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۱۲ بسته حمایتی در حوزه شهرسازی تبریز 
برای جلب سرمایه گذار تدوین شده است

ــت:  ــز گف ــهردار تبری ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
۱۲ بســته حمایتــی در حــوزه شهرســازی و معمــاری 
ایــن شــهر بــرای جلــب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 
تدویــن شــده و ایــن بســته هــا در همایــش ملــی فرصــت 

ــه شــده اســت. هــای ســرمایه گــذاری اســتان ارای 8 2

ــدن  ــت نش ــا رعای ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
اســتانداردها در صــادرات یــک محصــول بــه کشــور خارجــی، حیثیــت 
ــا  ــتانداردها متناســب ب ــت: برخــی اس ــود، گف ــه دار می ش ــی خدش مل

ــود. ــر ش ــی تجدیدنظ ــریع جهان تحــوالت س

ــوم  ــر عل ــی وزی ــاون فرهنگــی و اجتماع مع
ــگ  ــانی فرهن ــوم انس ــه عل ــام اینک ــا اع ب
ترویــج  را  مطالبه گــری  و  گفت وگــو 
ــه  ــد ب ــانی بای ــوم انس ــت: عل ــد، گف می ده
حــل مســائل کشــور کمــک کنــد، می تــوان 
گفــت همــه مســائل بــا علــوم انســانی 
ــه در  ــائلی ک ــی مس ــتند، حت ــط هس مرتب
ــد. ــوم انســانی ندارن ــا عل ظاهــر ارتباطــی ب

بــه گــزارش ایرنــا، نشســت خبــری فراخوان 
ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــار چهاردهمی آث
ــی در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی  فاراب
ــزار  ــاوری برگ ــات و فن ــوم تحقیق وزارت عل
عبدالحســین  نشســت  ایــن  در  شــد. 
کانتــری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــی  ــر جشــنواره بین الملل ــوم و دبی ــر عل وزی
رضــا  حجت االسام والمســلمین  فارابــی، 
غامــی رئیــس مؤسســه مطالعــات فرهنگی 
و اجتماعــی وزارت علــوم و رئیــس دبیرخانه 
دائمــی جشــنواره بین المللــی فارابــی و 
مهــدی عبــاس زاده قائــم مقــام رئیــس 
دبیرخانــه و دبیــر کمیتــه علمــی جشــنواره 

ــتند. ــور داش حض
عبدالحســین کانتــری بــه اصاح هــا و 
اقداماتــی کــه بــرای ارتقــای جشــنواره 
انجــام شــده اشــاره کــرد و گفــت: می تــوان 
ــن تغییــرات شــاهد برگــزاری  در نتیجــه ای

جشــنواره بــه شــکل پرثمرتــر باشــیم. ایــن 
جشــنواره فرصتــی اســت کــه در آن یکبــار 
ــورد  ــانی م ــوم انس ــای عل ــال مقاله ه در س
ــه  ــرادی ک ــد و از اف ــرار می گیرن ــی ق بررس
ــد  ــاش کردن ــانی ت ــوم انس ــه عل در عرص
و موجــب گســترش آن شــدند، تقدیــر 
معــاون  مــی شــود.به گفتــه  تشــکر  و 
ــاید  ــوم ش ــر عل ــی وزی ــی و اجتماع فرهنگ
نخســتین اقــدام وزارت علــوم را بتــوان 
راه انــدازی دانشــکده علــوم انســانی دانســت. 
ــی  ــاخصه های ارزیاب ــن ش ــر تدوی گام دیگ
ــت،  ــانی اس ــوم انس ــوزه عل ــای ح مقاله ه
ــنواره  ــن جش ــرکت کنندگان در ای ــرا ش زی
دائمــا نگــران بودنــد کــه ارزیابــی بــا 
ــود.  ــام نمی ش ــب انج ــاخصه های متناس ش
امیدواریــم پــس از تهیــه آیین نامــه در 
ایــن حــوزه شــاهد ایــن باشــیم کــه علــوم 
شــاهد  جدیــد،  آیین نامــه  بــا  انســانی 
ایــن  در  شده اســت.  بهــاری  افق هــای 
آیین نامــه شــاهد ســرآمدی فرهنگــی  هــم 

ــتیم.   هس
فارابــی  بین المللــی  جشــنواره  دبیــر 
دربــاره افزایــش بهــای جایــزه درنظــر 
گرفتــه شــده بــرای چهاردهمیــن دوره 
ایــن رویــداد اعــام کــرد: تــاش شــد کــه 
ــی  ــنواره فاراب ــای جش ــش به ــیر افزای مس

بــه انــدازه جشــنواره خوارزمــی باشــد. 
زیــرا علــوم انســانی بایــد بــه حــل مســائل 
کشــور کمــک کنــد. حتــی مســائلی کــه در 
ــط هســتند،  ــوم انســانی بی رب ــا عل ظاهــر ب
در اصــل اینگونــه نیســت و بــا علوم انســانی 

ــت . ــاط اس در ارتب
او بــا تاکیــد بــر اینکــه علــوم انســانی بایــد 
بــا توجــه بــه مســائل کشــور حرکــت 
داشــت  توجــه  بایــد  داد:  ادامــه  کنــد، 
علــوم انســانی امــکان مــدارا و تحمــل را در 
ــو  ــگ گفت وگ ــرد، فرهن ــاال می ب ــه ب جامع
می دهــد،  ترویــج  را  مطالبه گــری  و 
ــه  ــد فاصل ــوم انســانی می توان ــن عل همچنی

ــد. ــم کن ــت را ک ــت و دول مل
ــای  ــن بخش ه ــاله از مهم تری ــح مس توضی

تحقیــق اســت
غامــی  رضــا  حجت االسام والمســلمین 
نیــز هــدف اصلــی جشــنواره فارابــی را 
شناســایی مقاله هــا، ارســال آن هــا بــه 
ــدگان  ــویق پدیدآورن ــر و تش ــع، تقدی مراج
آن هــا دانســت و افــزود: در نتیجه جشــنواره 
ــد  ــه می توانن ــاخصه هایی ک ــی روی ش فاراب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــا آن ه ــا را ب مقاله ه

ــد. ــد می کن ــد، تاکی دهن
مطالعــات  مؤسســه  رئیــس  گفتــه  بــه 
علــوم،  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
مقاله هــا،  مهــم  شــاخص های  از 
ــت.  ــی اس ــگران ایران ــاله مندی پژوهش مس
ــات او  ــق و اقدام ــگر، محق ــی پژوهش توانای
ــدگان  ــرای برگزارکنن ــاله ب ــرای حــل مس ب
جشــنواره از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــه شــرایط عینــی  اســت. اشــراف محقــق ب
منجــر بــه انتخــاب موضوعــی کــه بــه 
شــرایط وابســته اســت، خواهدشــد. در 
ــه  ــاله را ب ــرح مس ــد ش ــق بای ــت محق نهای
ــن جشــنواره نشــان دهــد. نفــس  داوران ای

نیازشناســی و مســاله یابی یکــی از مســائل 
تحقیــق اســت و محققــی کــه نتوانــد 
بــرای حــل آن  مســائل را شناســایی و 
تــاش کنــد، محقــق پرتوانــی نیســت. بایــد 
توجــه داشــت توضیــح مســاله از مهم تریــن 

اســت. تحقیــق  بخش هــای 
جشــنواره  دائمــی  دبیرخانــه  رئیــس 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی فاراب بین الملل
بحــث روش شناســی در تهیــه مقالــه و 
ــان  ــی، بی ــنواره فاراب ــدگان جش برگزارکنن
ــه  کــرد: در فلســفه هــر رشــته کــه آن را ب
عنــوان فلســفه علــم تعبیــر می کنیــم، 
محققــان بــا اســتفاده از روش شناســی بــرای 
پاســخگویی به پرســش اقــدام می کننــد. در 
ــی  ــی روش شناس ــان بین ــم جه ــفه عل فلس
پــس  می گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد 
ــت،  ــی نیس ــری آموزش ــی عنص روش شناس
ــه  بلکــه روشــی اســت کــه نــوع رســیدن ب

پاســخ را مشــخص می کنــد.
او بــا اعــام اینکــه در روش شناســِی تعــداد 
ــامی  ــی و اس ــای ایران ــادی از تحقیق ه زی
ــن  ــه داد: همچنی ــود دارد، ادام ــف وج ضع
آزادی محقــق از تابوهــای محیــط علمــی از 
ــادی برخــوردار اســت. معمــوال  ــت زی اهمی
در تحقیقــات نظــری از محقــق انتظــار 
ــش روی  ــق پی ــه اف ــر اینک ــاوه ب ــم ع داری
ــه  ــائل ک ــد، در مس ــن می کن ــود را تعیی خ
در تحقیــق می آیــد، پژوهــش کنــد و فقــط 

ــد. ــه نشده باش ــه آن وصل ب
ــدگان  ــه برگزارکنن ــام اینک ــا اع ــی ب غام
ــردن  ــدا ک ــال پی ــه دنب ــی ب جشــنواره فاراب
نظریــات جدیــد هســتند، توضیــح داد: 
ــد  ــاالت، ۶۰ درص ــری از مق ــمار کثی در ش
از کتــاب بــه طــرح و توضیــح و منابــع 
می پــردازد. نظریــه بایــد بتوانــد دانــش 

ــد. ــرار ده ــول ق ــورد تح ــط را م ذی رب

در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی بیان شد:

علوم انسانی باید به حل مسائل کشور کمک کند

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@

2

آمریکا مبادله زندانیان را به احیای برجام منوط کرده است

بهادری جهرمی:

سخنگوی وزارت امورخارجه :
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خبر

مخبر: برخی استانداردها متناسب با 
تحوالت سریع جهانی تجدیدنظر شود

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با رعایت نشدن استانداردها در صادرات 
یک محصول به کشور خارجی، حیثیت ملی خدشه دار می شود، گفت: برخی 

استانداردها متناسب با تحوالت سریع جهانی تجدیدنظر شود.
محمد مخبر  در همایش هفته استاندارد در سالن اجالس سران، گفت: خالء ها 
منجر  کشور  در  مسائلی  بروز  به  شاخص ها،  استانداردسازی  در  مشکالت  و 
این شاخص ها در  بررسی دقیق  برای  تیمی  باید  به همین دلیل  و  می شود 

سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور 
متناسب با تحوالت سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه 
بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت های دانش بنیان 
مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش های خودرویی، لوازم خانگی، و سایر 

نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.
مخبر با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران می تواند با توجه به نفوذ بین 
المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در 
منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور 
از برنامه های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کاالها باید به 
مرحله ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای 
خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه ای برنامه ریزی کند که در 
مجامع بین المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به 
عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین المللی شناخته شود.

وی جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی 
خارجی را یکی از اهداف و مأموریت های مهم این سازمان در دولت سیزدهم 
برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران 

مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه های 
و  داخلی  تولیدات  ارزیابی  برای  استاندارد  ملی  سازمان  در  مجهز  و  روز  به 
محصوالت وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می تواند به شفافیت، مقابله با 
فساد و رفع تعارض ها در کشور کمک کند ادامه داد:  زمانی که استاندارد به 
درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کاال با کیفیت 
پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه های اصالحی کیفیت سنجی 

کاال و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.
رسانی  روز  به  و  پژوهش ها  انجام  تحقیقات،  اهمیت  به  اشاره  با   مخبر 
سیزدهم  دولت  رویکرد  افزود:  استاندارد،  ملی  سازمان  استانداردهای 
استانداردسازی، روان سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان 

ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه ای از نحوه عملکرد 
سازمان های ملی استاندارد و  ملی بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی 
منجر  محصوالت  این  از  مردم  نارضایتی  به  داخلی  تولیدات  در  استانداردها 
برخی  با  تسامح ها  و  تساهل  و  انحصارات  برخی  در عین حال  و  است  شده 

تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.
مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون مالحظه 

برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه 
مردم  حیاتی  امانت های  که  است  دستگاه هایی  جزو  استاندارد  ملی  سازمان 
این  مأموریت های  و  اقدامات  به  وابسته  آنان  زندگی  و  مال  و  جان  همانند 
سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داد 
که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سالمتی مردم ندارد.

از  استاندارد بسیاری  قانونی معیارهای سازمان ملی  اعمال  با  ادامه داد:  وی 
یک  صادرات  در  اگر  و  می شود  برچیده  کشور  در  مشکالت  و  نارضایتی ها 
محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشه دار 
می شود چرا که محصوالت صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت 

بازار ایرانی است.  
مخبر در این مراسم با اهدای لوحی به واحدهای تولیدی نمونه سال ۱۴۰۱ از 

تالش ها و خدمات آنان قدردانی کرد.

بهادری جهرمی: صنعت هسته ای کشور 
پیشرو است

سخنگوی دولت گفت: صنعت هسته ای کشور صنعت پیشرویی است و 
دولت در این مسیر بسیار مصمم و جدی و با سرعت هر چه شتابان تری 

پیش خواهد رفت.
شورای  نشست  حاشیه  در  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی 
هماهنگی مرکز اطالع رسانی دستگاه اجرایی کشور که در سازمان 
در  حضور  تناسب  به  امروز  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  اتمی  انرژی 
مجموعه سازمان انرژی اتمی، هم برخی از اقدامات و هم دستاوردهای 
بسیار خوب، امیدوار کننده، افتخار آمیز و غرورآفرین کشور عزیزمان 
این سازمان  از سوی سخنگو و رئیس محترم  اتمی  انرژی  در حوزه 

گزارش شد.
سمت  به  فعالیت ها  اولویت  و  جهت دهی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی سازی و بهره برداری های اقتصادی، درمانی و بهداشتی از این 
صنعت در حوزه های مختلف کشاورزی، بهداشتی و صنعتی بود، گفت: 
که الحمداهلل بسیاری از این ها به سمت صنعتی سازی پیش رفته و در 
حال حرکت است. امروز الحمداهلل ۲۰۰ مرکز درمانی در کشور از ۵۰ 
رادیودارو مختلف که همه محصوالت سازمان انرژی اتمی هستند، برای 

درمان در حوزه های مختلف بهره برداری می کنند.

بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
رفتارهای  از  پرهیز  به  را  اروپا  اینکه 
اظهار  می کنیم،  دعوت  گرایانه  مداخله 
رفتارهای  ادامه  در صورت  ایران  داشت: 
و  متقابل  واکنش  اروپا  گرایانه  مداخله 
موضوع  این  داد،  خواهد  نشان  متناسب 
صدق  اروپایی  کشورهای  تمام  مورد  در 

می کند.
ناصر کنعانی سخنگوی  ایرنا،  به گزارش 
روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب 
رسانه در خصوص اظهارات جوزپ بورل 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
واکنش های  بورل  آقای  اظهارات  گفت: 
این  در  کافی  اندازه  به  و  داشته  زیادی 
حتی  و  شده  شنیده  عکس العمل  زمینه 
بسیاری  تعجب  ایشان  اظهارات  اروپا  در 
واگذار  را  قضاوت  است.  برانگیخته  را 
می کنم به همه کسانی که اظهارات وی 

را شنیده اند.
اروپایی هایی ها رفتار دوگانه دارند

مقامات  اظهارات  درخصوص  کنعانی 
کشور  این  جمهور  رئیس  و  فرانسوی 
درخصوص  که  مواضعی  و  رفتار  نوع  و 
و  کرده اند  اتخاذ  ایران  داخلی  تحوالت 
قبال  در  این  از  پیش  که  رویکردی  نوع 
فرانسه  در  داخلی  اعتراضات  و  تحوالت 
و اعتصابات کارگری اخیر در این فرانسه 
این  مقامات  رویکرد  و  مواضع  داد  رخ 
در  قبال  کرد:  ما  بیان  داشته اند،  کشور 
و  عملکرد  حوزه  در  هم  و  اروپا  ادبیات 
کشورهای  از  توجهی  قابل  تعداد  رفتار 
به  تروریسم  تقسیم بندی  شاهد  اروپایی 
ترویسم خوب و بد بودیم به نظر می آید 
باید تقسیم بندی جدیدی هم در ادبیات 
تقسیم  و  غرب  رفتار سیاسی  و  سیاسی 

اغتشاش به اغتشاش خوب و بد باشیم.
وی ادامه داد: اگر مثال اغتشاش در ایران 
صورت بگیرد خوب است و نباید مقامات 
و مسئوالن ایجاد امنیت و نظم برخوردی 
کنند اما اگر در اروپا شکل بگیرد برخورد 
اروپایی و مسوالن  و مقامات  بدی است 
دارند  حق  کشور  این  پلیس  و  امنیتی 
کارگری  اعتصاب  حتی  و  کنند  برخورد 
را با شدت عمل پایان ببخشند. قضاوت 
این هم بر عهده کسانی است که تحوالت 
و  سیاسی  ادبیات  و  می کنند  دنبال  را 
موضوعات  درخصوص  را  غرب  رفتاری 
مشابه می بینند که چگونه رفتار و گفتار 

دوگانه ای دارند.
ایران دولت مسئولیت پذیری است

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: الزم 
عدیده ای  مواضع  به  کنم  اشاره  می دانم 
که عالوه بر فرانسوی ها دیگر کشورهای 
هم  آمریکایی  مقامات  جمله  از  غربی 
است.  و عجیب  گرفته اند  ایران  قبال  در 
دولت  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
مسئولیت پذیری است و این را در عمل 
اثبات کرده است. دولتی است که هم به 
نگاه شهروندان احترام می گذارد، دولتی 
رای  با  دوره های چهارساله  در  که  است 
روند  یک  در  و  می شود  انتخاب  مردمی 
کامال دموکراتیک بر سر کار می آید هم 

به امنیت شهروندان خود توجه دارد.
کوران  در  کرد:  خاطرنشان  کنعانی 
عدیده ای  کشورهای  که  منطقه  حوادث 
حمله  معرض  در  و  شدند  آشوب  دچار 
و  گرفتند  قرار  خارجی  و  تروریسم 
ها   ۱۰۰ و  شکست  هم  در  امنیت شان 
هزار نفر از شهروندانشان قربانی ناامنی و 
ایران  اسالمی  بی ثباتی شدند، جمهوری 
در منطقه لنگرگاه ثبات بود و این توانایی 
را اثبات کرد که در اوج بحران در منطقه 
و  متعهد  شهروندان  امنیت  به  نسبت 
مسئول است و هم توانایی حفظ امنیت 

را دارد.
بر  عالوه  ایران  دولت  کرد:  عنوان  وی 
تامین امنیت شهروندان در طول سالیان 
امنیت  تامین  در  کرد  اثبات  گذشته 
ملت های منطقه هم نقش موثر و تعیین 
عراق،  تحوالت  است  داشته  کننده ای  
سوریه، افغانستان شاهد روشنی بر اثبات 
توانایی ایران برای کمک به تامین امنیت 

ملت های منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: 
که  هستند  مدعی  ما  علیه  کشورهایی 
و  خودشان  شهروندان  درباره  هم  خود 
درباره شهروندان کشورهای منطقه خود 
این  و  هستند  بشر  حقوق  آشکار  ناقض 
اخالقی  قاعدتا صالحیت  کشورها  دسته 
برای مداخله در  و  برای موعظه دیگران 

حقوق  موضوع  بر  تکیه  با  کشورها  امور 
بشر هم ندارند.

کنعانی یادآور شد: اغلب این کشورهایی 
سیاسی  هجوم  و  حمله  پیشانی  در  که 
جمهوری  علیه  بشر  حقوق  موضوع  در 
جرایم  مرتکب  هستند  ایران  اسالمی 
نقش  و  ایران  ملت  حق  علیه  عدیده ای 
مستقیم در تحریم بدون تبعضی و فراگیر 
دارویی  تحریم های  حتی  ایران  ملت 
هستند  کشورهایی  کشورها،  این  شدند 
شدند  تروریستی  گروه های  میزبان  که 
که در فهرست تروریستی خودشان هم 
بودند و این گروه ها در خاک این کشورها 
حضور دارند و مرتکب جنایات عدیده ای 
شدند بنابر این هم خودشان نقش ناقض 
را  ایران  ملت  حقوق  علیه  بشر  حقوق 
داشتند و هم میزبان ناقضین و مجرمان 
حقوق بشری علیه ملت ایران شدند این 

اقدام، اقدام کامال منافقانه ای است.
بشری  حقوق  ادعای  داد:  ادامه  وی 
تروریستی ضد حقوق  گروه های  میزبان 
در  مداخله  حال  عین  در  و  ایران  ملت 
امور داخلی ایران به اتهام مسائل حقوق 
دوگانه ای  رفتارهای  اینها  همه  بشری، 
است و ما کشورهای مدعی و کشورهایی 
از  امور کشورها  این زمینه در  را که در 
جمله ایران مداخله می کنند را دعوت به 
عقالنیت می کنیم و اینکه در داخل رفتار 
خودشان را ببیند آن وقت درباره دیگران 

قضاوت کنند.
ایران پاسخ رفتارهای مداخله گرایانه اروپا 

را متقاباًل می دهد
کنعانی گفت: ما در ارتباط با مواضع اروپا 
کردیم  بیان  صراحتا  را  دیدگاه هایمان 
تماس های  در  هم  و  جلسه  این  در  هم 
مختلف تلفنی که میان وزیر امور خارجه 
ایران با همتایان اروپایی و با آقای بورل 
اتحادیه  خارجی  سیاست  عالی  مسئول 
اروپایی برگزار شد. ما طرف های اروپایی 
به عقالنیت می کنیم و دعوت  را دعوت 
می کنیم به شعارهایی که خودشان بیان 

می کنند پایبند باشند.
وی ادامه داد: آنها در ارتباط با جمهوری 
ایران صحبت می کنند کشوری  اسالمی 
مسئولیت پذیر  هم  و  مقتدر  هم  که 
و  ثبات  در  تعیین کننده  نقش  و  است 
ایران  است،  کرده  ایفا  منطقه  امنیت 
و  است  ثبات  شریک  که  است  کشوری 
همواره رفتار مسئوالنه در قبال قضایای 
در  و  داشته  بین المللی  و  منطقه ای 
از سوی  صورت رفتار منطقی و عقالنی 
مهمترن  می تواند  اروپایی،  طرف های 
شریک و همکار برای ایجاد صلح، ثبات و 

امنیت در منطقه باشد.
ما  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  غیرمعقول  رفتارهای  اتخاذ  از  را  آنها 
مداخله جویانه پرهیز می دهیم در همه 
چنانچه  شده  تاکید  گوها  و  گفت  این 
متقابل  احترام  موضع  از  اروپایی  طرف 
جمهوری  باشد  تعامل  آماده  متبادل  و 
همکاری  و  تعامل  آماده  اسالمی 
رفتارهای  اتخاذ  صورت  در  ولی  است 
و  گزینشی  رفتارهای  و  مداخله جویانه 
معیارهای  و  سیاست های  از  استفاده 
ایران واکنش  دوگانه، جمهوری اسالمی 

متقابل و متناسب نشان می دهد.
موضع  با  ارتباط  در  کرد:  عنوان  کنعانی 
اتحادیه  می شود  گفته  که  مشترکی 
بگیرد  ایران  قبال  در  می خواهد  اروپا 
اقدام  با  متناسب  ایران  و  می کند  صدق 
و تصمیم آنها، بالفاصله تصمیم می گیرد 
نتیجه  هستیم  امیدوار  می کند.  اقدام  و 
شده  انجام  تاکنون  که  گوهایی  و  گفت 
اروپایی  اتحادیه  که  شود  این  به  منجر 
سیاست و رفتار معقول و منطقی در قبال 

ایران داشته باشند. سخنگوی وزارت امور 
دیپلماتیک  اماکن  حمله  درباره  خارجه 
گفت:  کشور  خارج  در  ایران  فرهنگی  و 
در ارتباط با مسئولیت دیپلماتیک اماکن 
عهده  بر  وین  کنوانسیون  مبنای  بر 
کشورهای پذیرنده است که تامین کننده 
اماکن دیپلماتیک و تامین کننده امنیت 
نمایندگی ها  و  کارکنان  و  دیپلمات ها 
بدون  بتوانند   که  نحوی  به  باشند 
خود  دیپلماتیک  ماموریت های  مشکلی 
را انجام دهند.کنعانی اضافه کرد: در این 
مسئولیت های  رغم  به  متاسفانه  ارتباط 
و  دارند  پذیرنده  دولت های  که  قانونی 
اروپایی  که کشورهای  رغم شعارهای  به 
اخیر  تحوالت  قضایای  در  اتفاقا  شاخص 
ایران بسیار تند عمل کردند و رفتارهای 
خود  قانونی  مسئولیت  داشتند  هجومی 
در ارتباط با حفظ اماکن و ایجاد شرایط 
دیپلماتیک  وظایف  انجام  برای  مطلوب 

ماموران ما را فراهم نکردند.
وی تصریح کرد: اتفاق دیگری که افتاده 
اینکه به برخی از امکان مربوط به مراکز 
دیگر  اتفاق  و  است  شده  حمله  اسالمی 
جمهوری  مدارس  از  یکی  به  حمله 
که  است  بوده  آلمان  کشور  در  اسالمی 
جمهوری  به  متعلق  مدرسه  متاسفانه 
کارکنان  دانش آموزان  و  ایران  اسالمی 
ما  اسالمی  جمهوری  نمایندگی های 
فرزندان  از  برخی  که  مدرسه ای  و 
در  کشور  این  مقیم  ایرانی  شهروندان 
آن مدرسه تحصیل می کردند نیمه شب 
است  گرفته  قرار  آشوبگرانه  حمله   مورد 
امکان  به آتش کشیده شده و  و مدرسه 
استفاده از مدرسه در آغاز سال تحصیلی 
فراهم نیست که نکته  قابل توجهی است 
که آنهایی که در آنسوی مرز هم تجمع 
با  می کنند گویا در رفتار خشونت طلبانه 
برخی از خشونت طلبان با این طرف و در 

داخل همسویی و همخوانی دارند.
گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آموزشی  واحد  و  مدرسه  یک  به  حمله 
دارد.  سیاسی  اعتراض  با  ارتباطی  چه 
این  در  پذیرنده  کشورهای  مسئولیت 
ارتباط چه خواهد شد؟ ما تاکید می کنیم 
این مسئولیت این کشورها است که هم 
با کسانی  امنیت کنند و هم  تامین  باید 
که با رفتارهای خشن و غیرقانونی به این 
قانونی  برخورد  می رسانند  آسیب  اماکن 
اسالمی  جمهوری  عنوان  به  ما  کنند. 
در  و  داده ایم  اعتراض  یادداشت  ایران 
را  مسئولیت ها  دیپلماتیک  مالقات های 
یادآور کردیم برخورد با این افراد که در 
خاک آن کشور هستند از مئسولیت های 
قانونی این کشور است ما انتظار داریم در 

این زمینه برخورد جدی داشته باشند.
آمریکا توافق مبادله زندانیان را به احیای 

برجام منوط کرده است
وی درباره تبادل زندانیان گفت: ما انجام 
توافق را تایید می کنیم و قبال هم تایید 
کرده ایم این توافق نه در بازه زمانی اخیر 
بلکه بسیار پیش از این انجام شده بود اما 
طرف آمریکایی آماده اجرای توافق نبود 
و توافق مربوط به تبادل و مبادله زندانیان 
درخصوص  توافق  به  موکول  و  منوط  را 

احیای برجام کرده است.
گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایران از ابتدا تاکید کرده بود و همچنان 
به  زندانیان  موضوع  که  می کند  تاکید 
مساله  با  ارتباطی  انسانی  موضوع  عنوان 
طرف ها  بازگشت  و  برجام  احیای  توافق 
دولت  که  زمانی  در  ندارد.  توافق  به 
کرد  عدول  قبلی خود  موضوع  از  آمریکا 
در  توافق  این  توافق شد  اجرای  آماده  و 
بر  مبتنی  ایران  شد  انجام  مرحه  یک 
با  را  زندانیان  از  یکی  انساندوستانه  نگاه 

حسن  با  و  وی  درمانی  شرایط  به  نگاه 
برای  با کمک عمان آزاد کرد  و  نیت و 
اجرای گام های بعدی توافق هم آمادگی 
است  مهیا  توافق  اجرای  برای  روند  دارد 
به  زودی  به  آمریکا هم  امیدواریم دولت 
این جمع بندی برسد و در راستای اجرای 
مبادله  انسانی  نگاه  با  کند  کمک  توافق 
بقیه زندانیان از جمله زندانیان ایرانی در 

زندان های آمریکا را شاهد باشیم.
کره  در  بلوکه شده  پول های  خوش بینیم 

جنوبی آزاد شود
شده  بلوکه  پول های  درباره  کنعانی 
مذاکرات  گفت:  جنوبی  کره  در  ایران 
سطح  در  تکنیکی  و  فنی  و  دیپلماتیک 
یکدیگر  مکمل  دو  این  که  است  بانکی 
که  هستیم  معتقد  ما  البته  هستند. 
ایران  اسالمی  جمهوری  مالی  موجودی 
موضوع  هیچ  با  ارتباطی  جنوبی  کره  در 
به  اما  ندارد  دیگری  سیاسی  پرونده  و 
این  داد  رخ  که  غیرحرفه ای  رفتار  دلیل 
روند  در  مشکل  یک  به  تبدیل  موضوع 
همکاری های دوجانبه ایران و کره جنوبی 

شد.
دالیل  جنوبی  کره  کرد:  تصریح  وی 
و  خارجی  فشارهای  از  ناشی  سیاسی 
موضوع  این  برای  آمریکا  دولت  فشاهای 
موضوع  این یک  بنابراین  می کند  مطرح 
جنبه  هیچ  و  است  فنی  و  دوجانبه 
در  هم  مذاکرات  روند  ندارد.  سیاسی 
بانکی  و  فنی  و  تکنیکی  سیاسی،  حوزه 
در  که  هستیم  خوشبین  و  دارد  ادامه 
نتیجه گفت و گوها و تماس ها و اقداماتی 
بلوکه  پول های  آزادی  گرفت  که صورت 

