد و 
موفقیت است، یادآور شد: امیدوارم تیم ملی 
زنان ایران در آینده در زمره تیم های شرکت 
کننده در لیگ ملت ها باشد و داوران زن ایران 

نیز در این رقابت ها قضاوت کنند.
فدراسیون  نظر  از  کرد:  تصریح  داورزنی   
پذیر  امکان  اهداف  و  آرمان ها  این  تحقق 
است اما قسمتی مهمی از آن به عملکرد زنان 
برمی گردد. بازیکنان، مربیان، داوران و تمامی 
نقش آفرین  زنان  والیبال  در  که  عزیزانی 
نیز  فدراسیون  و  بخواهند  باید  هستند، 

حمایت خواهد کرد.
این  در  کننده  داوران شرکت  به  وی خطاب 

نشست، گفت: از داوران ایرانی برای قضاوت در 
مسابقات قاره آسیا و جهان حمایت می کنیم، 
به رغم این که داشتن عنوان بین المللی شرط 
بین المللی  رویداهای  در  قضاوت  برای  الزم 
از  باید  داوران  نیست.  کافی  شرط  اما  است، 
و  شوند  بهره مند  والیبال  روز  علم  و  دانش 
سطح خود را به سطح بهترین داوران جهان 

نزدیک کنند.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: ارتباطات 
در  قضاوت  برای  داوران  معرفی  برای  الزم 
این که  به  داریم، مشروط  را  رویدادهای مهم 
افراد معرفی شده همت بیشتری داشته باشند 
و در تخصص خود به روز باشند. از چهار عضو 

خانم  نفر  سه  جهانی،  فدراسیون  در  ایرانی 
توانایی  دهنده  نشان  موضوع  این  و  هستند 

والیبال زنان ایران است.
داورزنی با یادآوری این موضوع که فدراسیون 
جهانی سه یا چهار سال است که اولویت خود 
است،  داده  قرار  کیفی سازی  داوران  برای  را 
تعداد  افزایش  به  عالقمند   FIVB گفت: 
داوران بین المللی خود نیست و برنامه هایش 
است.  موجود  داوران  کیفیت  افزایش  برای 
 ۶۰ به   ۵۵ از  هم  بازنشستگی  سن  افزایش 

سال یکی از دالیل این موضوع است.
فدراسیون  این که  بر  مجدد  تاکید  با  وی 
داوران  حضور  برای  کمکی  هیچ  از  والیبال 

المللی  بین  رویدادهای  در  ایران  والیبال  زن 
مجموعه  از  داد:  ادامه  کرد،  نخواهد  دریغ 
داوران والیبال ایران انتظار داریم که با انگیزه 
و تالش مضاعف توانایی و علم خود را افزایش 
نقش  به  والیبال  فدراسیون  رئیس  دهند. 
برای  داخلی  لیگ های  در  داوران  عملکرد 
بازیکن سازی اشاره کرد و گفت: اگر تیم های 
آسیا  زنان  هفتم  و  ششم  رتبه های  در  ایران 
قرار دارند، یکی از دالیل آن به نحوه قضاوت 
باید  بازیکنان  برمی گردد.  لیگ ها  در  داوران 
در لیگ ها یاد بگیرند. باید قضاوت داوران در 
مسابقات داخلی دقیق و فنی باشد تا بازیکنان 

والیبال صحیح را یاد بگیرند.

 دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
شرکت  برای  قصدی  اینکه  بیان  با 
در انتخابات این کمیته ندارد، گفت: 
برگزاری  مهم  برنامه های  از  یکی 
است  پارالمپیک  ملی  روز  جشن 
که »راشد ماجد« رئیس پارالمپیک 

آسیا میهمان ویژه آن است.
در  تابع  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
هیچ  داشت:  اظهار  خبری  نشست 
انتخابات  برای شرکت در  تصمیمی 
پارالمپیک  ملی  کمیته  ریاست 
روال  طبق  کمیته  انتخابات  ندارم. 
و آیین نامه برگزار می شود و چالش 
رقابت  اما  ندارد  منفی  حاشیه  و 
اساسنامه  دارد.  وجود  همچنان 
المپیک  ملی  کمیته  با  پارالمپیک 
تفاوت دارد و نیاز به کمیسیون های 
مختلف نیست و طبق بند اساسنامه 
اعضای  تمام  به  عمل خواهیم کرد. 
در  انتخاباتی  مجمع  در  حاضر 
چیز  همه  و  شده  اشاره  اساسنامه 

شفاف است.
طبق  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انتخابات  از  قبل  روز   ۴۵ اساسنامه 
خواهد  ارسال  اعضا  برای  دعوتنامه 
الزم  تصمیم  نیز  آینده  هفته  شد. 
خواهد  گرفته  انتخابات  زمان  برای 

شد و اعالم می شود.
مدیریتی  شیوه  داد:  ادامه  تابع 
محمود خسروی وفا مثال زدنی است 
و رفتن او از کمیته ملی پارالمپیک 
بعید  و  می کند  ایجاد  تغییراتی 
بتواند  او  خوبی  به  کسی  می دانم 
این سازمان ورزشی را مدیریت کند. 
تنها  را  پارالمپیک  ورزش  او  البته 

نخواهد گذاشت.
روز  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  وی 

 ۲ در  کرد:  عنوان  پارالمپیک  ملی 
این  برگزاری  کرونا  گذشته  سال 
امسال  اما  کرد،  محدود  را  جشن 
تالش داریم به بهترین شکل انجام 
ملی  روز  جشن  است  قرار  دهیم. 
پارالمپیک در سالن ۱۲ هزار نفری 
آزادی تهران برگزار شود. امیدواریم 
همکاری  مرتبط  سازمان های  که 
روز  این  در  باشند.  داشته  را  الزم 
کمیته  رئیس  پارسونز  اندرو  پیام 
بین المللی پارالمپیک قرائت خواهد 
کمیته  رییس  ماجد  راشد  و  شد 
پارالمپیک آسیا مهمان ویژه خواهد 

بود.
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
استعدادیابی  خصوص  در  همچنین 
در ورزش معلوالن و جانبازان گفت: 
معلولین  برای  استعدادیابی  طرح 
متفاوت از ورزش سالم ها است. روز 

آشنایی  برای  بهانه ای  پارالمپیک، 
قهرمانان  با  خانواده ها  از  بسیاری 
پارالمپیک است. خانواده های دارای 
می شوند  ترغیب  معلول  فرزند 

فرزندشان را به ورزش بفرستند.
زیادی  استعدادهای  داد:  ادامه  وی 
در  استان ها  از  برخی  و  دارد  وجود 
هستند،  سرآمد  رشته  چند  یا  یک 
حضور  برای  را  تصمیم  بهترین  لذا 
گرفت.  خواهیم  ورزش  در  معلوالن 
ما وسایلی مانند میز وزنه برداری را 
به استان ها فرستادیم و این وسایل 

بیشتر تولید ملی است.
از  اردو  تحریم  خصوص  در  تابع 
نامدار  قهرمانان  از  برخی  سوی 
سرمربی  انتخاب  برای  ما  گفت: 
شرایط  و  داریم  را  الزم  آیین نامه 
از  و  است  شده  گنجانده  آن  در 
به  و  انتخاب  فدراسیون  طریق 

فدراسیون ها  می شود.  اعالم  ما 
با  مربیان  ویژگی  تا  تالش می کنند 
آیین نامه تطابق داشته باشد. مرحوم 
سیامند رحمان، ساره جوانمردی و 
که  بودند  ورزشکارانی  نعمتی  زهرا 
نظر  در  خاص  شرایط  آنان  برای 
گرفته و اگر الزم باشد مربی خارجی 
استخدام  ورزشکاران  برای  رزومه  با 

خواهد شد.
حسین  نشست  این  ادامه  در 
پارالمپیک  ملی  روز  دبیر  شهریاری 
روز  جشن  دوره  پانزدهمین  گفت: 
مهرماه  اواخر  در  پارالمپیک  ملی 
هیئت  در  روز  این  می شود.  برگزار 
به  آن  دستورالعمل  و  تایید  دولت 
شده  ارسال  مرتبط  سازمان های 
 ۱۳ و  نهاد  و  سازمان   ۲۷ است. 
روز  ملی  جشن  درگیر  فدراسیون 

پارالمپیک هستند.

تابع: قصدی برای شرکت در انتخابات ندارم/ »راشد 
ماجد« به ایران می آید

اصولی: پشتوانه سازی و حضور جوان ها در دستور کار تیم ملی فوتسال قرار دارد
 رئیس کمیته فوتسال گفت: طبق نگاهی که وحید 
دارند،  تیم  اداره  بحث  در  کادرفنی  و  شمسایی 
پشتوانه سازی و حضور جوان ها در دستور کار قرار 
گرفت. خدا را شکر این تجربه را در جام ملت های 

آسیا تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشتیم.
مورد  در  گفت وگویی  در  اصولی  احسان  سید   
در  کشورمان  فوتسال  ملی  تیم  خوب  عملکرد 
آسیا  ملت های  جام  رقابت های  گروهی  مرحله 
از  ترکیبی  با  که  ما  فوتسال  تیم  داشت:  اظهار 

جوانان و نسل جدید فوتسال کشورمان به مصاف 
هر  در  خوبی  بسیار  اقتدار  با  می رود،  حریفانش 
سه مسابقه برنده شد. روز گذشته سایت رسمی 
AFC توصیف و تعریف بسیار خوبی از اقتدار و 
فوتسال  تیم های  داشت.  ما  تیم  مقتدرانه  صعود 
و  شده اند  نزدیک  هم  به  خیلی  دنیا  و  آسیا  در 
کشورها خودشان را تقویت، رشد، سرمایه گذاری 

و برنامه ریزی کرده اند.
وی افزود: با توجه به پتانسیل هایی که در فوتسال 

بسیار  تجربه  و  نتایج  توانستیم  داریم،  کشورمان 
وحید  که  نگاهی  طبق  آوریم.  دست  به  خوبی 
دارند،  تیم  اداره  بحث  در  کادرفنی  و  شمسایی 
پشتوانه سازی و حضور جوان ها در دستور کار قرار 
گرفت. خدا را شکر این تجربه را در جام ملت های 

آسیا تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشتیم.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطرنشان 
کرد: امیدوارم در مرحله حذفی نیز با دعای خیر 

رسانه ها و مردم مدافع عنوان قهرمانی باشیم. 

رییس فدراسیون تنیس:  مسابقات فیوچرز دی ماه در کیش برگزار می شود
مسابقات  اینکه  بیان  با  تنیس  فدراسیون  رییس   
فیوچرز دی ماه امسال در کیش برگزاری می شود 
گفت: این مسابقات به مدت یک دهه در کشور برگزار 

نشده است.
با  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز  عزیزی  داوود   
اول  سال  نیم  در  تنیس  فدراسیون  اینکه  بر  تاکید 
۱۴۰۱ تمام تالش خود را برای برگزاری هر چه بهتر 
رویدادهای بین المللی انجام داده است، اظهار داشت: 
بازه زمانی رخ داد برگزاری  اتفاق خوبی که در این 
رویداد ای.تی.اف در بخش جوانان بود که برای اولین 

بار، فدراسیون میزبان سطح سه این مسابقات بود.
کار  به  را  خود  تالش  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به مدت یک دهه  فیوچرز که  تا مسابقات  بسته ایم 
برگزار کنیم،  را دوباره  است  نشده  برگزار  در کشور 
آزاد  منطقه  با  که  مذاکراتی  طی  کرد:  خاطرنشان 
در  فیوچرز  مسابقات  شد  قرار  گرفت  صورت  کیش 
از  پیش  اینکه  انجام شود. ضمن  ماه در کیش  دی 
آن، مذاکراتی هم با فدراسیون جهانی برای دریافت 

میزبانی انجام شده است.
زمین  وضعیت  مورد  در  تنیس  فدراسیون  رئیس 
های تنیس خاطرنشان کرد: زمانی در مجموعه های 
مختلف صاحب زمین بودیم اما امروز فاقد هر زمینی 
هستیم، فکر می کنم شرکت توسعه هم به این نتیجه 

رسیده که فدراسیون ها باید زمین داشته باشند.
عزیزی تاکید کرد: البته در ۲.۵ سال گذشته نشان 
دادیم که بدون زمین هم موفق هستیم اما با دستور 
زمین حل  مشکل  زودتر  که  امیدواریم  ورزش  وزیر 

شود.
ایران  با بازگشت مسابقات فیوچرز به  وی در رابطه 
برگزاری  گفت:  آن  برای  شده  بینی  پیش  هزینه  و 
سه هفته مسابقات فیوچرز با تمام جوانب ۲ میلیارد 
اسپانسر  و  کیش  آزاد  منطقه  با  دارد،  هزینه  تومان 
نهایی  موضوع  آینده  هفته  داشتیم،  هایی  صحبت 
های  رقابت  هفته  سه  میزبان  ماه  دی  در  می شود. 

فیوچرز خواهیم بود.
عزیزی تاکید کرد: در حال حاضر جوانان در تایلند 
هستند، در عرصه داخلی مسابقات در تمام رده ها در 

هر دوبخش برگزار شده و پیگیر آن هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با برگزاری مسابقات 
تیم  در  بازیکنان  کمبود  سنی،  های  رده  برای 
بزرگساالن جبران خواهد کرد؟ تاکید کرد: تیم زنان 
بزرگسال که به مسابقات دیویس کاپ مالزی رفت، 
به جز یک نفر بقیه زیر ۱۶ سال بودند. خانم یزدانی 
در یکی، دو سال گذشته اوج گرفت در حالی که ۱۴ 
ساله است، فکر می کنم آینده خوبی در انتظار تنیس 
است. تنها مشکل ما این است بازیکنان از رده جوانان 

خارج می شوند باید در مسابقات فیوچرز شرکت کنند 
از  است  اعزام سخت شده  هزینه ها،  به  توجه  با  که 
این رو در رنکینگ جهانی هم به مشکل برمی خورند.

رئیس فدراسیون تنیس در مورد زهرا مشکات الزهرا و 
مسائل تحصیلی او اظهارداشت: مذاکراتی با آموزش و 
پرورش داشتیم، همکاری خوبی با او شد و امتحانات 
شده  بزرگساالن  سطح  وارد  تازه  او  کرد،  برگزار  را 
الزم  کمکی  گونه  هر  دارد،  درخشانی  آینده  است، 

باشد انجام می دهیم.
است  قرار  کجا  در  اینکه  و  زمین  مورد  در  عزیزی 
زمین به فدراسیون اختصاص داده شود، گفت: تالش 
داریم یک مجموعه کامل زمین داشته باشیم، میزبان 
دیویس کاپ باشیم، برگزاری این بازی ها به امکانات 
سخت افزاری نیاز دارد. شرکت توسعه تصمیم گیرنده 

است.
سالی  چند  اینکه  بیان  با  تنیس  فدراسیون  رئیس 
با  پیش  سال  گفت:  نشد،  برگزار  لیگ  رقابت های 
حضور ۴۸ تیم لیگ را برگزار کردیم، در سطح برتر به 
مدت دو هفته و متمرکز در تهران برگزار شد، حضور 
۴ بازیکن خارجی جذابیت خاصی به لیگ داد. اتفاق 
خوبی بود، امید است در جام حذفی هم شاهد حضور 
بازیکنان خارجی باشیم، همین مسئله فاصله تنیس 

ایران را با دنیا کمتر می کند.
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هنری
گزارش

احمدوند: روستاها زمینه ساز پرورش 
شخصیت های فرهنگی هستند

 معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم اهمیت روستاها 
مولدهای  عنوان  به  باید  روستاها  فرهنگی گفت:  پرورش شخصیت های  در 

فرهنگی کشور شناخته شوند.
 نشست خبری هشتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
این  در  شد.  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  در 
نشست یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
اسماعیل جانعلی پور مدیرکل اداره مجامع تشکل ها و فعالیت های فرهنگی 
غالمعلی  حاجت اهلل  کتاب،  دوستدار  عشایر  و  روستاها  جشنواره  دبیر  و 
نماینده روستاها و دهیاری های کشور، علی مصباحی نماینده نهاد عمومی 
کتابخانه های کشور و زاهدی نماینده ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 

هنری و مساجد کشور حضور داشتند.
دوره  هشتمین  در  کرده  شرکت  روستاهای  تعداد  جانعلی پور  اسماعیل 

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب را ۲۸۴ روستا اعالم کرد.
جشنواره  دبیر  و  فرهنگی  فعالیت های  و  تشکل ها  مجامع  اداره  مدیرکل 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب افزود: شرکت کنندگان در این روستاها آثار 
خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند، در نهایت ۵۲ روستا به مرحله 

داوری ملی رسیدند و فعالیت داوری انجام شد.
یاسراحمدوند هدف اصلی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب را توجه 
به عدالت فرهنگی و تشویق روستانشینان به مطالعه کتاب و دسترس پذیر 
ایران  داد: یک چهارم جمعیت  ادامه  و  اعالم کرد  آن ها  برای  کردن کتاب 
امکانات  باید  و  توجهی است  قابل  تعداد  این  در روستاها زندگی می کنند، 
و اقدامات الزم برای ترویج کتاب خوانی انجام شود. روستاها باید به عنوان 
فرهنگی  چهره های  از  بسیاری  شوند،  شناخته  کشور  فرهنگی  مولدهای 
برخاسته از روستاها هستند، ویژگی هایی که در روستا وجود دارد، زمینه ساز 
شخصیت های فرهنگی است. وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که 

امکانات الزم را در اختیار روستاها قرار دهد.
از  باید  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امورفرهنگی  معاون 
اجرای  روند  در  گرفت.  کمک  مردمی  مشارکت  و  خالقانه  پیشنهادهای 
این جشنواره سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان شهرداری و دهیاری، 
کانون های فرهنگی و هنری و مساجد کشور و نهاد کتابخانه های عمومی با 