شده ایران اتفاق بیفتد.
درباره  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران 
خارج  ایرانیان  بازگشت  موضوع  گفت: 
مطالبه  یا  موضوعی  عنوان  به  کشور  از 
مطرح نیست حق هر شهروندی است که 
زندگی  باشد  در هر کشور که عالقه مند 
هر  در  ایرانی  شهروندان  معتقدیم  کند. 
ایرانی  دارند شهروند  کشوری که حضور 
ایرانیان  با  مرتبط  حقوق  از  و  هستند 
دیپلماسی  دستگاه  و  هستند  برخوردار 
عنوان  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
حقوق  با  ارتباط  در  که  دستگاهی 
و  مسئولیت  کشور  از  خارج  شهروندان 
است  این  تالشش  حداکثر  دارد،  تکلیف 
که به حقوق ایرانیان توجه کند و منافع 
برآورده  را  آنها  انتظارات  و  تامین  را  آنها 
به  سفر  برای  تمایل  صورت  در  و  کند 
برای  را  این سفر  آسان  زمینه های  ایران 

آنها را فراهم کند.
در  شهروندی  اینکه  داد:   ادامه  کنعانی 
به  بازگشت  به  عالقه  کشور  از  خارج 
وطن باشد محدودیتی برای بازگشت وی 
استقبال  ایران  نیست. جمهوری اسالمی 
خودش  وطن  به  شهروندی  که  می کند 

برگردد.
وی تصریح کرد: اما قانون جامع حمایت 
دولت  اولویت دار  موضوع  ایرانیان  از 
جمهوری اسالمی ایران است. خوشبختانه 
دستگاه های  کمک  با  قانون  پیش نویس 
نقش  و  دادگستری  قضاییه،  قوه  ذیربط، 
شده  تهیه  خارجه  امور  وزارت  موثر 
هیات  و  است  کرده  طی  را  مقدماتی  و 
و  کرده  اعالم  را  خود  نظر  هم  دولت 
مجلس  برای  روند  تکمیل  در  امیدواریم 
است  شدن  قانونی  و  تصویب  نیازمند 
می شود  اجرایی  فاز  وارد  بالفاصله  که 
اساس نگاه مجموعه دولت این است که 
ایرانیان زمینه  قانون جامع  در چارچوب 
برای تقدیم خدمات بیشتر برای ایرانیان 
چارچوب های  مبنای  بر  کشور  از  خارج 

قانونی فراهم آید.

سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری؛

آمریکا مبادله زندانیان را به احیای برجام 
منوط کرده است

خبر

پیشنهاد رئیس جمهور به متولیان تعلیم و تربیت؛

آیت اهلل رئیسی: »راهیان پیشرفت« 
در آموزش و پرورش راه اندازی شود

 رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش توصیه کرد تا در کنار »راهیان نور«، 
»راهیان پیشرفت« را در مدارس راه اندازی کند.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند »نظارت ستادی بر دستگاه های 
اجرایی« به وزارت آموزش و پرورش رفت و در جمع مدیران این وزارتخانه، 
ضمن استماع گزارش عملکرد یکساله این مجموعه، رهنمودها و پیشنهادات 

مهمی برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.
رئیس جمهور »انسان سازی و تربیت نیروهای کارآمد، صالح و دارای مهارت« را 
ماموریت مهم وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: پرورش انسان های 
صالح از خانه آغاز و در مدرسه قوام می یابد؛ اگر فرزندان ما در خانه و مدرسه 
عدالت خواه تربیت شوند، بعدها خود به عنوان شهروندان اجتماع، اولین مجری 

عدالت خواهند بود.
بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
»ضرورت اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«، زمان 
»تحول  سند  مطلوب  اجرای  برای  نظارت  قابل  و  کارشناسی  دقیق،  بندی 

بنیادین آموزش و پرورش« تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه ارتقای کیفیت آموزشی، مردمی سازی، عدالت محوری 
و خانواده محوری را از ویژگی های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

عنوان و بر ضرورت اجرای آن به شکل مدرسه محور تاکید کرد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، »توسعه و ارتقای آموزش و تعلیم 
و تربیت« را از شاخصه های مهم پیشرفت در جهان دانست و با مهم دانستن 
آمایش سرزمینی در تامین نیازهای نظام تعلیم و تربیت   تصریح کرد: در این 
با بخش صنعت و  ارتباط آنها  ایجاد مهارت  راستا فعال سازی هنرستان ها و 

کشاورزی بسیار موثر است.
آیت اهلل رئیسی، ارائه »آموزش های مهارتی« در نظام تعلیم و تربیت را بسیار 
ضروری و مهم دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از دالیل عدم استفاده مناسب 
و  معدن  بخش  در  از جمله  در کشور  موجود  منابع طبیعی  و  از ظرفیت ها 
کشاورزی به دلیل عدم مهارت و دانش به روز است و اگر بخش آموزشی در 
کنار صنعت، معدن و کشاورزی قرار گیرد یکی از آثار آن رفع مشکالت این 

حوزه ها و نیز معضل بیکاری در کشور خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش »دانشگاه فرهنگیان« در امر تربیت 
معلم، بر ضرورت جذب اساتید و دانشجویان نخبه با خمیرمایه و زمینه معلمی 

در این مجموعه تاکید کرد.
آیت اهلل رئیسی درادامه به طرح چند رهنمود مهم پرداخت؛ پیشنهاد استفاده 
از امکانات و فضاهای آموزشی بالاستفاده به ویژه در دانشگاه علمی - کاربردی و 
سازمان های غیرآموزشی در دانشگاه فرهنگیان نخستین رهنمود بود که رئیس 
جمهور در ادامه آن از ضرورت توجه به احداث خوابگاه برای دانشجویان متأهل 
تربیت معلم گفت و تصریح کرد: تمهید این امکانات برای دانشجویان، نه هزینه 

که یک سرمایه گذاری بلندمدت و مفید است.
از  استفاده  با  دانش آموزان  برای  تربیتی  مشاوره  مراکز  راه اندازی  پیشنهاد 
ظرفیت بازنشستگان و همچنین پیشنهاد تاسیس مدارس مردمی با کمک 
نوآوران تعلیم و تربیت و مشارکت مردم و خیرین رهنمودهای بعدی رئیس 

جمهور در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش بود.
آیت اهلل رئیسی هدف مدارس مردمی را کاهش تصدی گری دولت و اکتفا 
کردن آن به نقش حمایتی و هدایتگری در آموزش و پرورش دانست و گفت: 
در این الگو، می شود مسئولیت های مهم را به مردم بخصوص خانواده ها 

واگذار کرد.
راه اندازی اردوهای »راهیان پیشرفت« از مهمترین رهنمودهای رئیس جمهور 

به مجموعه آموزش پرورش بود.
از  هدف  نور،  راهیان  اردوهای  مثبت  تاثیرات  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
اردوی راهیان پیشرفت را ایجاد نشاط در دانش آموزان و مشاهده پیشرفت ها 
و دستاوردهای کشور از جمله در پارک های علم و فناوری دانست و گفت: 
از جمله مکان های بسیار جذاب  محیط های علمی و پژوهشی و دانشگاهی 
و  دستاوردها  پیشرفت ها،  دادن  نشان  و  است  دانش آموزان  برای  دیدنی  و 
افتخارات کشور به نسل نوجوان و جوان خنثی کننده اخبار منفی و القائات 

نادرست رسانه های خارجی به نسل امروز است.
رئیس جمهور در ادامه با پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک میان سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برای بررسی راهکارهای ارائه بهینه 
در  بهره وری  ارتقای  پرورش  و  آموزش  وزارت  اظهار داشت:  آموزشی،  سرانه 
نظام آموزشی کشور را به شکل ویژه مورد توجه قرار دهد چرا که قطعاً افزایش 
بهره وری در این وزارتخانه در ارتقای کیفی آموزش و تربیت دانش آموزان تاثیر 

خواهد داشت.

قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس:

 الزم نیست برنامه ریزی را از غربی ها 
یاد بگیریم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید برنامه هفتم توسعه را بر اساس 
واقعیات و تحریم های موجود تدوین کنیم و معتقدم الزم نیست برنامه ریزی 
را از غربی ها یاد بگیریم.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی 
مجلس شورای اسالمی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، رؤسای 
کمیسیون های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات 

کشور در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه، گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه 
توسعه پشت سر گذاشته نشان می دهد در رشد اقتصاد کالن وضع بدی 
داریم، چرا که به طور متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است. 
این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی دادیم، این ۳۰ درصد خود 
به خود اتفاق می افتاد. چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی کردیم، 

اتفاقات بهتری هم رخ می داد.
وی ادامه داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه 
نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و 
اندیشه الزم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخالقی و تشکیالتی 
برای اجرای قانون نمی کنیم و متأسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما 

تبدیل شده است.
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اقتصاد
اخبار

برنامه های اعتباری بانک توسعه تعاون 

در استان های کمتر برخوردار 

سرپرست بانک توسعه تعاون در سفر سیستان و بلوچستان از توجه 
کمتر  استان های  به  نسبت  آینده  سال  اعتباری  سیاست های  ویژه 

برخوردار خبر داد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی 
عملکرد  داشت:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان  استان  شعب  عملکرد 
استان در پرداخت تسهیالت تکلیفی و حمایتی مناسب بوده است؛ 
طرح های موثربه لحاظ آثار مثبت اجتماعی از جمله اشتغال و رونق 

تولید در استان مورد حمایت قرار گرفته است.
ملی  طرح های  در  تسهیالت  تخصیصی  سهمیه  استان،  افزود:  وی 
موضوع  تسهیالت  و  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  جمله  از 
به صورت کامل جهت اجرای طرح ها جذب  را  الف تبصره 18  بند 
نموده است و هدف بر این است با تالش بیشتر جهت مشارکت در 
طرح های حمایتی و ایجاد اشتغال در استان کم برخوردار سیستان و 

بلوچستان، اقدامات و تدابیر مناسبی صورت پذیرد.
خصوص  در  مدیره  هیئت  آینده  برنامه  به  اشاره  با  حسینی  شیخ 
تدوین سیاستهای اعتباری سال 1402 گفت: در سیاستهای اعتباری 
آینده برای استانهای کمتر برخورداری چون سیستان و بلوچستان، 
برای اولین بار، زمینه پرداخت تسهیالت ویژه با نرخ سود ترجیحی 

در نظر گرفته خواهد شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به سرمایه اصلی و مهم بانک که 
سرمایه انسانی است گفت؛ مزیت رقابتی استان بدون شک و تردید 
سرمایه انسانی می باشد که موجب شده استان بعنوان استان ویژه از 

لحاظ منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.
و  آموزش  جهت  می بایست  شعب  روسای  افزود:  حسینی  شیخ 
جانشین پروری در شعبه برنامه ریزی نمایند و با مدیریت مشارکتی 
پیشبرد  برای  را  زمینه  همکاران،  بین  اعتماد  ایجاد  و  مشورت  با  و 
فعالیت شعبه به نحو مناسب فراهم آورند و در کنار این حس اعتماد، 

نظارت کامل روزانه را داشته باشند.
وی افزود: ترویج فرهنگ سازمانی و شکوفا سازی استعدادها نیز یکی 
تشویق  می بایست  مادی  تشویق  کنار  در  و  کارهاست  مهمترین  از 

معنوی باشد تا باعث حفظ روحیه و قدرشناسی گردد.
این جلسه روسای شعب استان در خصوص مسائل و مشکالت  در 
شعبه گفتگو و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود جذب منابع و 

تحقق برنامه های عملکردی شعبه ارائه نمودند.

در شش ماه اول سال جاری صورت گرفت: 

پرداخت بیش از سه هزار و 800 فقره 
وام فرزندآوری توسط بانک سینا 

بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی 
و 808  هزار  سه  تعداد  جاری،  سال  ابتدای  ماه  در شش  جمعیت، 
فقره وام فرزندآوری به مبلغ یک هزار و 492 میلیارد ریال پرداخت 

کرده است.
به  فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت  ابالغ  ابتدای  از  بانک  این 
پرداخت  کشور،  جوان  افزایش جمعیت  و  ازخانواده  منظور حمایت 

وام قرض الحسنه فرزندآوری را به واجدین شرایط آغاز کرده است.
این وام شامل خانواده های دارای فرزند متولد اول فروردین 1400 به 
بعد می شود که در این راستا تاکنون مبلغ یک هزار و 492 میلیارد 
پرداخت  است.  شده  پرداخت  متقاضی   808 و  هزار  سه  به  ریال 
تسهیالت فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه ve.cbi.ir و تکمیل 
انتخاب بانک مورد نظر امکان پذیر است. بر اساس قانون،  پرونده و 
شده اند،  فرزند  صاحب  بعد  به   1400 سال  از  که  خانواده هایی  به 
تسهیالت فرزندآوری به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، به ازای 
فرزند دوم 400 میلیون ریال، به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال، 
به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد 
یک میلیارد ریال پرداخت می شود. تسهیالت فرزند آوری بدون الزام 
به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با 
کارمزد ساالنه حداکثر 4 درصد پرداخت می شود. متقاضیان حداکثر 
تا دو سال پس از تولد فرزند خود می توانند درخواست وام را ثبت 
کنند. دوره باز پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری متناسب با مبلغ 

وام تخصیص یافته از سه تا هفت سال است.
 

برگزاری پنل اختصاصی بیمه پارسیان 

در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس

پنل اختصاصی بیمه پارسیان با موضوع جدیدترین محصوالت دانش 
نمایشگاه کیش  در حاشیه  بیمه کشور  نوآورانه در صنعت  و  بنیان 
اینوکس 1401 در سالن ابوریحان مرکز همایش های جزیره کیش 

برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، با توجه به حضور این شرکت 
در نمایشگاه کیش اینوکس 1401 که از تاریخ 2۵ الی 29 مهرماه در 
جزیره کیش برگزار می شود، با هدف معرفی جدیدترین محصوالت و 

خدمات نوآورانه اقدام به برگزاری پنل اختصاصی کرده است.
در این پنل که روز سه شنبه 26 مهرماه سال جاری از ساعت 11:1۵ 
معرفی  به  شود  می  برگزار  پارسیان  بیمه  ارشد  مدیران  حضور  با 
محصوالت و خدمات جدید این شرکت در حوزه بیمه های زندگی و 
خودرو و همچنین خدمات فن آورانه بیمه پارسیان به بیمه گزاران 

می پردازد.

صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ذخایر  به  توجه  با  گفت:  پتروشیمی 
نفت و گاز در کشور، می توان خوراک 
را  ایران  پتروشیمی  نیاز صنعت  مورد 
در دهه های پیش رو تضمین و تأمین 
برای  ضمانتی  موضوع  این  که  کرد 
طرح های  در  سرمایه گذاران  حضور 

توسعه ای است.
با  دیدار  در  شاهمیرزایی  مرتضی 
کشور  سفیر  کلتسوف،  دیمیتری 
معاون  سیزوف،  والدیمیر  و  بالروس 
اظهار  »بلنفتخیم«  دولتی  کنسرن 
با  ایران  پتروشیمی  صنعت  کرد: 
مطلوب،  زیرساخت های  به  توجه 
تأمین  زمینه  در  دارد  کامل  آمادگی 
اولیه،  مواد  پتروشیمی،  محصوالت 
کاتالیست، دانش فنی و خدمات فنی 
این  با  بالروس  نیاز  مورد  مهندسی  و 

کشور همکاری کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید ساالنه 
میلیون   90 ایران  پتروشیمی  صنعت 
تن با تولید ۵00 گرید انواع محصول 
پلیمری و شیمیایی است، گفت: حجم 
ایران  پتروشیمی  صنعت  صادرات 

پارسال حدود 2۵ میلیون تن بود.
ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
صنایع پتروشیمی، پیش بینی می شود 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
 200 به  آینده  سال   10 تا  ایران 
و  ارزش  زنجیره   انواع  در  تن  میلیون 

تکمیلی افزایش یابد.
شاهمیرزایی  نفت،  وزارت  اعالم  طبق 

ظرفیت های  کردن  ارزیابی  مثبت  با 
مشترک همکاری با بالروس ادامه داد: 
همکاری ها  برای  مختلفی  زمینه های 
وجود  پتروشیمی  صنعت  در  به ویژه 
دارد و باید هم زمان با تداوم رایزنی ها، 
برای تقویت روابط دوجانبه تالش کرد.

تشکیل کمیته های تخصصی
وی تصریح کرد: با تشکیل کمیته های 
دولتی  کنسرن  میان  تخصصی 
شرکت  و  بالروس  »بلنفتخیم« 
در  می توان  پتروشیمی  صنایع  ملی 
بخش های مختلف زمینه های همکاری 

مشترک را نهایی کرد.
معاون وزیر نفت اظهار کرد: با توجه به 
برآورد ذخایر نفت و گاز طبیعی موجود 

نیاز  مورد  خوراک  می توان  کشور،  در 
صنعت پتروشیمی ایران را در دهه های 
آینده تضمین و تأمین کرد که این امر 
ضمانتی برای حضور سرمایه گذاران در 
طرح های توسعه ای است. شاهمیرزایی 
در  پتروشیمی  هاب های جدید  افزود: 
ویژه  منطقه  دوم  فاز  چابهار،  مناطق 
انرژی بر  منطقه  پتروشیمی،  اقتصادی 
پارسیان، همچنین منطقه جاسک که 
پتروپاالیشگاه ها در آن منطقه توسعه 
میزبان  می توانند  یافت،  خواهند 

سرمایه گذاران باشند.
و  ایران  همکاری های  تازه  فصل 

بالروس
کنسرن  معاون  سیزوف،  والدیمیر 

نیز  بالروس  خیم«  نفت  »بل  دولتی 
مختلف  زمینه های  به  دیدار  این  در 
کشور  دو  میان  آتی  همکاری های 
همکاری ها  برای  گفت:  و  کرد  اشاره 
محدودیتی وجود ندارد و شرکت های 
عضو این کنسرسیوم می توانند نیازهای 
صنایع  ملی  شرکت  محور  با  را  خود 
پتروشیمی از طریق شرکت های ایرانی 

تأمین کنند.
این  عضو  شرکت  هشت  افزود:  وی 
نهایی  با  دارند  آمادگی  کنسرسیوم 
کوتاه ترین  در  خود  مذاکرات  کردن 
زمان ممکن، فصلی تازه از روابط میان 
صنعت  مشخص  به طور  و  کشور  دو 

پتروشیمی را آغاز کنند.

تضمین خوراک مورد نیاز صنعت 
پتروشیمی در دهه های آینده

گزارش

 آغاز اصالحات بانک کشاورزی
 به نفع کشاورزان 

مدیرعامل جدید بانک کشاورزی در نخستین روز فعالیت اش سیاست ها 
ارتقای  و  توسعه  را  و هدف  تبیین  را  بانک  این  ریل گذاری جدید  و 
خدمات برای حمایت دوچندان از بخش کشاورزی، اشتغال در کشور 
بازار اعالم کرد. آنچه فرشید  از  افزایش سهم  البته جذب منابع و  و 
فرخ نژاد اعالم کرده را می توان آغاز اصالحات در بانک کشاورزی به نفع 
کشاورزان و اقتصاد بخش کشاورزی ایران دانست و او امیدوار است با 
این اصالحات، رضایت حداکثری ذی نفعان و مشتریان را تقویت کند.

بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای، سهم غالب 
و قابل اثرگذاری در حمایت از اقتصاد بخش کشاورزی را به نسبت 
کل شبکه بانکی دارد به گونه ای که بار اصلی تامین مالی این بخش 
استراتژیک بر دوش این بانک است و به همین دلیل اعتماد جامعه 
کشاورزان، دامداران و فعاالن بخش های مختلف به این بانک را می توان 
یک سرمایه ملی توصیف کرد و به همین سبب است که سکاندار جدید 
بانک ارائه خدمات به مشتریان به ویژه فعاالن بخش کشاورزی را یک 
فرصت گرانبها و ارزنده می داند و از مدیران و کارکنان بانک خواسته با 

مشارکت و همدلی در مسیر اهداف از پیش  تعیین شده گام بردارند.
هدف بنیادین بانک کشاورزی، رشد درآمد بیشتر و سطح زندگی باالتر 
و بهتر برای همه مشتریان و به ویژه کشاورزان ترسیم شده و این بانک 
در ارائه حدمات خود بر ارزش هایی چون احترام، پاسخگو بودن، قابل 
اعتماد بودن و همکاری در یک بستر دوستانه تاکید دارد و خدمت 
بی نظیر به هر کسی که با بانک کشاورزی همراه باشد، را به عنوان 

چشم انداز می داند.
بر همین مبناست که فرشید فرخ نژاد رضایت مشتریان را یک اصل 
مهم اعالم و معتقد است در سایه این رضایت و اعتماد است که می توان 
منابع تجهیز کننده بانک را افزایش و سهم بیشتری از بازار پولی را 
به دست آورد. او به صراحت تمام می گوید: تعامل موثر با  مشتریان و 
پیگیری و رصد نیازهای آنان، یکی از مهم ترین عوامل تحقق برنامه 
های بانک در حوزه تجهیز منابع به شمار می آید و همچنین توجه به 
نظم و آراستگی شعب و معرفی خدمات و محصوالت به ویژه خدمات 

بانکداری الکترونیک، ارتباط بانک با مشتریان را تقویت خواهد کرد.
تغییر الگوی درآمدی بانک

مدیرعامل جدید بانک کشاورزی البته بر تغییر الگوی درآمدی بانک 
هم تاکید دارد و شفاف از همکاران اش خواسته تا ظرفیت های جدیدی 
را برای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک از جمله درآمدهای کارمزدی 
را شناسایی و با ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتریان، پیوند عمیق و 
تاریخی با آنها را تقویت کنند. چه اینکه دستکم این بانک تخصصی 
حوزه کشاورزی، همواره در پاسخ به تقاضای مشتریان پیشگام بوده 
چون  خدماتی  تسهیل  ظرفیت ها،  این  از  یکی  فرخ نژاد،  گفته  به  و 
ضمانت نامه ها و اعتبار اسنادی داخلی برای مشتریان به ویژه فعاالن 

حوزه اقتصاد کشاورزی است.
این بانکدار با سابقه نزدیک به یک ربع قرن فعالیت در شبکه بانکی 
از داخل شعبه تا عالی ترین سطوح مدیریتی، آشکارا با خواسته ها و 
مطالبات مشتریان آشناست و همین آگاهی و اشراف او باعث شده تا 
بر مواردی چون رعایت دقیق منابع و مصارف بانک، گسترش خدمات 
ارزی، افزایش خدمات بانکی کارمزدی، صدور ضمانتنامه ها، توسعه 
خدمات الکترونیک و ارتقای شبکه پایانه های فروش و البته دقت و 

سرعت در ارائه خدمات تاکید کند.
ایران  بانک کشاورزی در سراسر  واقع گستردگی طیف مشتریان  به 
ارزی و ریالی و همچنین خدمات مبتنی  تا خدمات  ایجاب می کند 
بر بانکداری الکترونیکی متمایز تعریف شود و از این جهت طرح هایی 
ترسیم  مشتری پسندتر  البته  و  واقع بینانه  نیازسنجی  یک  بر  مبتنی 
و  بررسی  بانک خواستار  رو مدیرعامل  این  از  اجرا خواهد شد.  به  و 
حتی اصالح و بازنگری در فرآیند خدمات به مشتریان و اطمینان از 
سرعت خدمات و افزایش رضایت مشتریان شده و انتظار می رود الگوی 

جدیدی در ترسیم برنامه های این بانک طراحی شود.
فرخ نژاد که 12 مهر 1401 سکان هدایت بانک کشاورزی را بر عهده 
و  است  بانک  انباشت مطالبات  و  نکول  از  گرفته، درصدد جلوگیری 
قانونی  پیگیری وصول مطالبات در چارچوب ضوابط  تاکید دارد که 
بانک  ماموریت  و  اینکه ساختار  و مقررات صورت خواهد گرفت چه 
یادشده بسیار خاص و فرایند وصول مطالبات هم ظرافت های ویژه ای 
را طلب می کند. از این منظر او به درستی تاکید دارد که برای تقویت 
تا  وصول شود  موقع  به  مطالبات  باید  که  البته  بانک،  وام دهی  توان 

جریان تجهیز و تخصیص بهینه منابع مختل نشود.
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سازندگان  انجمن  رییس  نایب   
خدمات  و  کاال  تأمین کنندگان  و 
به  اشاره  با  تجدیدپذیر  انرژی های 
هدف وزارت نیرو برای احداث 10 هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر گفت: این 
هدف فرصت خیلی خوبی برای توسعه 
کشورمان  در  تجدیدپذیر  انرژی های 

است.
روز  موسوی«  محمدجواد  »سید   
یکشنبه در نشست خبری افزود: بحث 
نیروگاه های  مگاواتی  هزار   10 توسعه 
نیروی  وزارت  در  که  تجدیدپذیر 
دولت سیزدهم مطرح و دنبال می شود 
نیروگاه  مگاوات  چهارهزار  است  مقرر 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ۳ خورشیدی، 
سایر  هم  مگاوات  هزار   ۳ و  بادی 
انرژی های تجدیدپذیر را در کشورمان 

ایجاد کند.
هدف  این  تحقق  برای  داد:  ادامه  وی 
و هم  در دولت  مصوبه های خوبی هم 
تدوین  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برای  فرصت خیلی خوبی  این  و  شده 
است  خصوصی  بخش  شرکت های 
نوع  این  توسعه  به  و  کار شده  وارد  تا 

انرژی ها کمک کنند.
خاطرنشان  ساتکا  انجمن  رییس  نایب  
کرد: جهان حرکت به سمت رهایی از 
پیش  مدت ها  از  را  فسیلی  انرژی های 
و   20۳0 سال های  برای  و  کرده  آغاز 
از  تا استفاده  برنامه ریزی کرده   20۵0
و  کرده  محدود  را  فسیلی  انرژی های 
تجدیدپذیرها  از  را  خود  انرژی  بیشتر 

تأمین کند.
حدود   2021 سال  در  گفت:  موسوی 
پنجم   چهار  از  بیش  یعنی  درصد   80
جهان  در  شده  احداث  نیروگاه های 
بود  تجدیدپذیر  انرژی های  به  متعلق 
این  خیلی خوب  ظرفیت  از  نشان  که 

بخش است.
حدود  کشورمان  در  داد:  ادامه  وی 
خورشیدی  نیروگاه  مگاوات  هزار   ۳۷
دارد  وجود  پشت بامی  کوچک مقیاس 
نیروگاه های  ظرفیت  سوم  دو  که 
محسوب  کشور  این  تجدیدپذیر 

می شود.
نایب  رییس انجمن ساتکا افزود: کشور 
طراحی  خوبی  برنامه های  اگر  هم  ما 

می توان  شود  اجرا  و 
ظرفیت های  باتوجه به 
بادی  و  خوب خورشیدی 
نوع  این  توسعه  به  کشور 

انرژی کمک کرد.
خاطرنشان  موسوی 
حدود  می توان  کرد: 
نیروگاه  میلیون  یک 
در  خانگی  خورشیدی 
که  کرد  احداث  کشور 
مگاوات  هزار   ۵ حدود 
و  کرد  خواهد  تولید  برق 
بخشی از نیاز شبکه از این 

طریق تأمین کرد.
وی گفت: اگر دولت نرخ خرید تضمینی 
را به درستی تعیین و تسهیالت مناسب 
دهد  قرار  خانه ها  مالکان  اختیار  در 
می توان به راحتی به توسعه نیروگاه های 

پشت بامی دست یافت.
وجود  به  ساتکا  انجمن  رییس  نایب  
نزدیک به 800 شهرک و ناحیه صنعتی 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  کشور  در 
ساخت: حدود ۵0 هزار واحد صنعتی 
که  هستند  فعال  شهرک ها  این  در 
به  را  خود  مکان های  سقف  می توانند 
کوچک مقیاس  نیروگاه های  احداث 

اختصاص دهند.
این  از  هرکدام  داد:  ادامه  موسوی 
واحدها اگر فقط 200 کیلووات نیروگاه 
کنند  نصب  خود  پشت بام  روی  بر 
پاسخ  را  کشور  مگاواتی  هزار  نیاز 10 
قانون   16 ماده  به  وی  داد.  خواهند 
کرد  اشاره  دانش بنیان  تولید  جهش 
برای  خوبی  فرصت  ماده  این  گفت:  و 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر است.
داد:  ادامه  ساتکا  انجمن  نایب رئیس 
اکنون کشورمان درگیر خشکسالی های 
زیادی  زمین های  که  است  متمادی 
با  می تواند  دولت  است  کرده  بایر  را 
تجدیدپذیرها کمک  بخش  از  حمایت 
مزارع  به  تبدیل  زمین ها  این  تا  کند 
اشتغال  ایجاد  هم  و  شده  خورشیدی 

کند و هم درآمد پایداری ایجاد شود.
همایش نیروگاه های حمایتی  آبان ماه 

برگزار می شود
در ادامه این نشست »محمود کریمی« 
از  ساتکا  انجمن  مدیره  هیات  عضو 

برگزاری همایش نیروگاه های حمایتی 
تالش  گفت:  و  داد  خبر  آبان ماه  در 
راهکارهای  همایش  این  در  می شود 
اجراشدن سریع تر نیروگاه های حمایتی 
از زبان متولیان دولتی و فعاالن بخش 
خصوصی برای رسیدن به راه های بهتر 

بررسی شود.
سیزدهم  دولت  جدید  راهکار  به  وی 
رفع  قانون   12 ماده  از  استفاده  در 
انرژی های  توسعه  برای  تولید  موانع 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  تجدیدپذیر 
ساخت: طبق این روش مقرر است اصل 
برگشت  سال   6 از  پس  سرمایه گذار 
شده و نیروگاه نیز پس از آن به خود 

سرمایه گذار واگذار شود.
عضو هیات مدیره انجمن ساتکا افزود: 
نوسان نرخ ارز سبب می شود این راهکار 
کارایی الزم را نداشته باشد و دولت باید 