دبیرخانه جشنواره همکاری کردند.
به گفته احمدوند حدود ۳۰۰ روستا در فراخوان ابتدایی وارد رقابت شدند، 
عنوان  به  روستا   ۱۰ نهایت  در  و  شدند  برگزیده  تعدادی  بعد  مراحل  در 

روستای دوستدار کتاب اعالم می شوند.
که  تغییراتی  اعالم  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امورفرهنگی  معاون 
ایجاد  کتاب  دوستدار  و عشایر  روستاها  از جشنواره  دوره  این  برگزاری  در 
ادامه داد: امسال تغییراتی در اجرا خواهیم داشت، در نتیجه در  شده است، 
برگزار  کتاب  دوستدار  اقدامات  معرفی  برای  برنامه هایی  روستاها  تمامی 
امکانات  ایجاد  برای  را  حمایت هایی  و  کمک ها  داریم  تالش  کرد.  خواهیم 
در روستاها ایجاد کنیم، از دستگاه ها تقاضا می کنم در این رابطه مشارکت 

حداکثری داشته باشند.
در  داد:  توضیح  قبل  دوره های  به  نسبت  برنامه ها  تغییر  درباره  احمدوند 
این  در  می شدند،  اعالم  مراسم  یک  در  برگزیده  روستاهای  قبل  دوره های 
دوره قرار است عالوه بر برنامه ای که در تهران برگزار می شود، در هر کدام از 
روستاها مراسم مستقل برگزار شود. این حضور می تواند کمک کننده باشد و 
می تواند موجب توجه مردم به دولت و همراهی دولت با مردم باشد. در این 
مراسم از چهره های ملی برای ترویج کتابخوانی استفاده خواهیم کرد. تالش 

داریم امکانات روستاها نسبت به سال های قبل باالتر باشد.
او با تاکید بر اینکه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب اقدامی ترویجی 
است و الزامی برای انجام آن وجود ندارد، گفت: متاسفانه شاهد این بودیم که 
بعد از اتمام جشنواره، برخی از روستاها اقدامات خود را قطع کردند. طبیعتا 
امر الزام آور در این حوزه وجود ندارد، به همین دلیل در برخی از روستاها 

توجه کافی انجام نشده است.
احمدوند افزود: ظرفیت های مختلفی برای کمک به روستاها وجود دارد، باید 
توجه شود از ظرفیت ها به درستی استفاده شود، گاه مسئوالن در روستاها 
ترجیح می دهند از ظرفیت ها در بودجه مصوب خود استفاده کنند، امیدوارم 

نتایج پیگیری دبیرخانه درباره این موضوع قابلیت اطالع رسانی پیدا کند.
به  مردم  تشویق  برای  اقداماتی  باید  اینکه  بر  تاکید  با  غالمعلی  حاجت اهلل 
کتابخوانی انجام شود، گفت: ظرفیت خوبی از روستاها در این دوره شرکت 

کردند.
نماینده روستاها و دهیاری های کشور  ادامه داد: جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب باید به عنوان محملی در این حوزه فعالیت داشته باشند، تغییر 
رویکرد برگزاری اختتامیه در این دوره تاثیرگذارخواهدبود.علی مصباحی با 
اعالم اینکه ۸۰۳ کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در روستاها فعال 
هستند، بیان کرد: نهاد کتابخانه های عمومی ۴۳ کتابخانه سیار دارد و از نظر 

مادی و معنوی سعی کرده در کنار روستاها باشد.
نماینده نهاد عمومی کتابخانه های کشور ادامه داد: الزم است هم افزایی میان 
از  بعد  و  این جشنواره سهیم هستند در حین  برگزاری  ارگان هایی که در 
اجرای طرح، انجام شود. ظرفیت های فرهنگی روستا باید بیشتر دیده شود. 
راهی  نقشه  و  اجرا  در حین  نظارت  تا  ایجاد شود  سامانه ای  تا  تالشیم  در 
برای روستاهایی که انتخاب می شوند، وجود داشته باشد. تهیه شاخص های 
کیفی در کنار شاخص های کمی از اهمیت زیادی برخوردار است. این طرح 
اگر به شکل جدی اجرا شود تحول زیادی را در قشر کودک و نوجوان را 

موجب می شود.
زاهدی با اشاره به اینکه ۲۶ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور 
از  فعال هستند  روستاها  در  کانون  هزار  کرد: حدود ۱۳  بیان  است،  فعال 
کردیم.نماینده  فعال  را  روستایی  فرهنگی  کانون های  و  استفاده  ظرفیت ها 
در  اینکه  اعالم  با  مساجد  و  هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد 
کانون های  میان  از  برگزیده  روستاهای  درصد   ۸۰ حدود  قبل  دوره های 
فرهنگی و هنری و مساجد بود، افزود: در این دوره با توجه به اینکه بحث 
و  هنری  و  فرهنگی  کانون های  با  که  روستا   ۴ فقط  بود،  مطرح  مشارکت 

مساجد همکاری می کند در میان برگزیدگان هستند.

تاسیس  صداوسیما،  سازمان  رئیس 
مرکز سیمرغ را فرصت مغتنمی  برای 
نمایشی  مغفول  عرصه های  به  ورود 
دانست و گفت: احیای تله تئاتر یکی 

از اهداف تاسیس این مرکز است.
افتتاح رسمی  آئین  پیمان جبلی در   
همایش  مرکز  در  که  سیمرغ  مرکز 
برگزار  صداوسیما  المللی  بین  های 
همه  به  را  مرکز  این  افتتاح  شد 
سازی  برنامه  و  نمایش  عرصه  فعاالن 

تلویزیونی تبریک گفت.
صدور  سالگرد  اولین  به  اشاره  با  وی 
حکم مقام معظم رهبری و آغاز دوران 
کرد:   تاکید  ملی  رسانه  در  تحول 
که  بود  الزم  اقدامی  سیمرغ،  تاسیس 
و  افتاد  می  اتفاق  زودتر  می بایست 
افتاده  تعویق  به  ها  سال  آنها  فعالیت 

است.
به  اشاره  با  سازمان صداوسیما  رئیس 
جایگاه تئاتر به عنوان خانه اصلی هنر 
نمایش، ظرفیت باالی فارغ التحصیالن 
تاسیس  که  خواند  ارزشمند  را  تئاتر 
سیمرغ می تواند باعث استفاده از این 

ظرفیت در تلویزیون شود.
جبلی، احیای تله تئاتر را یکی از بخش 
های مرکز سیمرغ معرفی کرد و گفت: 
تاسیس این مرکز ظرفیت های مغفول 

مانده هنری را فعال تر خواهد کرد.
سازمانی  وقتی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همپای  بخواهد  ملی  رسانه  مانند 
با  باید  برود  پیش  اجتماعی  تحوالت 
خبر  و  مستند  از  گونه  انواع  ساخت 
و  داستانی(  )مستند  داکیودارم  تا 
مخاطب  جذب  اندیشه  در  تئاتر  تله 
باشد، مرکز سیمرغ را عامل مهمی در 

افزایش ضریب نفوذ خواند.
های  نظام  تفکیک  سرآغاز  سیمرغ؛ 

تولید و پخش
در این مراسم که جمعی از چهره های 
فرهنگی و هنری و مدیران رسانه ملی 
حضور داشتند محسن برمهانی، معاون 
سیما به تعریف مرکز سیمرغ پرداخت 
قرار  که  کرد  معرفی  مرکزی  را  آن  و 

است ظرفیت جدیدی برای صداوسیما 
نمایشی  حوزه  در  هم  که  کند  ایجاد 
و هم حوزه غیر نمایشی فعال خواهد 
بود و به سان دو بال این سیمرغ عمل 
درست،  آثار  تولید  با  و  کرد  خواهد 
های  ظرفیت  از  بهره  و  باکیفیت 
رسانه  سپهر  در  خوبی  پرواز  بزرگان، 

ای کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به سند تحول تاکید کرد 
پخش  نظام  از  تولید  نظام  است  الزم 
سند،  همین  طبق  و  شود  تفکیک 
مرکز سیمرغ در کنار مراکز سیمافیلم 
کنار  در  تا  گرفت  خواهد  قرار  صبا  و 
تولید  التاسیس مرکز  دو مرکز جدید 
این  به  فیلمنامه  دفتر  و  کوتاه  آثار 
تفکیک کمک کند. برمهانی با خطاب 
جلسه  در  حاضر  هنرمندان  قراردادن 
حوزه  به  کمک  برای  خواست  آنها  از 
تولید به بهانه راه افتادن این مرکز به 

میدان بیایند.
اکنون  اینکه  به  اشاره  با  معاون سیما 
ابراز  هاست  روایت  جنگ  عصر 
امیدواری کرد و گفت: رسانه ملی نیز 

در تالش برای نمایش حقیقت هاست 
تصویری  بتواند  باید  سیمرغ  مرکز  و  
درست برای مردم در حوزه های وسیع 

تر داشته باشد.
مجید اکبر شاهی، رئیس مرکز سیمرغ 
نیز در این مراسم به بیان ماموریت این 
مرکز پرداخت و یکی از ماموریت های 
پخش  از  تولید  نظام  تفکیک  را  آن 
در  مرکز  این  اندازی  راه  وی  خواند. 
و  سیمافیلم  مثل  مراکز  سایر  کنار 
رسانه  ظرفیت  افزایش  سبب  را  صبا 
وظایف  از  دیگر  یکی  و  دانست  ملی 
سیمرغ را افزایش ظرفیت رسانه ملی 
در ژانرهای مغفول مانده معرفی کرد و 
گفت این مرکز با ساخت مجموعه های 
نمایشی  )مجموعه های  سیدکام 
آثار  تولید  سرعت  ساده(،  دکور  با 
نمایشی را باال خواهد برد و آثار متنوع 

و متکثری به وجود می آید.
این  وظایف  از  دیگر  یکی  اکبرشاهی 
و  ایده ها  طراحی  قرارگاه  را  مرکز 
مسابقه،  مختلف  حوزه های  در  فکرها 
مرکز  رئیس  کرد.  ...معرفی  و  مستند 

این  وظایف  از  دیگر  یکی  سیمرغ 
با  افزا  تعامل هم  و  را شناسایی  مرکز 
دانست  کشور  در  فعال  مجموعه های 
که می توانند به کمک سازمان بیایند.

وی در پایان سیمرغ را بشارت بزرگ 
در  بتوانند  که  خواند  جوانان  برای 
فعالیت  سازمان  مختلف  های  بخش 

کنند.
از این مراسم،  در بخش های دیگری 
دانشگاه  تمام  استاد  خجسته،  حسن 
کوتاه،  سخنانی  در  نیز  صداوسیما 
ایجاد مرکز سیمرغ را فرصتی مناسب 
برای ایجاد فضای رقابت بین ایده ها و 

کارها دانست.
جواد  کننده،  تهیه  فرجی،  مهدی 
زندگانی،  امین  و  کارگردان  افشار، 
از  و  رفته  تریبون  پشت  نیز  بازیگر 

مزایای تاسیس مرکز سیمرغ گفتند.
علیرضا افتخاری، خواننده پیشکسوت 
کشورمان نیز قطعاتی را برای حاضران 
مراسم  این  از  هایی  بخش  کرد.  اجرا 
به صورت زنده روی آنتن شبکه خبر 

رفت.

رئیس صداوسیما:  احیای تله تئاتر یکی از 
اهداف تاسیس مرکز سیمرغ است

گزارش

ضرغامی: »گردشگری دانش آموزی« 
را تقویت می کنیم

زیادی  بخش  گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر   
سعی  می شود،  ایجاد  دانش آموزی  اردوهای  در  دانستنی ها  و  مهارت ها  از 
دانش آموزی«  »گردشگری  بین بخشی  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با  می کنیم 

را تقویت کنیم.
در  دانش آموزی  گردشگری  بیشتر  توضیح  در  ضرغامی  سیدعزت اهلل 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش 
برای  بزرگ  اردوگاه هایی  جمله  از  خوبی  تاسیسات  و  امکانات  ظرفیت ها، 
توسعه گردشگری دارد، از طرفی ۱۵ میلیون دانش آموز می توانند جامعه 
هدف برای گردشگری باشند. مدتی است با این وزارتخانه درباره گردشگری 
دانش آموزی مذاکره می کنیم تا این بخش را به صورت مستقل سامان دهی 
درصد   ۲۰ تاسقف  پرورش  و  آموزش  تحول  طرح  در  گفت:  کنیم.وی 
آموزش ها باید خارج از محیط مدرسه انجام شود با تاکیدها و توصیه هایی 
به سمت  از محفوظات  نگاهی  تغییر  انقالب دارند که یک  که رهبر معظم 
مهارت ها داشته باشیم بخش زیادی از این مهارت ها و دانستنی ها در اردوها 
و گردشگری ها ایجاد می شود که همکاری در بخش گردشگری با آموزش و 

پرورش بسیاری ضروری است.
ضرغامی گفت: شخص وزیر آموزش و پرورش )یوسف نوری( هم کارشناس 
حوزه برنامه ریزی گردشگری و هم عالقه مند به این حوزه هستند و امکانات 
سعی  بین بخشی  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با  دارند،  اختیار  در  هم  را  الزم 
می کنیم گردشگری دانش آموزی را تقویت کنیم که بار بزرگی از گردشگری 

کشور برداشته خواهد شد. 
مجموعه های زنجیره ای به برندسازی خوراک ایران کمک کنند

جهان  در  ایرانی  خوراک  جایگاه  و  رقابت پذیری  درباره  همچنین  ضرغامی 
بود،  تهران  در  گردشگری  هفته  روز  ششمین  همایش  اصلی  محور  که 
گفت: با تنوع خوراک های ایرانی و مهارت ها و دانشی که آشپزهای ایرانی 
دارند، که در پهنه ایران و در میان اقوام ایرانی وجود دارد جزو کشورهای 
درجه اول در حوزه خوراک  هستیم، اما مشکل اساسی ما در برندسازی و 
معرفی و بسته بندی این خوراک ها است.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تصریح کرد: گردشگری خوراک یکی از مهمترین بخش های 
غذای  است،  ایران  نسبی  مزیت های  جزو  و  می شود  محسوب  گردشگری 
ایرانی در کنار غذای رومی و چینی هم به لحاظ تنوع و کیفیت جزو مکاتب 
ایران  خوراک  که  ظرفیت هایی  با  است.  جهانی  معروف  برندهای  و  اصلی 
دارد با بسته بندی و برندسازی مناسب تر قطعا می تواند جایگاه بهتری میان 
سال  یک  در  اینکه  این  بیان  با  باشد.وی  داشته  جهان  خوراک  برندهای 
گذشته میزهای تخصصی گردشگری راه اندازی شده است، افزود: یکی از این 
میزها مربوط به گردشگری خوراک است که در چهار حوزه خوراک سنتی، 
خوراک ملل، سردنوش ها و گرم نوش ها و انواع نان ها و شیرینی ها با حضور 
مدیران و متخصصان و کارشناسان و صاحب نظران هر کدام از این بخش ها 
گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  است.وزیر  شده  تشکیل 
دومین جشنواره و همایش گردشگری خوراک با همکاری بخش خصوصی 
و سازمان متخصصان ایران برگزار شد، برنامه ریزی  های مناسبی  هم برای 
تقویت و توسعه گردشگری خوراک در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی انجام شده است، با برگزاری نمایشگاه های مختلف، برندسازی، 
بسته بندی مناسب و آموزش الزم و اطالع رسانی تالش می کنیم این ظرفیت 
ارزشمند جنبه های کاربردی تری پیدا کند و از این ظرفیت در جهت تقویت 

گردشگری استفاده شود.

رئیس سازمان اوقاف:وقف می تواند 
در حوزه تمدن سازی و اقتصاد به 

کشور کمک کند
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه کسانی که نیت وقف دارند، مطالعه 
کنند نیازهای جامعه چیست و براساس آن وقف کنند، گفت: سنت حسنه وقف می تواند 
ایران کمک  اسالمی  به جمهوری  درون زا  و  توانمند  اقتصاد  و  تمدن سازی  در حوزه 

شایانی کند.
والمسلمین  حجت االسالم  تهران،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  از  نقل  به  
سیدمهدی خاموشی  در همایش ملی »یاوران وقف« که در امامزاده صالح)ع( تهران 
دیگری  و  جان ها  یکی  چیز  دو  مومنان  از  متعال  خداوند  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
است،  خداوند  که  حق  کلمه  تعالی  برای  کرد:  اظهار  است،  خریدار  را  مال هایشان 

انسان هایی در طول تاریخ خود را وقف کردند.
وی ادامه داد: حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( برای هدایت بشر چنان ایثار می کند که به 
مقام ثاراهلل می رسد؛ اولیای الهی برای کلمه حق و توحید خود را فدا می کنند و هیچ 
اجری هم نمی خواهند؛ امام راحل نیز مصداق همین موضوع است؛ ایشان مقابل نظام 

سلطه و طاغوت ایستادگی و برای خدا قیام کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به از خودگذشتگی فرماندهان دفاع مقدس 
و مدافعان حرم، افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی آنچه داشت را در طلب اخالص قرار 

داد؛ امثال حاج قاسم به ما یاد دادند که دنیا محدود است.
وی با بیان اینکه وقف تحبیس العین و تسبیل المنافع است، تصریح کرد: مدعوین محترم 
در اینجا کسانی هستند که توفیق داشتند تا اموالی را وقف و با خدا معامله کردند؛ این 
عزیزان رضایت حق را دیدند و رضایت او را با هیچکسی عوض نمی کنند؛ واقفین در 

طول تاریخ اصل خداخواهی و دیگرخواهی برای خدا را ثابت کردند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه سه گذاره 
را باید پیگیری کند؛ گذاره نخست حفظ موقوفات، گذاره دوم افزایش منافع و گذاره 

سوم اجرای نیت واقفین است.
حجت االسالم والمسلمین خاموشی افزود: در خصوص حفظ موقوفات سعی بر این است 
تا جایی که می شود واگذاری نداشته باشیم؛ در حفظ العین باید بگوییم که در خصوص 
اسناد وقفی در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اندازه گذشته برای اسناد تک برگی و ثبت 
در سامانه کاداستر فعالیت انجام شده است؛ همچنین سال به سال پرونده های حقوقی 