در این زمینه فکری اساسی ارائه کند.
نرخ  نوسان  همین  داد:  ادامه  کریمی 
ارز سبب شده از نظر فعاالن خصوصی 
بیشتر  نباشد و  موضوع چندان جذاب 
کرده اند   مراجعه  که  شرکت هایی 
پیش  کندی  از  وی  خصولتی هستند. 
برد امور در بخش دولتی انتقاد کرد و 
قیمت های  اعالم  در  تأخیر  این  گفت: 
خرید تضمینی سبب می شود زمانی که 
نرخ ها اعالم می شود دیگر برای بخش 
برای  و  نباشد  جالب توجه  خصوصی 

همین مراجعه کمتری داشته باشد.
سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
خدمات  و  کاال  تأمین کنندگان  و 
بیان  با  ایران  تجدیدپذیر  انرژی های 
توسعه  برای  اصلی  مسیر  دو  این که 

که  شده  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیرها 
اصالح  قانون   61 ماده  آنها  از  یکی 
سوخت و دیگری ماده 12 است، افزود: 
در ماده 61 به صورت قرارداد تضمینی 
و طوالنی مدت و بر اساس یک نرخ پایه 

انعقاد صورت می گیرد.
جدید  دولت  کرد:  خاطرنشان   وی 
اضافه کرده  این بخش  به  را  ماده 12 
سوخت  نیز  طرح  این  مبنای  که 
اساس  بر  اما  است؛  شده  صرفه جویی 
مناقصه و قرارداد کوتاه مدت شش ساله 

تبیین می شود.
با  ساتکا  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
 12 ماده  قرارداد  هرچند  این که  بیان 
مواقع  برخی  در  اما  دارد؛  مزیت هایی 
حداکثر نرخی که اعالم می شود برای 
بخش خصوصی جذابیت ندارد و عمدتاً 
می شوند،  حوزه  این  وارد  خصولتی ها 
تضمینی  خرید  نرخ  هرسال  گفت: 
اما  می شود؛  اعالم  نیرو  وزارت  توسط 
اکنون باوجود گذشت شش ماه از سال 
هنوز این نرخ اعالم نشده و زمانی که 
اعالم می شود به دلیل وقفه زمانی باز 
داشت. نخواهد  اقتصادی  صرفه  هم 

انرژی های  مزیت های  به  اشاره  با  وی 
خورشیدی در دنیا گفت: یکی از دالیل 
اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها بحث 
پدافند غیرعامل است. اگر یک نیروگاه 
تهدیدی  شود  خارج  مدار  از  بزرگ 
در  این  می آید  به حساب  شبکه  برای 
حالی است که نیروگاه های خورشیدی 
به صورت کوچک مقیاس در کل کشور 
پخش می شوند و این موضوع به ایمنی 

شبکه کمک می کند.

نایب رییس انجمن ساتکا: احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر فرصت مناسب برای توسعه این نوع انرژی است

سال پنجم - شماره    149

تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده13  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140160301206000408 
 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت 
رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بهارستان  ملک 
محمدی اقدم فرزند سلمان بشماره شناسنامه 287 صادره از 
سراب در یک باب در یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به 
مساحت 124/68 متر مربع پالک فرعی 2212 فرعی از 143 
اصلی واقع در خیرآباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدکاظم 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  لذابه   . است  گردیده  محرز  رضایی 
دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ  توانند 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این  به  خودرا 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نماید.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/10

علی رحیمی پردنجانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک
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اجتماعی
خبر

ساالنه ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرف مدرسه سازی 

در سیستان و بلوچستان می شود

 وزیر آموزش  و پرورش از اختصاص بودجه سالیانه 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی به طور ساالنه برای استان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
 یوسف نوری در  نشست بررسی مسائل کالن تعلیم 
کرد:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان  استان  تربیت  و 
دولت برای انتقال و تصفیه آب دریای عمان به استان 
بسیار  کشور  مناطق  سایر  و  بلوچستان  و  سیستان 

مصمم است.
نرخ  تا  کنیم  فراهم  شرایطی  باید  داد:  ادامه  وی 
استان سیستان  در  آموزان  دانش  پوشش تحصیلی 
و بلوچستان افزایش یابد، لذا باید برنامه هایی مانند 
این استان  روستا مرکزی و مدارس شبانه روزی در 

افزایش یابد.
عضو کابینه دولت مردمی ایران قوی بیان کرد: باید 
بر  و  کرده  ارزیابی  را  استان  آینده  توسعه  شرایط 
اساس آن آمادگی جابجایی جمعیت در این مناطق 

را داشته باشیم.
بلوچستان  و  سیستان  استان  اینکه  بابیان  وی 
باعث  موضوع  این  و  نیست  مسطح  کاماًل  به صورت 
و  وبلندی  پستی   دارای  آن  جاده های  که  می شود 
پیچ های فراوان باشد، لذا دسترسی دانش آموزان به 
مدارس حتی در فواصل کوتاه نیز در همه مناطق آن 

به سادگی میسر نیست.
باید در این استان  اینکه دو کار مهم را  بابیان  وی 
فضاهای  توسعه  کار  اولین  گفت:  کنیم،  پیگیری 
آموزشی و دومین کار تأمین منابع انسانی است. در 
حوزه نیروی انسانی باید تربیت معلم دوساله داشته 
باشیم تا بتوانیم بخشی از نیازهای این استان را رفع 

کنیم.
از  برخی  نشست،  این  ادامه  در  است،  شایان ذکر 
یکی  و  معاونان  شورای  اعضای  مجلس،  نمایندگان 
برنامه های  و  نظرات  طرح  به  مدرسه ساز  خیران  از 
و  تعلیم  مسائل کالن  بررسی  برای  حوزه های خود 

تربیت سیستان و بلوچستان پرداختند.

ساخت  تهران،  خوارزمی  دانشگاه  استاد  یک 
بخش  توسط  سازمانی  و  استیجاری  خانه های 
خصوصی در اراضی دولتی را به عنوان راهکار مهار 

رشد لجام گسیخته مسکن پیشنهاد کرد.
علی شماعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره 
وضعیت بازار مسکن و راهکارهای کاهش مشکالت 
موجود در این حوزه، جمع آوری آمار و اطالعات 
نیمه  و  شده  ساخته  مسکونی  فضاهای  از  دقیق 
ساخت و اراضی موجود مورد بهره برداری و احتکار 
و  مالیاتی  ابزار  و  مالک  ملی  کد  اساس  بر  شده 
مدیریت بازار مسکن و تولید مسکن استیجاری را 

راهکاری برای تامین مسکن دانست.
وی اظهار داشت: افزایش چشمگیر احتکار زمین و 
امالک و عدم شفافیت این بازار و دالل بازی قیمت 
امالک و مستغالت در سه دهه گذشته از یک  سو 
موجبات رشد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را 
موجب شده و از سوی دیگر با باالبردن سهم هزینه 
و  خانوار  مصرفی  هزینه های  مجموع  در  مسکن 
ملی،  اقتصاد  در  دورقمی  تورم  موتور  روشن شدن 
منجر به گسترش فزاینده ابعاد فقر و بی عدالتی در 

جامعه شده است.
بازار  مدیریت  برای  تالش  اینکه  بیان  با  شماعی 
مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره بها در این 
از مهم ترین بندهای  باید به عنوان یکی  بازار مهم 
قرار  توجه  مورد  دولتی  هر  اقتصادی  سیاست  
گیرد، افزود: کنترل احتکار زمین و امالک و خارج 
کردن زمین و امالک از کاالی سرمایه ای به کاالی 
واسطه ای و مصرفی، اقدام مثبتی است که در چند 

سال اخیر توسط دولتمردان انجام نشده  است.
این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نبود ضمانت 
نظارت  و  دستورالعمل  این  برای  قوی   اجرایی 
مستمر بر اجرای آن موجب شده است بازار امالک 
استیجاری چندان توجهی به »سقف مجاز« نکرده 
و تا جایی که می تواند راه خود را برود و مالکان 
توانسته اند  مستأجر،  افزایش جمعیت  به  توجه  با 
افزایش،  مجاز  سقف  دستورالعمل  به  اعتنا  بدون 
اجاره  بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن 

افزایش دهند.
استیجاری  امالک  و  مسکن  کرد:  تاکید  شماعی 
کار  و  کسب  های  محیط  و  سازمانی  خانه های  و 
نظارت  و  کنترل  برای  است  راهکاری  استیجاری 
بر بازار مسکن و امالک که در کشور توسعه یافته 

شرکت های  توسط  که 
انبوه ساز  توسعه گر 
مشارکت  با  ساختمانی 

مردم ایجاد می شود.
وی،  علت کم رونق بودن 
این بازار در کشور را عدم 
سیاست مناسب و رویکرد 
شیوه  این  به  مسئوالن 
عدم  افزود:  و  دانست 
شناخت و بی میلی گروهی 
از مسؤالن و نبود اقدامات 
امالک  برای  تشویقی 
موجب  مستغالت،  و 
از  بسیاری  که  می شود 
کمبود  دلیل  به  نخبگان 
مسکن با قیمت مناسب و 
عدم وجود محل کسب و 
زندگی  کار و حداقل های 
مناسب به خارج از کشور 

مهاجرت می کنند.
به  بی توجهی  شماعی، 
موجب  را  مسکن  حوزه 
اقشار  متضررشدن 

عدالتی  بی  گسترش  و  مسکن  فاقد  و  کم درآمد 
عنوان کرد و ادامه داد: درواقع وضعیت ویژه بازار 
برای  آن  تضمین شده  منافع  و  استیجاری  مسکن 
افزایش سریع قیمت دارایی  مالکان هم در حوزه 
در  آن هم  اجاره بها،  افزایش  هم  و  زمان  طول  در 
شرایطی که سایر حوزه های فعالیت و سرمایه گذاری 
در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه 
نمی کند و امکان راه انداختن یک کسب وکار موفق 

و پایدار بسیار اندک است، این شیوه موثر است.
بازار  اینکه  بر  تاکید  با  خوارزمی  دانشگاه  استاد 
اشتغال  تولید  قابلیت  امالک،  و  مسکن  تولید 
کمترین  شرایطی  چنین  در  گفت:  دارد،  زیادی 
کاری که متولیان  به عنوان یک برنامه کوتاه مدت و 
مقطعی باید انجام دهند، این است که اجازه ندهند 
محتکران و برندگان مسابقه خرید مسکن که همان 
»سرمایه گذاران« بازار امالک مسکونی هستند در 
بازار امالک استیجاری هم به پیروزی درخشان نائل 
آمده و اقتصاد خانوارهای کم درآمد را به طورکامل 

متالشی کنند.

لجام گسیخته  رشد  مهار  برای  شد:  یادآور  وی 
قیمت در بازار مسکن، ساخت مسکن استیجاری 
در  خصوصی  بخش  توسط  سازمانی  خانه های  و 
اراضی دولتی و سازمان های دولتی اقدامی درست 
کمتر  گذشته  چندسال  در  که  است  ارزشمند  و 
مورد توجه و اهتمام متولیان قرار گرفته است اما 
از یک  سو این اقدام فقط بخشی کوچک و ناچیز از 
اقدامات اصالحی است که دولت برای اصالح امور 
و بازگرداندن آب رفته به جوی ملزم به اجرای آن 

است.
بازگذاشتن  دیگر،  سوی  از  کرد:  اضافه  شماعی 
راه فرار برای مالکان و دورزدن مصوبه سران قوا، 
شرایط  از  استفاده  با  بتوانند  مالکان  شده  موجب 
اضطرار جمعیت مستأجر، برنامه افزایش اجاره بها 
را با کمترین دردسر پیش ببرند. بدین ترتیب، این 
اقدام ارزشمند و درخور تقدیر نتوانسته آن چنان که 

باید کمکی به اقشار کم درآمد و فاقد مسکن کند.
استاد دانشگاه خوارزمی گفت: هرچند تعهد دولت 
در حوزه مسکن بسیار فراتر از تنظیم بازار مسکن 

نشده  انجام  خوبی  به  فعال  ولی  است  استیجاری 
اراضی در  با  برنامه و برخوردی  نتوانسته  و دولت 
اختیار خود، سرمایه داران و زمین خواران امالک 
می دهد  نشان  شواهد  و  دهد  انجام  شده  احتکار 
برای دولت و زمین داران، امالک کاالی سرمایه ای 
گیرد  نگرشی صورت  تحول  و  تغییر  باید  و  است 
زیرا براساس اصل ظاهرا فراموش شده قانون اساسی 
تأمین مسکن متناسب  )اصل ۳۱(، وظیفه دولت 
با نیاز همه خانوارها است. بااین حال، همین اقدام 
و  تحولی  حرکت  یک  مقدمات  می تواند  کوچک 

اصالحی را در اقتصاد ملی فراهم آورد.
کاهش  با  ازیک سو  راهکار  این  داد:  ادامه  وی 
سهم هزینه مسکن موجب می شود تا سطح رفاه 
دهک های پایین درآمدی باال رود و اولین گام ها در 
مسیر توسعه اجتماعی و انسانی برداشته شود و از 
اعمال محدودیت های جدی  با  سوی دیگر دولت 
را  بازار  این  جذابیت  مستغالت  و  امالک  بازار  در 
در نظر محتکران و دالل بازان و صاحبان نقدینگی 

کاهش دهد.

ساخت خانه های استیجاری و سازمانی توسط بخش خصوصی در اراضی دولتی؛

راهکار مهار رشد لجام گسیخته مسکن

رییس  و  رییس جمهوری  معاون   
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گفت: باید سطح اجرای برنامه های 
از ۳۰۰ هزار هکتار در  بیابانزدایی 
سال به یک میلیون هکتار در سال 
افزایش یابد تا عقب ماندگی ها در 

این زمینه جبران شود.
به  نقل  از سازمان حفاظت محیط 
نهمین  در  سالجقه  علی  زیست، 
گذاری  سیاست  ملی  ستاد  جلسه 
گرد  پدیده  مدیریت  هماهنگی  و 
ماندگی  عقب  از  انتقاد  با  غبار،  و 
هم  افزود:  بیابانزدایی  های  برنامه 
و هم  زیست  ملی محیط  صندوق 
منظور  به  که  ای  منطقه  صندوق 
مدیریت پدیده گرد و غبار در حال 
این  پشتیبان  است،  گیری  شکل 
برنامه ها خواهند بود، ضمن اینکه 
باید از ظرفیت های مدیریت بحران 

کشور هم استفاده کرد.
های  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
بیابانزدایی باید اقتصادی و اشتغال 
آفرین باشند، ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان را در تحقق این هدف 

بسیار موثر عنوان کرد.
سالجقه در ادامه با تاکید بر ضرورت 
خاکپوش  سازی  آماده  در  تسریع 

دوستدار  های  )مالچ( 
در  زیست  محیط 
داشت:  اظهار  کشور، 
خاکپوش  گذشته  در 
برای  نفتی  های 
و  خاک  تثبیت 
جلوگیری از فرسایش 
استفاده  مورد  بادی 
که  گرفت  می  قرار 
داشت  کارآیی  گرچه 
زیست  مضرات  اما 
بود،  باال  آن  محیطی 
اخیر  های  سال  در 
خاکپوش  تولید  بحث 
محیط  دوستدار  های 
شرکت  توسط  زیست 
در  بنیان  دانش  های 
دستور کار قرار گرفته 
هرچه  باید  که  است 

سریعتر این کار به انجام برسد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به 
اولویت باالی استفاده از خاکپوش 
های دوستدار محیط زیست برای 
تثبیت خاک و مدیریت پدیده گرد 
و غبار، خواستار برنامه ریزی برای 
در  ها  خاکپوش  این  از  استفاده 

سطوح گسترده تری شد.