جاری سازمان کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه تا انتهای سال ۱۴۰۲ مسئله اسناد وقفی حل خواهد شد، گفت: با 
اجرای طرح GIS و مشخص شدن حدود موقوفات، امکان تعدی به امالک موقوفه 
از دیگران گرفته می شود؛ همچنین یکی از کارویژه هایی که در سازمان اوقاف و امور 

خیریه در راستای حفظ اسناد موقوفات شروع شده، مرمت سندهای تاریخی است.
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با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
فرهنگی  هفته  آغاز  گرامیداشت 
تاجیکستان که در شهرهای مختلف کشور 
برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد: برپایی 
این رویداد بزرگ فرهنگی هنری در ایران 
سرآغاز همکاری های گسترده فرهنگی دو 

کشور باشد.
 محمدمهدی اسماعیلی، در آئین افتتاحیه 
»هفته فرهنگی تاجیکستان« در باغ هنر 
دولت  جدید  رویکرد  به  اشاره  با  تهران، 
مردمی در حوزه سیاست خارجی، گفت: 
وزیر  هشت  از  بیش  اخیر  یکسال  طی 
در  منطقه  مختلف  از کشورهای  فرهنگ 
تهران حضور پیدا کرده  و در قالب چندین 
سفر با وزرای فرهنگ سایر کشورها دیدار 
در  که  است  گرفته  صورت  مذاکراتی  و 
راستای این دیدارهای مشترک، تفاهم نامه 
امضای  به  خوبی  هنری  و  فرهنگی  های 

طرفین رسید.
پیمان  در  ایران  عضویت  به  اشاره  با  وی 
های  پروتکل  میان  در  گفت:  شانگهای، 
عضویت در این پیمان دو پروتکل فرهنگی 
و رسانه ای به امضا رساندیم که دورنمای 
ای  منطقه  های  همکاری  برای  خوبی 

فراهم می کند.
و  ایران  ملت  دو  مشترک،  های  علقه 

تاجیکستان را به هم نزدیک کرده است
رئیس شورای هنر کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود با گرامیداشت آغاز هفته 
فرهنگی تاجیکستان در شهرهای مختلف 
کرد:  خاطرنشان  شیراز،  و  تبریز  تهران، 
آن  از  مهمتر  و  تاریخی  فرهنگی  هویت 
و  ایران  ملت  دو  مشترک،  های  علقه 
کرده  نزدیک  یکدیگر  به  را  تاجیکستان 

است.
دیرینه  سابقه  به  ادامه  در  اسماعیلی 
تاجیکستان  و  ایران  فرهنگی  تعامالت 
هم اشاره کرد و گفت: عالوه بر مراودات 
تاجیکستان  و  ایران  فرهنگی،  معمول 
المللی  بین  نهاد  دو  در  مشترک  به طور 
فرهنگی موسسه فرهنگی اکو و »ایتاب« 
که حدود ده سالی می شود با حضور سه 
و  تاجیکستان  ایران،  زبان  فارسی  کشور 

افغانستان تشکیل شده، عضویت دارند.
و  تاریخی  میراث  و  فارسی  زبان  به  اتکا 

فرهنگی مشترک

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت 
اولویت  از  در عین حال تاکید کرد: یکی 
به  اتکا  فرهنگی،  دیپلماسی  در حوزه  ها 
زبان فارسی و میراث تاریخی و فرهنگی 
مشترک با کشورهای مختلف به خصوص 

کشور دوست و برادر تاجیکستان است.
وی با یادآوری سفر خود به شهر سمرقند 
آن  مردمان  که  سمرقند  در  وقتی  گفت: 
عمدتا تاجیک و فارسی زبان هستند قدم 
و  اصفهان  شهر  خاطره  و  یاد  زنیم،  می 
می  متبادر  ذهن  به  امام  حضرت  میدان 
که  است  فرهنگی  میراث  همین  و  شود 
کشورهای ما را به یکدیگر پیوند می دهد.

اسماعیلی با اشاره به برپایی هفته فرهنگی 
برپایی هفته  ایران گفت:  تاجیکستان در 
و  جوامع  کشورها،  میان  فرهنگی  های 
جوان های ما را با میراث فرهنگی مشترک 

آشنا می کند.
تاکید بر تعامل فرهنگی با تاجیکستان از 

ابتدای قبول مسئولیت 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: 
از  تاجیکستان  کشور  با  فرهنگی  تعامل 
نخستین روزهای کاری وزارت فرهنگ در 
دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفت 
میان  تاریخی  علقه  به خاطر  امر  این  که 

مردم ایران و تاجیکستان است.
های  زیرمجموعه  تمامی  آمادگی  از  وی 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
کشور  فرهنگی  نهادهای  با  همکاری 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  تاجیکستان 
زمینه تولید فیلم های مشترک و معرفی 
شخصیت های بزرگ تاریخی می تواند در 

دستور کار دو کشور قرار گیرد.
همکاری  سرآغاز  فرهنگی  هفته  برپایی 

های گسترده فرهنگی دو کشور
ابراز  همچنین  کشور  هنر  شورای  رئیس 
فرهنگی  هفته  برپایی  کرد:  امیدواری 
تاجیکستان در ایران سرآغاز همکاری های 

گسترده فرهنگی میان دو کشور باشد.
با اشاره به همکاری  اسماعیلی همچنین 
با  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
آموزی  زبان  گسترش  در  سعدی  بنیاد 
گفت:  جهان  مختلف  نقاط  در  فارسی 
امروز این همت در کشور وجود دارد که 
پاسداشت زبان فارسی با جدیت پیگیری 

شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  عنوان  به 
هنر  شورای  رییس  و  دولت  اجتماعی 
نهادهای  و  فرهنگ  خانه  وزارت  آمادگی 
تابعه و دیگر بخش های مدیریت فرهنگی 
و هنری ایران را برای همکاری های همه 
می  اعالم  تاجیکستان  با  فرهنگی  جانبه 

کنم.
فرهنگی  روابط  در  جدیدی  فصل  شاهد 

ایران و تاجیکستان هستیم
در ادامه این مراسم وزیر فرهنگ جمهوری 
تاجیکستان هم با اشاره به روابط فرهنگی 
تاجیکستان با ایران گفت: در یکسال اخیر 
دو  میان  روابط  در  جدیدی  فصل  شاهد 

کشور هستیم.
های  ارزش  داد:  ادامه  زاده  دولت  زلفیه 
های  ملت  تاریخی،  و  زبانی  مشترک 
می  پیوند  هم  به  را  ایران  و  تاجیکستان 
دهد و زمینه تقویت مناسبات فرهنگی دو 

کشور را فراهم می آورد. 
به  اشاره  با  تاجیکستان  فرهنگ  وزیر 
در  تاجیکستان  فرهنگی  هفته  پرپایی 
فرهنگی  رویدادهای  چنین  گفت:  ایران 
در تقویت روابط دو جانبه نقشی بی بدیل 

بازی می کند. 
ملت های تاریخی و تمدن آفرین پرچمدار 

دوستی تمدن ها
در  تاریخی  های  ملت  کرد:  تاکید  وی 
گذشته تمدن آفرین بوده اند و امروز در 
پرچمدار  جهانی،  های  چالش  با  مواجهه 

دوستی تمدن ها هستند. 
از  همچنین  تاجیکستان  فرهنگ  وزیر 
جشنواره  در  تاجیک  هنرمندان  حضور 
تئاتر فجر و حضور و بازدید اهالی فرهنگ 

تاجیکستان از نمایشگاه بین المللی کتاب 
تبادالت  از  هایی  نمونه  عنوان  به  تهران 

فرهنگی تاجیکستان و ایران یاد کرد.
برپایی  امیدواری کرد،  ابراز  پایان  وی در 
هفته فرهنگی تاجیکستان تا سال ها در 
خاطر عالقه مندان به فرهنگ و هنر باقی 

بماند.
کشور  سنتی  های  موسیقی  اجرای 
تاجیک  هنرمندان  حضور  با  تاجیکستان 
و همچنین شعرخوانی شعرای تاجیک از 
جمله برنامه های جانبی این رویداد بزرگ 

فرهنگی و هنری بود.
به گزارش ایرنا، هفته فرهنگی جمهوری 
تاجیکستان در ایران پس از چهارده سال 
و  ایران  فرهنگ  وزرای  حضور  با  وقفه 
تاجیکستان در منطقه فرهنگی گردشگری 

اراضی عباس آباد تهران گشایش یافت.
تاجیکستان  جمهوری  فرهنگی  هفته 
و  فرهنگ  وزارت  همکاری  با  ایران  در 
جمهوری  فرهنگ  وزارت  اسالمی،  ارشاد 
تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در ایران 
و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از 
و  شیراز  شهرهای  در  نیز  آینده  روزهای 

تبریز برگزار می شود.
برنامه  اجرای  فرهنگی شامل  رویداد  این 
گروه  جمله  از  هنری  گروه های  توسط 
شعر  قرائت  موسیقی،  گروه  نمایش، 
برگزاری  و  تاجیکستانی  شعرای  توسط 
نمایشگاه نقاشی، عکس، هنرهای دستی 

و لباس های ملی آن کشور می شود.
بزرگ  رویداد  این  افتتاحیه  آیین  در 
فرهنگی هنری، نظام الدین زاهدی سفیر 
تاجیکستان در ایران و جمعی از هنرمندان 

تاجیکستان و ایران نیز حضور داشتند.

اسماعیلی: برپایی هفته فرهنگی سرآغاز همکاری های 
گسترده ایران و تاجیکستان است
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وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از نظر دانش 
و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور را 
داریم، گفت: ایجاد مطلوبیت و تخصیص یارانه 
کشت از طریق تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور به 
کشاورزان از راه های اجرایی شدن الگوی کشت 

است.
جهاد  وزارت  از  ایرنا  یکشنبه  روز  گزارش  به 
کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در نشست 
تخصصی،  جلسه  در  کشت  الگوی  هم اندیشی 
اهمیت  به  واقف  مدعوین  و  است  مهم  و  فنی 
 ۱۳۵۰ سال  از  افزود:  هستند،  کشت  الگوی 
تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور 
بوده ایم و برنامه آن بارها به استان ها ابالغ شده 

است.
 وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برنامه الگوی 
کشت و اجرای آن در تمام برنامه های توسعه ای 
کشور و در برنامه هفتم توسعه هم لحاظ شده 

است؛ اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
و  دانش  نظر  از  ما  کرد:  تصریح  نژاد  ساداتی 
و  داریم  را  کشت  الگوی  اجرای  توان  فناوری 
برنامه الگوی کشت در کشور به روزرسانی شده 

است؛ اما هنوز در اجرا مشکل داریم.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه آمده از سال 
دوم برنامه، الگوی کشت اجرا شود و وزارت نیرو 
پروانه چاه ها را ساماندهی کند که در این راستا 
وزارت نیرو اقدام به بستن چاه ها کرد؛ اما الگوی 

کشت اجرا نشد.
بر  تاکید  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  عالی  مقام 
و  حمایت  بدون  کشت  الگوی  اجرای  که  این 
قانون مجلس شورای اسالمی امکان پذیر نیست، 

این  کشت  الگوی  اجرای  مشکل  کرد:  تصریح 
است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش 
دستورپذیر  بخش  این  و  دارد  تعلق  خصوصی 
در  لذا  می کند؛  بخواهد کشت  هرچه  و  نیست 

مرحله اجرا با مشکل مواجه می شویم.
وی با بیان این که شوروی واردکننده گندم بود؛ 
صادر  گندم  تن  میلیون  امروز ۱۴۵  روسیه  اما 
می کند و در شرایط جنگ به صورت روزانه به 
داد:  ادامه  می کند،  تعیین  عوارض  آن  صادرات 

غذا امروز ابزار قدرت است.
ساداتی نژاد تصریح کرد: راه اجرای الگوی کشت 
این است که برای کشت مطلوبیت ایجاد کنیم تا 
کشاورزان اقدام مورد نظر ما را انجام دهند، مانند 
خرید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم از کشاورزان، 
لذا با سیاست قیمتی می توانیم به این امر اقدام 

کنیم.
در  را  کشت  یارانه  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بتوانیم  باید  افزود:  کنیم،  لحاظ  بودجه ۱۴۰۲ 
از تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور به کشاورزان 
یارانه کشت دهیم و برای اجرا به کمک مجلس 
شورای اسالمی نیاز داریم.وزیر جهاد کشاورزی 
را  غذایی  امنیت  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
اولویت اول کشور دانسته اند و هیچ چیز را با آن 
باید  قابل قیاس نمی دانند.وی خاطرنشان کرد: 
کود و تسهیالت مکانیزاسیون به کشاورزانی داده 
شود که الگوی کشت را رعایت می کنند و طبق 
برنامه پیش می روند.مقام عالی وزارت در پایان 
عنوان کرد: با ایجاد عوارض در صادرات جذابیت 
محصوالت پرآب بر مانند هندوانه را کاهش دهیم 

تا آب مجازی از کشور خارج نشود.

اختصاص یارانه برای اجرای الگوی کشت 
در کشور

و  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
اینکه در  به  اشاره  با  فارس  خلیج 
حال حاضر اغلب پلیمرهای کشور 
و  تولید  پایین  افزوده  ارزش  با 
از همین رو  صادر می شود، گفت: 
بزرگ  وجود سرمایه گذاری های  با 
تولیدکننده  دست  به  خوراک  اما 
خالی  ظرفیت  و  نمی رسد  واقعی 

می ماند.
قانعی،  رشید  ایرنا،  گزارش  به 
امروز در مراسم امضای تفاهم نامه 
و  گذاری  سرمایه  گروه  همکاری 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
و  مستربچ  انجمن  با  فارس  خلیج 
اشاره  با  ایران  پلیمری  آمیزه های 
به اینکه برنامه جدی برای تکمیل 
ارزش  باالبردن  و  ارزش  زنجیره 
پتروشیمی  صنعت  در  افزوده 
وجود دارد، افزود: اغلب بنگاه های 
را  کارها  تمام  کشور،  بزرگ 
خودشان انجام می دهند و این در 
نهادها  از  بسیاری  که  است  حالی 
تخصصی  لحاظ  از  انجمن ها  و 

حرفه ای تر و چابک تر هستند.
وی ادامه داد: از همین رو به دنبال 
هستیم  ظرفیت ها  این  از  استفاده 

از  موردنیاز،  سرمایه  تامین  با  تا 
ظرفیت بخش خصوصی در صنعت 

پتروشیمی استفاده کنیم.
اینکه  بر  تاکید  با  قانعی 
در  تولیدی  محصوالت  عمده 
صورت  به  کشور  پتروشیمی های 
پودر است، گفت: در اغلب پلیمرها 
و حتی پی وی سی، می توان ارزش 

افزوده باالتری ایجاد کرد.
را حوزه  زمینه ها  این  از  یکی  وی 
و  دانست  کامپاند  و  مستربچ 
وجود سرمایه گذاری های  با  افزود: 
بزرگ اما محصول نهایی به عنوان 
دست  به  دستی  پایین  خوراک 
عده ای  و  نمی رسد  مصرف کننده 
نمی دهند  اجازه  سوءاستفاده  با 
واقعی  تولیدکننده  به  خوراک 
خالی  کشور  در  ظرفیت  و  برسد 

می ماند.
  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
طراحی  کرد:  تاکید  فارس  خلیج 
همکاری  با  جدید  محصوالت 

انجمن های فعال انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین می توان از 
در  حضور  برای  انجمن ها  ظرفیت 

بازارهای جهانی استفاده کرد.

افزایش ارزش افزوده پتروشیمی با 
تکمیل زنجیره ارزش پلیمرها نوشتار

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت   
با  وزارتخانه  این  اعالم کرد: 
افزایش کیفیت محصوالت جاری، 
مربوط  محصوالت  تولید  افزایش 
توسعه  و  جدیدتر  پلتفرم های  به 
برای  اقتصادی  پلتفرم های جدید 
دنبال  به  مردم،  اقشار  عموم 
افزایش کیفیت تولید خودرو است.

ارتباطات  مرکز  ایرنا،  گزارش  به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پاسخ به گزارش یکی از روزنامه ها 
با عنوان »انتقاد نمایندگان مجلس 
از کیفیت نازل خودروهای داخل/ 
ارابه های  تاوان  باید  مردم  کی  تا 
مرگ و مافیای خودرو را بدهند« 

جوابیه ای منتشر کرد.
است:  شرح  این  به  جوابیه  متن 
از  برخی  کیفیت  بودن  پایین 
محصوالت داخلی به طور عمده به 
دلیل قدیمی بودن پلتفرم ها است 
با  برای دستیابی به محصوالت  و 
کیفیت باید پلتفرم های خودرویی 
به روز داشته باشیم تا محصوالت 
توسعه  آنها  براساس  را  جدید 
برای  صمت  وزارت  در  دهیم. 
افزایش کیفیت محصوالت برنامه 
هایی وجود دارد که از جمله آنها 
افزایش کیفیت محصوالت جاری، 
مربوط  محصوالت  تولید  افزایش 
توسعه  و  جدیدتر  پلتفرم های  به 
برای  اقتصادی  پلتفرم های جدید 
عموم اقشار مردم قابل اشاره است.