سالجقه با بیان اینکه اکنون منطقه 
سرخس به یکی از کانون های فوق 
شده  تبدیل  غبار  و  گرد  بحرانی 
است، بر لزوم توجه بیشتر به این 
های  برنامه  اجرای  برای  منطقه 
بیانزایی  با  مقابله  و  خاک  تثبیت 

تاکید کرد.
محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
زیست گفت: برای آن که اثربخشی 

افزایش  اجرا  پروژه های در دست 
تعیین  بسیار  زمان  عامل  بیاید، 
کننده است و باید اعتبارات هم به 
موقع در اختیار این پروژه ها قرار 

گیرد.
طرح  به  توجه  بر  همچنین  وی 
احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری 
از گسترش کانون مولد گرد و غبار 

در این منطقه تاکید کرد.

 سالجقه:  سطح اجرای برنامه های بیابانزدایی 
به ۱ میلیون هکتار در سال افزایش یابد

از  دشمن  گفت:  تهران  استاندار   
استقرار دولت اسالمی هراس دارد 
و  نظمی  بی  با  کند  می  تالش  و 
مانع  ها  خیابان  کف  در  اختالل 
ایجاد دولت اسالمی در کشور شود.

و  بیست  در  منصوری  محسن 
رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین 
استان تهران که به معرفی برترین 
می  استان  اجرایی  های  دستگاه 
مقام معظم رهبری  پردازد، گفت: 
به  رسیدن  برای  را  مهم  گام  پنج 

تمدن اسالمی تعریف کرده که گام 
اول وقوع انقالب و نظام اسالمی که 
به فضل الهی محقق شد. وی اظهار 
استقرار  بعدی  و  مهم  گام  داشت: 
این  از  دشمن  که  اسالمی  دولت 
با  هدف هراس دارد و تالش دارد 
ایجاد بی نظمی مسیر خدمت دچار 
ایجاد می  مشکل شود، فتنه مانع 
مخدوش  باطل  و  مرز حق  و  کند 
شرایط  این  در  باید  که  شود  می 
رسانی  خدمت  تا  باشیم  حساس 

دچار مشکل نشود.
استاندار تهران با بیان اینکه دولت 
سیزدهم متکی به توان داخل است 
توان  با  دارد  تالش  دولت  گفت: 
مهندسی و ظرفیت های زیاد کشور 
جامعه  شدن  محقق  ساز  زمینه 
به  رسیدن  نهایت  در  و  اسالمی 
تمدن نوین اسالمی طبق منویات 

مقام معظم رهبری شویم.
وی با بیان اینکه دشمن فکر کرده 
مشکل  دچار  کشور  فتنه  این  با 

زمینه  این  شود، گفت: دشمن در 
های  سال  در  کشور  خوانده،  کور 
عبور  بزرگ  های  فتنه  از  گذشته 
عبور  نیز  فتنه  این  از  و  کرده 

خواهیم کرد.
نحوه  خصوص  در  تهران  استاندار 
اجرایی  برتر  های  دستگاه  انتخاب 
نیز  انتخاب  این  گفت:  نیز  استان 
بر اساس نظر کارشناسی و ارزیابی 
در شاخص های متعدد عمومی و 

تخصصی صورت گرفته است.

استاندار تهران: 

دولت سیزدهم متکی 
به داخل کشور است

خبر

فرمانده فراجا:  حفظ امنیت خط قرمز 
پلیس است

سوء  با  پلیس  گفت:  کشور  انتظامی  کل  فرمانده   
جان،  به  تعرض  قصد  که  لباسی  هر  در  استفاده کنندگان 
ناموس و اموال مردم را داشته باشند برخورد جدی کرده و 

در چارچوب قانون با آنها مقابله می کند.
 سردار حسین اشتری با حضور در حسینیه صاحب الزمانی 
تهران، ضمن تبریک هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر 
اکرم )ص(، با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید امنیت 
داشته باشند، افزود: پلیس بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی 
خود نباید بگذارد تا به جان، ناموس و مال مردم خسارتی 
وارد شود و دفاع از امنیت جامعه بسیار حائز اهمیت بوده 
و با تمام توان در این راه حتی با نثار جان خود قاطعانه در 

برابر مخالن امنیت می ایستد.
وی تاکید کرد: مبلغین عزیز مرجع مردم هستند و همانطور 
اجتماعی  و سرمایه  بوده  آنان  اعتماد  مورد  اشاره شد  که 
اگر  تا جایی که  برای جامعه محسوب می شوند  ارزنده ای 
برای مردم مشکلی پیش آید اول به آنان رجوع می کنند 
بنابراین، مبلغین بیشترین تاثیر را در جامعه داشته و در 
آلوده کردن فضای معنوی  شرایطی که شیاطین درصدد 
جوامع هستند، مردم عالقه مند به ارتباط و تعامل با آنها 

هستند.
سردار اشتری افزود: با توجه به محبوبیت مبلغین در کشور 
و  بوده  گذار  تاثیر  بسیار  جامعه  در  آنان  ارزشمند  حضور 
همواره دوشادوش مردم در صحنه های مختلف اجتماعی 
فعال هستند و به روشنگری و هدایتگری مردم بخصوص 
در این ایام که شیاطین درصدد آلوده کردن فضای معنوی 

جامعه هستند، می پردازند.
فرمانده فراجا اضافه کرد: رسانه های معاند با پمپاژ ناامیدی 
مردم  گمراهی  در  سعی  روانی  عملیات  و  مردم  بین  در 
از  را  خود  آگاه صف  و  بصیر  مردم  که خوشبختانه  دارند 
انقالب  پای  همواره  که  کردند  ثابت  و  جدا  اغتشاشگران 
سرخ  خون  از  برخاسته  که  مقدس  نظام  بلند  آرمان  و 

شهداست، ایستاده اند.
اشتری تصریح کرد: پلیس با سوء استفاده کنندگان در هر 
را  مردم  اموال  و  ناموس  به جان،  تعرض  لباسی که قصد 
داشته باشند برخورد جدی کرده و در چارچوب قانون با 

آنها مقابله می کند.

4

زاکانی خبر داد:

ارزیابی ۳۳ شاخص برای انتخاب و انتصاب شهرداران

در  اخیر  انتصابات  به  اشاره  با  تهران  شهردار   
شهرداری تهران و مناطق از ارزیابی ۳۳ شاخص 

برای تغییرات مدیریتی خبر داد.
علیرضا زاکانی پس از نود و هفتمین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران به سواالت 
انتصابات اخیر شهرداری  آنان پاسخ داد و درباره 
تهران اظهار داشت: سه نیروی جدید به کار گرفته 
شدند.  جابجا  نیز  نفر  چهار  و  ابقا  نفر   ۱۵ شده، 
شهرداران منطقه ۶ و ۱۰ از بدنه شهرداری تهران 

و منطقه ۴ شهردار سابق کرج است.
اتمام  به  شهرداری  در  مدیریت  تغییر  افزود:  وی 
رسیده و حدود پنج ماه است برای این تصمیم کار 

می کنیم و ۳۳ شاخص را ارزیابی کرده ایم.
جابجا  که  افرادی  از  نفر  سه  داد:  ادامه  زاکانی 
که  شدند  انتخاب  مشاور  عنوان  به  شده اند 
طرح های  توانند  می  و  دارند  ای  ویژه  کارآمدی 

مختلفی تعریف کنند.
در  انتصابات  اساس  اظهارداشت:  تهران  شهردار 
شهرداری، خدمات کارآمدتر است و اصل بر تثبیت 
شرایط است جز در مواردی که نیاز به تغییر باشد.

زاکانی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم خدمت گذار 
نوع  امسال  افزود:  باشیم،  مردم  برای  شایسته ای 
مواجهه با موضوعات به ویژه از مرداد که شنبه های 

امید و افتخار را آغاز کرده ایم، تغییر کرده است.
شهردار تهران وعده داد که از بهمن تا پایان سال 

همه روزه افتتاح و کلنگ زنی انجام خواهد شد.
نیز  پروانه ساخت  زمان صدور  درباره کاهش  وی 
گفت: مصوبه ای در این زمینه در سال ۷۱ وجود 
دارد و ۳۰ سال شهر و کشور به همین رویه جلو 

می رود.
شهردار تهران ادامه داد: قانون زمانی اجرا می شود 

که بر اساس بستر اطالعاتی، ذی مدخالن صدور 
پروانه در کسری از روز انجام شود. در این راستا 
های  مجموعه  همه  اطالعات  انباشتگی  برهم 
مرتبط مورد نیاز است و مبتنی بر آن می توان در 

کسری از روز پروانه صادر کرد.
به گفته زاکانی، تالش شهرداری تاکنون این بوده 
دو  از  کمتر  به  شهرسازی  پروانه  زمان صدور  که 

هفته کاهش یابد.
وی افزود: پروانه ساخت نیاز به صدور مجوز دارد 
و ناظر بر شرایط زمین و بارگذاری است تا بتوان 
ایجاد  بنا  و  ساختمان  یک  برای  را  فنی  اقتضای 

کرد.
زاکانی با بیان اینکه توانستیم رکوردی را در این 
تاکید کرد:  اما راضی نیستیم،  ایجاد کنیم  زمینه 
روز  زیر ۶۰  مناطق  برخی  در  پروانه  زمان صدور 
است و در برخی مناطق تا ۱۵۰ روز کاهش یافته 
است و همچنان در حال تسریع و تسهیل هستیم 
داشته  همگان  برای  را  ساز  و  ساخت  امکان  تا 

باشیم.
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آگهي فراخوان جذب نيروي انساني اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تهران براي تكميل نيروي انساني )1 نفر( در رشته شغلي كتابدار براي 
كتابخانه عمومی صادق امامی شهرستان بهارستان از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به 
همكاري مي نمايد.الف( شرايط اختصاصي :1( داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در رشته هاي تحصيلي كتابداری صادره از يكي از دانشگاه ها 
و موسسات مورد تاييد وزارت علوم 2( دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 01 / 07 / 1401 تبصره 1: دارندگان مدارك باالتر از 
كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر 
سن اضافه مي شود.3( سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.4( كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.5( دارا بودن كارت پايان 
 خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان. تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ )01 / 07 / 1401( صادر شده باشد.
6( نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.

 تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،  منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.تبصره 3:ايثارگران در اجراي 
ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.ج( افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري 
دعوت خواهند شد.تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در 

آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
تلفن تماس:5674۹۹30
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اخبار

۱۲ بسته حمایتی در حوزه 
شهرسازی تبریز برای جلب 

سرمایه گذار تدوین شده است

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: ۱۲ 
این  معماری  و  شهرسازی  حوزه  در  حمایتی  بسته 
شهر برای جلب سرمایه گذار بخش خصوصی تدوین 
های  فرصت  ملی  در همایش  ها  بسته  این  و  شده 

سرمایه گذاری استان ارایه شده است.
ویژه  حمایتی  های  بسته  این  افزود:  عزتی،  محمد 
در   « با شعار  معاونت  این  از سوی  گذاری  سرمایه 
گذاری«  سرمایه  کانون  تبریز  ابریشم؛  جاده  مسیر 
تدوین شده است و در قالب این بسته ها از سرمایه 

گذاران در این حوزه ها حمایت می شود.
شامل  جمله  از  ها  بسته  این  داشت:  اظهار  وی 
تعرفه و  تبریز در  سیاست های تشویقی شهرداری 
های  بافت  ویژه  تسهیالت  جمله  از  محلی  عوارض 
تفصیلی  طرح  ضوابط  در  شهر  ناکارآمد  و  فرسوده 
و مصوبات بعدی کمیسیون ماده ۵، تسهیالت برای 
مالکان امالک و سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
فرهنگی کالنشهر  و  تاریخی  اماکن  احیای  و  حفظ 
تبریز و تسهیالت ویژه بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شهر در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ است.
گفت:  تبریز  شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
برای  ای  ویژه  تسهیالت  ها  بسته  این  قالب  در 
های  شهربازی  احداث  ها،  هتل  و  اقامتی  مراکز 
تبدیل  ها،  پارکینگ  احداث  سرپوشیده،  و  روباز 
ساختمان های موجود به هتل آپارتمان و احداث اتاق 
مادر و کودک و بازیکده در تعرفه عوارض محلی سال 

۱۴۰۱ پرداخت می شود.
ها  بسته  این  قالب  در  همچنین  داد:  ادامه  عزتی، 
تسهیالت ویژه ای برای واحدهای مسکونی مجتمع 
تخفیف  درصد   ۵۰ اعمال  غیرمجتمع،  مسکونی  و 
در عوارض برای نوسازی پاساژها و ساختمان های 
حوزه  در  و  شهر  سطح  فرسوده  و  قدیمی  تجاری 
عوارض محلی سال  تعرفه  در  اجتماعی  و  فرهنگی 

۱۴۰۱ پرداخت می شود.
وی اعالم کرد: شهرداری تبریز آماده است تسهیالت 
گوناگونی در راستای اجرای پروژه های شهری ارایه 
به ویژه  از سرمایه گذاران حوزه های مختلف  و  دهد 
به  دعوت  شهر  توسعه  جهت  در  خصوصی  بخش 

همکاری می کند.

نمایشگرهای سنجش کیفیت 
هوا تا پایان امسال در کرمانشاه 

راه اندازی می شود

کرمانشاه  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
تا  استان  هوای  کیفیت  نمایشگرهای سنجش  گفت: 

پایان امسال با رفع نقص فنی آن آغاز به کار می کند.
»احد جلیلیان«  اظهار کرد: هم اکنون چهار نمایشگر 
سنجش کیفیت هوا در استان وجود دارد که از این 
نمایشگر  یک  قصرشیرین،  در  نمایشگر  یک  تعداد 
در سرپل ذهاب و ۲ نمایشگر نیز در شهر کرمانشاه 

)میدان آزادی و زیباپارک( نصب شده است.
سال  از  نمایشگر  های  دستگاه  این  کرد:  اضافه  وی 
۱۳۹۸ نصب شده ولی به دلیل نداشتن نرم افزارهای 
مورد نیاز برای راه اندازی متاسفانه به دلیل مشکالت 
شود  می  بینی  پیش  که  بودند  غیرفعال  فنی  نقص 
بهره  مورد  امسال  پایان  تا  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  با 

برداری قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اعتبار 
مورد نیاز برای راه اندازی این نمایشگرها را بین ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی 
در  مردم  به  بخشی  آگاهی  نمایشگر،  تابلوهای  آین 
و  اساس شاخص ها  بر  هوا  کیفیت  وضعیت  خصوص 
معیارهای علمی داده می شود که می تواند مانع از تردد 

گروه های در خطر در زمان های اوج آلودگی باشد.
جلیلیان ادامه داد: استان کرمانشاه همچنین ۹ ایستگاه 
سنجش کیفیت هوا فعال است که از این تعداد چهار 
ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر کرمانشاه و در 
نفت  شرکت  و  پارک  زبا  شهرداری،  آزادی،  میدان 
مستقر است.وی یادآور شد: عالوه بر این، پنج ایستگاه 
نیز در شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسالم آباد 
ایستگاه ها  این  که  دارد  وجود  کنگاور  و  پاوه  غرب، 
و  کرده  اندازه گیری  را  هوا  آلودگی  آنالین  به صورت 
داده ها برای تجزیه و تحلیل و سنجش آلودگی هوای 
زیست  محیط  اداره کل  به  استان  مختلف  شهرهای 

ارسال می شود.

استان  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیر   
با  امسال پیش بینی می شود  کرمانشاه گفت: 
و  هزار  سه  جدید،  طرح های  از  بهره برداری 
۱۰۰ تن بر میزان تولید محصوالت کشاورزی 

و دامی این شرکت در استان افزوده شود.
»رضا زراعی« روز شنبه در گفت و گو با ایرنا 
کرمانشاه  استان  در  شرکت  این  کرد:  اظهار 
 ۸۳۰ که  است  اراضی  هکتار   ۸۷۵ دارای 
هکتار   ۴۵ و  دولتی  اراضی  شامل  آن  هکتار 
مجتمع  )یک  بخش خصوصی  اراضی  به  هم 
۶ هکتاری پرورش قارچ در شهرستان جوانرود 
در  ای  گلخانه  هکتاری   ۳۹ شهرک  یک  و 

میان دربند کرمانشاه( اختصاص دارد.
در  مختلفی  های  اینک طرح  هم  افزود:  وی 
سطح استان در حال واگذاری است که یک 
مجتمع گلخانه به وسعت ۲.۲ هکتار مورد بهره 

برداری قرار گرفته و یک مجتمع دیگر نیز به 
شده  برداری  بهره  آماده  هکتار  پنج  وسعت 
است که در مجموع میزان تولید در شهرک 
های کشاورزی استان را به میزان سه هزار و 

۲۰۰ تن در سال جاری افزایش خواهند داد.
استان  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیر 
کرمانشاه میزان تولیدات این شهرک ها را در 
سال گذشته سه هزار و ۳۹۵ تن اعالم کرد و 
یادآور شد: این میزان شامل ۴۸۰ تن گوشت 
قرمز، هزار و ۷۶۵ تن شیر، هزار و ۵۰ تن قارچ 

و ۱۰۰ تن سبزی و صیفی است.
زارعی در زمینه شهرک های آماده واگذاری 
و سرمایه گذاری به متقاضیان نیز بیان کرد: 
هم اکنون یک واحد ۱۶ هکتاری در قروتک 
گیالنغرب برای دامپروی و ۱۴۲ هکتار اراضی 
 ۲ و  دامپروری  شهرک  چهار  قالب  در  دیگر 

به  انتقال  مرحله  در  نیز  ای  گلخانه  شهرک 
در  که  است  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
شهرهای اسالم آباد، سرپل ذهاب، هرسین و 

روانسر واقع شده است.
 وی تاکید کرد: با راه اندازی واحدهای موجود 
در این ۱۴۲ هکتار پیش بینی می شود ۳۶ 
ای  و گلخانه  انواع محصوالت دامی  تن  هزار 

تولید و روانه بازار مصرف شود.
بزرگترین شهرک کشاورزی کرمانشاه در قصر 

شیرین احداث می شود
های  شهرک  بزرگترین  از  دیگر  یکی  زارعی 
کشاورزی کرمانشاه را شهرک ۴۸۷ هکتاری 
زیرساخت  گفت:  و  کرد  عنوان  شیرین  قصر 
راه  شامل  ای  گلخانه  شهرک  این  های 
دسترسی و زیرساخت های آب و برق در حال 
آماده شدن است که پس از اتمام به متقاضیان 

واگذار خواهد شد.
استان  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
کرمانشاه اضافه کرد: با واگذاری این شهرک به 
متقاضیان فعالیت در زمینه تولید محصوالت 
گلخانه ای پیش بینی می شود ۱۲۰ هزار تن 
انواع محصول در آن تولید و روانه بازار مصرف 

شود.
اراضی  از  دیگر  هکتار   ۱۴۹ شد:  یادآور  وی 
نیز  استان  های کشاورزی  به شهرک  متعلق 
در قالب ۲ شهرک گلخانه ای و چهار شهرک 
دامپروری در شهرستان های صحنه، هرسین، 
حال  در  نیز  آباد  اسالم  و  کرمانشاه  داالهو، 
از  بعد  که  است  است  شرکت  این  به  انتقال 
واگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد 

گرفت.
کشاورزی  های  شهرک  نهم  رتبه  کرمانشاه 

کشور را داراست
زارعی، کل مساحت اراضی متعلق به شرکت 
هزار  را ۳۹  کشور  در  کشاورزی  شهرک های 
استان  گفت:  و  کرد  عنوان  هکتار   ۲۰۵ و 
با داشتن ۱۸ شهرک که شامل ۲  کرمانشاه 
شهرک خصوصی و ۱۶ شهرک دولتی است 

در رتبه نهم کشور قرار دارد.
گذشته  دهه  یک  حدود  از  ایرنا،  گزارش  به 
شهرک های  در  سرمایه گذاری  موضوع 
تولیدات  در  جهش  راستای  در  کشاورزی 
های  فرصت  ایجاد  نیز  و  کشاورزی  بخش 
قرار  توجه  مورد  کشور  در  مناسب  شغلی 
گرفت که در این راستا شرکت شهرک های 
کشاورزی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ زیر نظر 
وزارت جهاد کشاورزی کار خود را آغاز کرد 
زنجیره   از  پشتیبانی  و  مدیریت  وظیفه  که 
و شهرک های  مجتمع ها  در  کشاورزی  تولید 
به  را  یا شیالتی  کشاورزی گلخانه ای، دامی  

عهده گرفت.

 تولید شهرک های کشاورزی کرمانشاه امسال
 سه هزار و ۱۰۰ تن افزایش خواهد یافت

اخبار

بلوار شهیدان دایی پور و سرابیان 
شهر کرمانشاه افتتاح شد

 بلوار شهیدان دایی پور و سرابیان به طول ۶ کیلومتر 
 « حضور  با  یکشنبه  روز  تومان  میلیارد   ۳۹ اعتبار  و 
بهمن امیری مقدم« استاندار و » نادر نوروزی« شهردار 

کرمانشاه افتتاح شد.
بلوار  افتتاح  آیین  در  یکشنبه  روز  کرمانشاه  شهردار 
شهیدان دایی پور و سرابیان افزود: امروز با افتتاح این 
بلوار چند شهرک کیانشهر، آریا شهر، فدک یک و ۲ و 

مراد آباد از بن بست خارج می شوند.
شهدای  خاطر  و  یاد  داشت  گرامی  با  نوروزی«  نادر   «
دایی  ویژه شهیدان  به  مدافعان حرم  و  اسالمی  انقالب 
پور و سرابیان گفت: افتتاح این بلوار باعث رونق شهرک 
های این منطقه می شود و رفت و آمد و زندگی برای 
شهروندان ساکن در شهرک های یاد شده بسیار تسهیل 

می یابد.
وی  در ادامه یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری 
اتصال بلوار شهیدان دایی پور و سرابیان به تقاطع غیر 
همسطح  میدان سپاه )در حال تکمیل( به بلوار زن و 
از آنجا به منطقه الهیه دانست و افزود: ایجاد این رینگ 
ترافیکی شرق به غرب شهر کرمانشاه بار ترافیک میدان 
شهدا، میدان آزادی و کل شهر کرمانشاه را تا حد زیادی 
کاهش می دهد و موجب صرفه جویی در وقت و زمان، 

سوخت و تسریع امور می شود.
نوروزی با بیان اینکه ۹۰۰ متر بلوار شهیدان دایی پور و 
سرابیان در سالهای گذشته احداث شده  گفت: با تامین 
بلوار  اعتبار نزدیک به ۳۹ میلیارد تومان ساخت پروژه 
کلید  ماه  اول شهریور  از  سرابیان  و  پور  دایی  شهیدان 
 ۶ روزی  شبانه  جهادی  کار  با  روز   ۴۵ ظرف  و  خورد 
امروز شاهد بهره  اتمام رسید و  به  باقی مانده  کیلومتر 

برداری از آن هستیم. 
 شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز ۲ معبر از این 
بلوار به بهره برداری رسیده است گفت: معبر اول بلوار 
که بنام شهید دایی پور است به طول سه کیلومتر مردم 
شهرک آریا شهر به بهشت زهرا را متصل می کند که 
شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۱۵ حدود  آن  اجرای  برای 

است.
نوروزی اضافه کرد: معبر دوم بلوار که بنام شهید سرابیان 
شهرک  مردم  کیلومتر  سه  طول  به  شده،  گذاری  نام 
کیانشهر را به بزرگراه حضرت امام خیمنی )ره( با ۲۴ 

میلیارد تومان اعتبار متصل می کند.
وی در پایان یکی از سیاست های کالن و مهم شورای 
شهر و شهرداری کرمانشاه را ایجاد یک رینگ شرق به 
غرب با توسعه بلوار شهیدان دایی پور و سرابیان عنوان 
کرد.کالن شهر کرمانشاه با تقسیم به هشت منطقه بیش 
از یک میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیون استان را در خود 

جای داده است.  

بزرگترین پارک آبی غرب کشور در 
کرمانشاه آماده افتتاح شد

گفت:  کرمانشاه  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
بزرگترین پارک آبی غرب کشور در این استان با ۱۵۰ 

میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده افتتاح شد.
صابر رحیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
آبی( که  )پارک  تفریحی سرگرمی  این مجموعه  افزود: 
احداث آن از سه سال قبل توسط بخش خصوصی آغاز 
شده بود پیش بینی شده است طی هفته آینده با حضور 
حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در شهر کرمانشاه 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این مجموعه بزرگ با عنوان »پارک آبی 
پاسارگاد پالس« در خیابان عصر انقالب در فاز ۲ محله 

فرهنگیان واقع شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: این 
مربع  متر   ۷۰۰ و  هزار  چهار  دارای  تفریحی  مجموعه 
نفر  برای ۸۰  افتتاح آن زمینه اشتغال  با  و  بوده  زیربنا 
در آن فراهم خواهد شد.رحیمی با بیان اینکه امکانات 
نوع خود  آبی در  پارک  این  و تجهیزات نصب شده در 
این  ادامه داد: سرسره های آبی هیجانی  بی نظیر است 
نمونه  که  دارد  متر طول  و ۱۳۰  ارتفاع  متر  پروژه ۱۳ 

مشابه آن را در هیچ جای دیگر کشور نداریم.
رستوران، سالن  بزرگساالن،  و  استخرهای کودکان  وی 
بدنسازی، سالن فوتبال دستی، سالن بیلیارد، آب درمانی، 
ماساژ درمانی، اتاق نمک، سونای خشک و جکوزی را از 
جمله فضاهای در نظر گرفته شده برای این پروژه عنوان 
در  تفریحی  مجموعه  این  افتتاح  ایرنا،  گزارش  به  کرد. 
استان کرمانشاه که یکی از مقاصد مهم برای گردشگران 
داخلی و خارجی در غرب کشور به شمار می رود نقش 

مهمی در جذب گردشگر در این استان خواهد داشت.

5استان ها

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: تبریز از بزرگترین پایگاه های سینمای ایران 
فضای  و  جغرافیایی  موقعیت  جهت  به  و  است 
حرف های  گفتن  برای  بزرگی  ظرفیت  فرهنگی 

بزرگ در این حوزه دارد.
ایران«  سیدقاسم ناظمی در آیین »مهر سینمای 
در  استان  سینماگران  وقفه  بی  تالش  با  افزود: 
طی سال های گذشته با وجود کمبودها، کارهای 
بزرگی رقم خورده است و امید است با تالش های 

ظرفیت  این  از  مسووالن  همراهی  و  هنرمندان 
عظیم هنری بهترین بهره را برد.

وی اظهار داشت: اگر چه سینمای ملی ما در سطح 
حرفه ای در جریان است و رویدادهای مبارکی را 
داشتن  بدون  اما  است  زده  رقم  در سطح جهانی 
سینمای محلی و منطقه ای، سینمای ملی ضعیف تر 

خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: ما مفتخر هستیم که آیین و دین ما بهترین 

الگو برای زندگی انسان معاصر است و هنرمندان ما 
این معارف را در قالب هنر طرح و پژوهشگران در 
البالی آن ارزش ها غور می کنند و برای عالقمندان 

و نیازمندان درک دقیقتری را ارائه می دهند.
به  شدت  به  امروز  دنیای  داد:  ادامه  ناظمی، 
سینمایی که از فطرت و انسانیت سخن می گوید 
نیازمند است و ما خوشحال هستیم که سینمای 
اتفاق هایی را  ما و سینماگران ما در دهه گذشته 
رقم زدند که هم راستا با سینمای انسانی بوده و 

در نتیجه این سینما مورد توجه جهانی قرار گرفته 
است.

به گزارش ایرنا، ویژه برنامه مهر سینمای ایران به 
مناسبت روز ملی سینمای ایران و با هدف ترویج 
فضای نشاط، شادابی و پویایی در سینماهای کشور 
و همچنین در راستای عدالت فرهنگی و هنری در 
دولت سیزدهم همزمان با سراسر کشور با حضور 
اهالی سینما در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز 

برگزار شد.

تبریز از بزرگترین پایگاه های سینمای ایران است

 دوبانده کردن مسیر کرمانشاه به کامیاران در 
از  یکی  میاندوآب  به  کرمانشاه  بزرگراه  قالب 
مصوبات سفر رییس جمهور به این استان بود 
بهره برداری  آماده  ماه  سه  گذشت  از  پس  که 
شده و به زودی به صورت رسمی افتتاح می شود.