در  وزارت صمت  در  هایی  برنامه 
بخش افزایش کیفیت محصوالت 
شامل  که  دارد  وجود  جاری 
ارتقای  هفتگی  جلسات  تشکیل 
این  در  است.  محصوالت  کیفیت 
محصوالت  اشکاالت  جلسات 
جاری براساس گزارش شرکت های 
بازرسی کیفیت همچنین خدمات 
های  گزارش  و  فروش  از  پس 
مندی  رضایت  و  خودروسازی 

مشتری  شکایت  و 
این  در  می شود.  بیان 
جلسات ارتقای کیفیت 
هدفگذاری  خودرو 
دستیابی  که  شود  می 
پایش  حال  در  آنها  به 
آزمون  است.همچنین 
برای  بیشتری  های 
محصوالت  کنترل 
حال  در  خودروسازی 
تدوین است؛ برای مثال 
پیمایش  آزمون های 
از  پس  اعتماد  قابل  و 
به  خودرو  یک  تولید 
برداری  نمونه  صورت 
یک  و  شود  می  انجام 
خودرویی  محصول 
کیلومتر  هزار   ۸۰ تا 
و  شود  می  پیمایش 

در  است  ممکن  که  عیوبی  همه 
بیاید  پیش  پیمایش  میزان  این 
شناسایی شده و برای اصالح آنها 
می شود.موضوع  انجام  اقداماتی 
مربوط  تولیدات  افزایش  دوم، 
در  است.  جدید  های  پلتفرم  به 
شرکت های خودروسازی در حال 
دارد  وجود  هایی  پلتفرم  حاضر 
که نسبت به پلتفرم های قدیمی 
تر، جدیدتر محسوب می شوند و 
دارای کیفیت باالتری هستند که 
محصوالت  این  تیراژ  است  الزم 
تا  یابد  افزایش  خودروسازی  در 
متناسبی  صورت  به  آنها  قیمت 
حاضر  حال  در  شود.  اقتصادی 
محصوالت  تولید  افزایش  برنامه 
نیز  جدید  های  پلتفرم  براساس 
در برنامه وزارت صمت قرار دارد.

به  یافتن  دست  مهمتر  همه  از 
عموم  برای  جدید  های  پلتفرم 
اقشار است. یک پلتفرم اقتصادی 
به این معنی است که در مسائل 
است  مطرح  موضوعی  مهندسی 

در  سازی،  بهینه  عنوان  تحت 
عنوان  به  تابع  یک  سازی  بهینه 
شود  می  گرفته  نظر  در  هدف 
انجام  ای  گونه  به  مهندسی  و 
می شود که آن تابع هدف کمینه 
شود و به این فرایند بهینه سازی 

گفته می شود.
اهداف مختلفی برای توابع وجود 
به  مربوط  توابع  جمله  از  دارد 
عملکرد و کیفیت خودرو و توابع 
در  خودرو.  قیمت  به  مربوط 
هدف  توابع  مقتصدانه  مهندسی 
اینکه  باهم متضاد هستند یعنی 
کیفیت  افزایش  دنبال  به  اگر 
خودرو باشیم قیمت هم افزایش 
کاهش  دنبال  به  اگر  و  باید  می 
قیمت باشیم کیفیت کاهش پیدا 
می کند. یک مهندسی مقتصدانه 
را  قیمت  این است که  دنبال  به 
که  بدهد  کاهش  ای  گونه  به 
در  نشود.  تنزل  دچار  کیفیت 
دنبال  مقتصدانه  مهندسی  یک 
با  که  هستیم  محصولی  طراحی 
عرضه  بازار  به  قیمت  کمترین 

اندازه  به  حال  عین  در  شود 
کافی کیفیت داشته باشد به این 
خودرو، خودروی به اندازه خوب 
گفته می شود. در مرحله طراحی 
مسائلی مانند میزان مواد استفاده 
بدنه  قسمت  در  در خودرو  شده 
فلزی و در سایر قسمت ها، تعداد 
در  درخودرو  استفاده شده  قالب 
قسمت بدنه فلزی و سایر قسمت 
ها، می تواند در قیمت تمام شده 
محصول به صورت قابل توجهی 

افزایش یا کاهش ایجاد کند.
می  مقتصدانه  مهندسی  یک  با 
پیدا  دست  محصوالتی  به  توان 
کرد که به اندازه کافی خوب باشد 
و در اختیار عموم مردم قرار داد. 
البته دستیابی به این پلتفرم در 
کوتاه مدت ممکن نیست حداقل 
زمانی یک سال تا یک سال و نیم 
محصوالت  تا  دارد  نیاز  فرصت 
مرتبط با این مهندسی مقتصدانه 
با  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در 
آینده محصوالت با کیفیت توسط 
خودروسازان به مردم عرضه شود.

 برنامه های وزارت صمت برای بهبود کیفیت

 تولید خودرو
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اینکه  بر  تاکید  با  تهران  شهردار   
تا  باید تعدیل کنیم  نرخ مسکن را 
خارج  سرمایه ای  کاالی  شرایط  از 
شود گفت: کاهش صدور پروانه در 
 ۱۴۰۰ تا   ۹۵ سال  از  تهران  شهر 
فرسوده تر  معنی  به  و  سقوط  یک 
برای  ایجاد مشکالت  و  شدن شهر 

شهروندان بود.
کلنگ  مراسم  در  زاکانی  علیرضا 
زنی ۱۰ هزار واحد مسکونی اظهار 
برای  مسکن  خرید  اکنون  داشت: 
آرزو  یک  به  شهروندان  از  بسیاری 
تبدیل شده و باید این آرزو که ۶۶ 
سال طول بکشد که یک نفر صاحب 
خانه شود یا ۶۵ درصد حقوق خود 
را برای مسکن هزینه کند، منتفی 
کرد و به جای آن تهیه مسکن به 
تبدیل  یافتنی  دست  واقعیت  یک 

شود.
به  بی توجهی  به  اشاره  با  وی 
بافت های فرسوده در گذشته افزود: 
در  جدید  نقاط  در  سرمایه گذاری 
اولویت  اما  است  نیاز خوب  صورت 
اصلی ما بافت های فرسوده ای است 
می کند  تهدید  را  مردم  جان  که 
ضمن اینکه در بافت فرسوده همه 
وجود  ساخت  اقتضائات  و  امکانات 

دارد و به ایمنی شهر نیز کمک می 
کند.

از  قدردانی  ضمن  تهران  شهردار 
وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای 
گفت:  شهری  مدیریت  با  همکاری 
که  است  خوب  آنقدر  تعامل  این 
منجر به پیشبرد گشایش های جدی 
در سطح شهر می شود مثال با تفاهم 
کردن  باز  امکان  جی  پادگان  در 
تهران  غرب  کور  گره های  از  یکی 
تفاهم  با  نیز  امروز  فراهم می شود. 
از ۱۷  از شهر،  نقطه  این  جدی در 
افزارسازی،  جنگ  مجموعه  هکتار 
عمومی  فضاهای  به  آن  هکتار   ۱۱
اختصاص پیدا خواهد کرد و چهره 
به  نقطه  این  در  شهر  از  دیگری 

نمایش در خواهد آمد.
به گفته وی، ساخت ۲ هزار و ۶۰ 
این  هکتار   ۶ در  مسکونی  واحد 
سرانه های  همه  تامین  با  مجموعه 
که  است  بزرگی  اتفاق  هفتگانه 
برای  گشایش  الگوی  و  نوسازی 

منطقه خواهد بود.
زاکانی اضافه کرد: در آستانه بررسی 
تپه  تفاهم در دوشان  موضوع مورد 
در کمیسیون ماده پنج هستیم که 
آن اتفاق نیز بن بست های مرتبط با 

منطقه خیابان های پیروزی و دماوند 
را خواهد شکست که امیدواریم به 
سرعت زمینه رسیدگی به آن فراهم 
شود و بتوانیم این تحول خاص را در 

شرق تهران ببینیم.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های 
شهری  مدیریت  جدید  دوره 
که  امری  است،  مسئولیت پذیری 
دینی  های  آموزه  و  انقالب  اساس 
حوزه  در  بنیان  یک  عنوان  به  ما 
داشته  تاکید  مورد  را  آن  خدمت 
گفت: بنابراین وقتی بسته موضوعات 
خدمتی که در هر شنبه افتتاح می 
طرح  اختتام  آن  درصد   ۸۰ و  شود 
را می  و ۲۰ درصد آن شروع است 
بینیم، متوجه می شویم که همه ابعاد 
نیازهای مردم را هدف گذاری کرده 

است.
بافت  در  طبقات  افزایش  جزئیات 

فرسوده
به  معطوف  ما  تالش  گفت:  زاکانی 
این شد که بتوانیم در ارائه مشوق ها 
جذابیت  مردم  برای  که  خدماتی  و 
برای ساخت ایجاد می کند، نسبت به 

افزایش طبقات نیز توجه کنیم.
وی درباره ماده ۱۵ و افزایش طبقات 
در بافت های فرسوده افزود: بین ۵۰ 

تا ۱۰۰ متر مجوز ساخت چهار طبقه 
داده می شود و باالی ۱۰۰ متر یک 
طبقه تشویقی و باالی ۴۰۰ متر به 
دو  متری،  معبر هشت  تامین  شرط 

طبقه تشویقی داده خواهد شد.
اگر  تهران،  شهردار  گفته  به 
مجموعه ای در یک معبر بن بست به 
ساخت اقدام کند آن فضا به محیط 
ساخت آنها اضافه می شود و ناظر به 
فرسوده  بافت  در  تأمینی  سرانه های 

نیز یک توجه ویژه ای می شود.
زاکانی با بیان اینکه امروز مسیر کار 
گفت:  می بینیم  دقیق  و  هموار  را 
مشارکت در ساخت با همکاری همه 
این  در  دیگری  نکته  مرتبط  اجزای 
موضوع بود. کاهش صدور پروانه در 
شهر از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ یک سقوط 
و به معنی فرسوده تر شدن شهر و 
ایجاد مشکالت برای شهروندان بود؛ 
بنابراین باید این گره ها باز و تشویق ها 

ارائه و این مسیر هموار شود.
رئیس شورای شهر تهران نیز در این 
مراسم گفت: باید در موضوع ساخت 
اعطای  طریق  از  نوسازی  و  ساز  و 
در صدور  تسریع  و  کم بهره  وام های 
پروانه به مردم کمک شود؛ بیشتر از 
سهم ۱۰ درصدی در نوسازی تالش 
شده است اما به دلیل گسترش بافت 
فرسوده نیاز به تالش بیشتر در این 

زمینه داریم.
باید  اینکه  بیان  با  چمران  مهدی 
حرکت سازنده ای که در تهران آغاز 
شده سرعت بیشتری به خود گیرد، 
به  پروانه  صدور  موضوع  در  افزود: 
باید  و  نرسیدیم  باید  که  جایی 
پروانه  صدور  که  برسیم  جایی  به 
مشکلی برای سازندگان ساختمان به 
وجود نیاورد و این پروانه ها با سرعت 

مطلوب صادر شود.
در  ایران  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
گفتن  برای  حرف  معماری  زمینه 
داشتیم و داریم خاطرنشان کرد: ما 
مبدع مواردی مانند گنبد و طاق های 
قنات  مثل  تاسیساتی  و  طوالنی 
بودیم؛ بنابراین باید بتوانیم مردم را 
ساز  و  ساخت  به  ترغیب  و  تشویق 
کنیم و کار را برای آنها تسهیل کنیم.
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مخبر در جلسه شورای عالی سینما :باید برای آینده و 
چشم انداز سینمای کشور ریل گذاری شود نوشتار

گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برای  گذاری  ریل  و  سیاستگذاری 
اهداف  از  انداز سینمای کشور  چشم 
تشکیل شورای عالی سینما در دولت 

سیزدهم است.
 نخستین جلسه شورای عالی سینما 
رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 

برگزار شد.
وزرای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
آموزش  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
انقالب  عالی  شورای  دبیر  پرورش،  و 
فرهنگی، رؤسای سازمان صدا و سیما 
سایر  همچنین  و  اسالمی  تبلیغات  و 
شورا  این  حقیقی  و  حقوقی  اعضای 
محمد  شد،  برگزار  سینما  اهالی  از 
به  را  سینما  ویژه  به  و  هنر  مخبر، 
عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر ابعاد 
و  کرد  عنوان  انسان  زندگی  مختلف 
بسزایی  نقش  سینما  صنعت  گفت: 
در توسعه کشور حتی در زمینه های 
افزایش تولید  زیربنایی و اقتصادی و 

ناخالص داخلی دارد.
جمهور  رئیس  اول  معاون 
برای  گذاری  ریل  و  سیاستگذاری 
چشم انداز سینمای کشور را از اهداف 
تشکیل شورای عالی سینما در دولت 
در  کرد:  تصریح  و  برشمرد  سیزدهم 
زیرساختی  امکانات  به  توجه  کنار 
محتوا  تولید  برای  ریزی  برنامه  باید 

و  دینی  ملی،  ارزش های  با  متناسب 
عالی  شورای  کار  دستور  در  انقالبی 

سینما قرار گیرد.
معظم  مقام  منویات  به  اشاره  با  وی 
و  سازی  تمدن  خصوص  در  رهبری 
هنری  و  فرهنگی  تبادالت  افزایش 
افزود: سینما یکی از مهمترین ابزارها 
برای ترویج و تبیین آموزه های دینی 
جوانان  بین  در  انقالبی  ارزش های  و 
است  جهان  حتی  و  منطقه  ایران، 
تولیدات  تقویت  و  افزایش  با  باید  و 
کشورهای  با  سینمایی  مشترک 
نیاز  و  مشترک  حس  یک  منطقه 
با  اسالمی  جمهوری  فرهنگ  بین 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی و هنری 
حوزه  و  اسالمی  همسایه،  کشورهای 

مقاومت شکل گیرد.
در  گذشته  سالهای  در  افزود:  مخبر 
فیلمسازی  پروژه های مختلف  ساخت 
با کشورهای حوزه تمدنی غفلت شده 
است و علیرغم تربیت متخصصان فیلم 
سازی از سایر کشورها در ایران هنوز 
نتوانسته ایم به یک زبان و محصوالت 
آنها در  اکران  و  فیلم سازی  مشترک 
عالی  که شورای  برسیم  این کشورها 
مصوبات  پیگیری  با  می تواند  سینما 
اقدام مهم و چشمگیر  این شورا یک 

در این راستا انجام دهد.
به  جمهور  رئیس  اول  معاون 

در  سیزدهم  دولت  خارجی  سیاست 
روابط  جانبه  همه  ارتقای  راستای 
تاکید  و  اشاره  همسایه  کشورهای  با 
و  سیزدهم  دولت  تالش های  با  کرد: 
گذشته  سال  یک  در  گسترده  تعامل 
تعامل  برای  العاده  فوق  ظرفیت  یک 
همسایگان  ملت های  و  دولت  با 
وجود  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمده است که در این راستا دیپلماسی 
فرهنگی و هنری با کمک سینماگران 
و اهالی فرهنگ و هنر می تواند زمینه 
بین  افزایش مبادالت و مراودات  ساز 

مردم و دولت ایران با منطقه شود.
یک  باید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برای  مشخص  و  عملیاتی  برنامه 
مأموریت های دستگاه های مسئول در 
و  هنری  و  فرهنگی  دیپلماسی  حوزه 
همچنین تولید فیلم های مختلف تهیه 

و تدوین شود.
وزیر  تالش های  از  قدردانی  با  مخبر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تشکیل 
شورای عالی سینما در دولت سیزدهم 
عالی  شورای  مصوبات  اظهارداشت: 
با  که  برسد  نقطه ای  به  باید  سینما 
و  صدا  دولت،  در  حاکمیتی  تغییرات 
سیما و سایر ارکان فرهنگی خدشه ای 
نشود  وارد  شورا  این  تصمیمات  به 
ریل  و  گذاری  هدف  یک  بتواند  تا 
ایران  سینمای  ارتقای  برای  گذاری 

داشته  جهان  و  منطقه  سطح  در 
مهدی  محمد  جلسه  این  باشد.در 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی 
شکل  تاریخچه  به  اشاره  با  اسالمی 
توقف  و  سینما  عالی  شورای  گیری 
به  این شورا در سالهای گذشته  کار 
آئین  و  قانونی  ایرادات  برخی  دلیل 
این شورا گفت: در  نامه های تشکیل 
دولت سیزدهم و با پیشنهاد سازمان 
رئیس  پیگیری های  و  سینمایی 
جمهور مقرر شد شورای عالی سینما 

با رفع ابهامات قانونی شکل گیرد.
وی به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و دولت سیزدهم در راستای 
گفت:  و  کرد  اشاره  فرهنگی  عدالت 
زدایی  محرومیت  قرارگاه  تشکیل  با 
ارشاد  وزارت  در  فرهنگ  حوزه  در 
زیرساخت های  و  امکانات  توانستیم 
در  نفر  هزار   ۴۰ برای  را  فرهنگی 
کنیم  فراهم  کشور  محروم  شهر   ۷۲
فعالیت  به  توجه  این مهم  و در کنار 
فرهنگی  فعاالن  و  جوان  سینماگران 
کشور  شهرستان های  در  هنری  و 
وزارتخانه  این  اقدامات  دیگر  از  نیز 
فرهنگی  عدالت  برقراری  راستای  در 
افزود:  در کشور بوده است.اسماعیلی 
تعامالت فرهنگی با کشورهای منطقه 
سیزدهم  دولت  اقدامات  مهمترین  از 
در حوزه دیپلماسی فرهنگی است که 
تاکنون تفاهم نامه های بسیار خوبی با 
به  منطقه  کشورهای  فرهنگ  وزرای 
پس  همچنین  و  است  رسیده  امضا 
سازمان  در  ایران  رسمی  عضویت  از 
روابط  توسعه  شانگهای  همکاریهای 
هنری  و  فرهنگی  مسائل  حوزه  در 
جلسه  این  ادامه  است.در  شده  دیده 
مصوبات شورای عالی سینما از جمله 
ساخت مسکن برای فعاالن حوزه هنر 
وزارت  همکاری  و  کمک  با  سینما  و 
سینمایی  سازمان  شهرسازی،  و  راه 
کشور و بانک های عامل، تدوین نظام 
ناظر  مخاطبین  معنوی  حقوق  نامه 
انقالبی،  و  ملی  دینی،  ارزش های  به 
کشورهای  با  فیلم  مشترک  تولید 
حوزه تمدنی و جبهه مقاومت و طرح 
کمک به تجهیز و روزآمدسازی شعب 
سینمای  انجمن  دفتر  نمایندگی  و 
اعضا  توسط  کشور  سراسر  در  جوان 

بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.
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