به گزارش ایرنا، اعضای هیات دولت ۲۳ تیر ماه 
در سفر یک روزه ای به کرمانشاه ۲۰۰ پروژه با 
اعتبار ۳۳ هزار ۷۴۲ میلیارد تومان به تصویب 
رساندند که  ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن 

مربوط به پروژه های عمرانی بود.
از این میزان اعتبار نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
کامیاران  به  کرمانشاه  مسیر  تعریض  پروژه  به 
اختصاص پیدا کرد که بر اساس آمارهای اعالم 
شده توسط پلیس راهور یکی از پر حادثه ترین 

جاده های کرمانشاه است.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 
ایرنا، گفت:  به خبرنگار  پروژه  این  با  رابطه  در 
 ۴۲ کامیاران  تا  کرمانشاه  جاده  مسیر  طول 
کیلومتر است که ۳۳ کیلومتر آن تا سال ۱۴۰۰ 

تعریض و به بهره برداری رسید.
»الیاس سلیمانی« افزود: کار تعریض ۹ کیلومتر 
با تامین اعتبار توسط  باقی مانده از مسیر نیز 
دولت سیزدهم انجام شد که اکنون این مسیر به 

بهره برداری رسیده و آماده افتتاح است.
منتظر  پروژه  رسمی  افتتاح  برای  افزود:  وی 
کرمانشاه  به  و شهرسازی  راه  وزیر  برنامه سفر 
هستیم؛ بر اساس هماهنگی های انجام شده به 
نظر می رسد که این پروژه تا پایان ماه با حضور 

یکی از مقامات کشوری به بهره برداری برسد.
استاندار کرمانشاه نیز چندی پیش در بازدید از 
این پروژه، مسیر کرمانشاه به کامیاران را یک 
مسیر کلیدی برای کشور توصیف کرد و گفت: 
بزرگراه کرمانشاه - کامیاران یکی از محورهای 
مبادالتی بسیار مهم استان است که در ادامه به 
راهگذر تجاری شمال غرب کشور و مرز بازرگان 

متصل می شود.
اینکه سال ها  به  اشاره  با  امیری مقدم«  »بهمن 
این پروژه بزرگ با رکود مواجه بوده است، عنوان 
مدیریت  یک  نیازمند  پروژه  این  تکمیل  کرد: 
جهادی و میدانی بود و در دولت مردمی تالش 

گسترده ای برای اتمام آن صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یک جهش بزرگ در روند 
صورت  کامیاران  به  کرمانشاه  بزرگراه  تکمیل 
معاونت  محوریت  با  کرد:  عنوان  است  گرفته 
با  بزرگراه  این  شد  تالش  استانداری  عمرانی 

بهترین کیفیت و در کمترین زمان اجرا شود.
پروژه،  این  افتتاح  با  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
به صورت  به کامیاران  محور کلیدی کرمانشاه 
و  پرخطر  این مسیر  و  دوبانده می شود  کامل 
پرحادثه به جاده ای ایمن برای تردد تجاری و 

مسافری بین دو استان تبدیل خواهد شد.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
راه  حوزه  برای  مناسبی  اعتبارات  کرمانشاه 
استان کرمانشاه در نظر گرفته شده اما تاکنون 

به صورت رسمی ابالغ نشده است.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آهکی  مهرداد 

اظهار داشت: ۳۰ سال از آغاز عملیات اجرایی 
پروژه بزرگراه کربال )بزرگراه اسالم آباد غرب – 
قصرشیرین( می گذرد ولی همچنان ناتمام باقی 

مانده است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه ۱۲۵ کیلومتری 
به تصویب رسید  در سفر اخیر رییس جمهور 
این  های  زیرساخت  تکمیل  داشت:  اظهار 
بزرگراه عالوه بر حفظ جایگاه مرکزیت کرمانشاه 
در غرب کشور، موجب تسهیل در روند صادرات 
کاال به بخش عربی عراق، اقلیم کردستان، ورود 
از  گردشگران  و  زیارتی  های  کاروان  خروج  و 
مرزهای خسروی و پرویزخان می شود و رونق 

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

باند دوم  برای تکمیل  اعتبار  از تصویب  آهکی 
در  و  داد  خبر  هم  نورآباد  به  بیستون  بزرگراه 
از  ترانزیتی  اجرای جاده  با  اظهار داشت:  ادامه 
کامیاران تا هرسین، یک موقعیت ممتاز تجاری 
غربی کشور  نوار  استان های  برای  مبادالتی  و 
ارتباط  امکان  یک  و همچنین  ایجاد می شود 
مناسب بین استانی و دسترسی مناسب از طریق 

کامیاران - سنندج به بازار همسایه های شمالی 
ایران در حاشیه دریای خزر، ترکیه و همچنین 
کشورهای  به  آباد  خرم   - هرسین  طریق  از 

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

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

تحقق وعده دولت در راه کرمانشاه/آخرین قطعه بزرگراه 
کرمانشاه - میاندوآب آماده افتتاح است
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تیته: نیمار می تواند در جام جهانی 
2026  هم به میدان رود

سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل به ستایش از نیمار 
بازیکن  این  بدنی  و  ذهنی  توانایی  از  او   . پرداخت 
سخن به میان آورد و تاکید کرد که او در جام جهانی 

۲۰۲۶ هم می تواند به میدان رود.
به گزارش ایسنا و به نقل از از النس، تیم ملی فوتبال 
جام  در  قهرمانی  بزرگ  شانس های  از  یکی  برزیل 

جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
نیمار شاخص ترین و بهترین بازیکن "سلسائو" است 
و امید نخست هواداران و کادر فنی تیم ملی فوتبال 

برزیل برای درخشش و قهرمانی در قطر است.
تیته به ستایش از نیمار پرداخت. او از توانایی ذهنی 
و بدنی این بازیکن سخن به میان آورد و تاکید کرد 
که او در جام جهانی ۲۰۲۶ هم می تواند به میدان 

رود.
این جام جهانی،  عنوان  به هیچ  نظرم  به  او گفت: 
جام جهانی آخر نیمار نیست. شرایط بدنی نیمار به 
گونه ای است که او می تواند در جام جهانی ۲۰۲۶ 
هم به میدان رود. او از نظر بدنی و ذهنی در شرایط 
این  بر  خاطر  همین  به  و  دارد  قرار  خوبی  بسیار 
می تواند  بعدی هم  در جام جهانی  که  باور هستم 
در سن ۳۵  سال ۲۰۲۶  در  نیمار  باشد.  تاثیرگذار 

سالگی خواهد بود و هم چنان می تواند بازی کند.
نیمار در گفت وگوی تلویزیونی که اخیرا داشت در 
واکنش به حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: فکر 
نمی کنم که چنین توانایی را داشته باشم. به نظرم 

این آخرین جام جهانی من خواهد بود.
جام جهانی قطر سومین جام جهانی است که نیمار 
تجربه خواهد کرد. او در جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ 
هم برای "سلسائو" به میدان رفت اما نتوانسته است 
که قهرمانی با این تیم را در این رقابت بزرگ تجربه 

کند.

عطایی با قدرت می ماند

داورزنی: برای والیبال سهمیه المپیک صادر نکرده اند
خبر

بچیروویچ:  بسکتبال ایران به اوج  
باز می گردد

6

 مدیر فنی تیم ملی بسکتبال ایران با ابراز امیدواری روند 
صعودی تیم ملی کشورمان گفت: بسکتبال ایران دوباره 
تمرکز  و  تالش  خوب،  بازیکنان  رسید.  خواهد  اوج  به 
تیمی رمز موفقیت ما خواهد بود و باید همدل و متحد 

حرکت خود را ادامه دهیم.
ملی  تیم  فنی  مدیر  عنوان  به  که  بچیروویچ  مهمد   
آغاز  فدراسیون  با  را  خود  فعالیت  بزرگساالن  بسکتبال 
ایران گفت  از حضور مجدد در  ابراز خرسندی  با  کرده، 
ایران هستم چرا که  دوباره  اظهار داشت: خوشحالم که 
۱۰ سال در این کشور خاطرات بسیار خوبی دارم و در 
این سال های گذشته هم با وجود دوری از ایران در کشور 
نیکخواه  صمد  و  یخچالی  بهنام  حدادی،  حامد  با  چین 
از  و  داشتم  ایران صحبت  بسکتبال  بهرامی در خصوص 
آنجایی که با تیم ملی ایران سابقه همکاری دارم، ایران را 

در قلب خود حس می کنم.
همیشه  یادآور شد:  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  فنی  مدیر 
حس خوبی به ایران داشتم و امروز می خواهیم خاطرات 
بسازیم.  ایران  برای بسکتبال  تیمی  با یک کار  را  خوبی 
با ورزش قهرمانی  آنها  از  را داشتیم که برخی  ما نسلی 
آنها هنوز هستند. همه  از  اما برخی دیگر  وداع کرده اند 
این بازیکنان برای بسکتبال ایران تالش کرده و افتخارات 
خوبی به ارمغان آورده اند، امیدوارم بتوانیم جوانان خوبی 
با  و  کنیم  گذشته  نسل  و  بازیکنان  این  جایگزین  را 
به  را  توجهی  قابل  افتخارات  جوانان،  از  خوب  استفاده 

ارمغان آوریم.
مهم ترین  گفت:  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  مدیرفنی 
هدفمان در مقطع کنونی پنجره های پنجم و ششم جام 
جهانی است و اعتقاد دارم با بازیکنان خوبی که در اختیار 
داریم می توانیم در قالب برنامه خوب به موفقیت دست 
پیدا کنیم و برای تحقق این هدف، با تمرکز و اراده باال، 

تالش مضاعف خواهیم داشت.
کرد:  تصریح  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  بچیروویچ 
اتحاد رسانه ها، فدراسیون،  با همکاری و  ادامه مسیر  در 
کمیته ملی المپیک و مردم دوباره بسکتبال قدرتمندی از 

ایران را می توانیم نشان دهیم و به اوج برگردیم.

بهروز عطایی می گوید در جریان لیگ برتر، بازیکنان 
ملی  تیم  برای  تا  دارد  نظر  زیر  را  مختلف  تیم های 

اطالعات الزم در مورد آن ها را داشته باشد.
به گزارش ایسنا، سه هفته از لیگ برتر والیبال گذشته 
و  کمتر  بازی  یک  با  آمل  هراز  لبنیات  تیم  و  است 
۶ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته 
است. بهروز عطایی، سرمربی تیم لبنیات هراز آمل، 
در گفت وگو با ایسنا، در مورد برگزاری مسابقات لیگ 
برتر، گفت: هفته اول دو بازی و هفته دوم یک بازی 
معوقه داشت اما به طور کلی معتقدم در شروع لیگ 
برتر مثل سنوات گذشته کاستی هایی از بابت آمادگی 

و هماهنگی تیم ها وجود دارد. وضعیت عالی نیست 
نیاز  و برای اجرای عالی مهارت ها به زمان بیشتری 

دارند.
وضعیت  بهترین  در  تیمی  هیچ  افزود:  اوامه  در  او 
این شرایط کیفیت مسابقات هم ۱۰۰  و در  نیست 
درصد نخواهد بود. معموال شروع فصل با سختی های 
خاص خود همراه است چون تیم ها با تغییرات نسبت 
هم  از  و  می شوند  مسابقات  وارد  قبل  سال های  به 
اطالعات کافی ندارند. کیفیت لیگ تا به االن معمولی 
بوده و این طبیعی است. نتایج مسابقات هم گویای 
این است اما تیم ها بازی به بازی بهتر می شوند و اوج 

کارآیی تیم ها را از نیم فصل دوم خواهیم دید.
عطایی در مورد وضعیت تیم خود گفت: تیم ما هم از 
این قاعده مستثنا نیست و ما هم در شرایط ایده آلی 
قرار نداریم. دیدار هفته اول ما به تعویق افتاد و در 
در  بازی مان  کیفیت  دادیم،  انجام  که  مسابقه ای  دو 
مسابقه دوم نسبت به اول بهتر شد. سعی می کنیم 
آرام آرام خودمان را به فضای اصلی مسابقات که در 
نیم فصل دوم است، برسانیم و بازی های قابل قبول و 

با کیفیت بهتر نسبت به االن داشته باشیم.
تیم  ناکامی  به  اشاره  با  آمل  هراز  لبنیات  سرمربی 
نیمه نهایی،  به  صعود  برای  گذشته  فصل  در  خود 
تاکید کرد: سال قبل یک اتفاق بود که به نیمه نهایی 
صعود نکردیم اما سعی می کنیم امسال عملکردمان 

کارایی خود  و  و کیفیت  باشد  از سال گذشته  بهتر 
را باال ببریم. قطعا این موضوع نتیجه را هم با خود 

به همراه دارد.
استاندارسازی  زمینه  در  فدراسیون  تاکید  به  او 
گذشته  هفته های  در  که  مسابقات  سالن های 
حاشیه هایی را به وجود آورده است، اشاره و بیان کرد: 
سالن ما از نظر استاندارد مشکلی ندارد. پارکت معلق 
است که بین آن فضا وجود دارد و مشکلی نیست. 
مسابقات  ما  دارد.  متفاوتی   تعاریف  استاندارسازی 

لیگ برتر را برگزار می کنیم نه قهرمانی جهان.
شکل های  استاندارسازی  اینکه  تاکیدبر  با  عطایی 
از سالن ها  بسیاری  و  ما  افزود: سالن  دارد،  مختلفی 
فدراسیون  بحث  نیست.  مشکلی  و  دارد  معلق  کف 
از کف پوش های استاندارد است که طبیعتا  استفاده 
به  قرار داده و ما هم  اولویت  را در  بازیکن  سالمتی 
تنها  این زمینه  البته هماهنگی در  داریم.  توجه  آن 
طبق خواست باشگاه اتفاق نمی افتد چون باشگاه های 
ما خصوصی یا دولتی هستند که زیر نظر اداره کل  
تربیت بدنی استان ها قرار ندارند. از طرفی بسیاری  از 
سالن ها چند منظوره هستند و عوض کردن کف پوش 
می کند.  چالش  دچار  شهر  ورزش  برای  را  شرایط 
فدراسیون  و  کل  ادارات  بین  تعاملی  باید  بنابراین  
کف پوش  با  والیبال  مسابقات  سالن  تا  شود  ایجاد 

مناسب در اختیار باشگاه ها قرار بگیرد.

لیگ والیبال زیر ذره بین مربیان تیم ملی/ عطایی: گزارش بازیکنان به من می رسد

سال  اینکه  بر  تاکید  با  والیبال  فدراسیون  رئیس 
آینده رویدادهای زیادی پیش روی تیم ملی است، 
از این مسابقات است،  المپیک یکی  انتخابی  گفت: 

رقابت هایی که کسب سهمیه از آن سخت است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی رئیس 
ملی  روز  مراسم  حاشیه  در  والیبال  فدراسیون 
امین  مورد  در  خبرنگاران  پرسش  به  پارالمپیک 
سال  برای  والیبال  ملی  تیم  برنامه  نژاد،  اسماعیل 
وضعیت  مختلف،  رویدادهای  در  حضور  و  آینده 

سرمربیان تیم ملی بانوان و مردان و ... پاسخ داد. 
وی ابتدا در مورد پرونده امین اسماعیل نژاد، خدمت 
سربازی و عدم حضورش در لیگ برتر گفت: موضوع 
سربازی اسماعیل نژاد، پیچیده است. او از اول غیبت 
داشت، شامل مقرراتی می شد که مربوط به نیروهای 
مسلح است نه ما، با این حال  پیگیری هایی انجام 
با  ورزش  وزارت  و  ورزش  وزارت  از طریق  تا  دادیم 
با  شود.داورزنی  مکاتبه  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد 
به عنوان سرباز  او  ما درخواست کردیم  اینکه  بیان 
قهرمان در اختیار فدراسیون والیبال باشد، ادامه داد: 
نیروی  مسئوالن  حضور  با  فدراسیون  در  جلسه ای 
انتظامی و رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح برگزار 
کردیم. ما می خواستیم اسماعیل نژاد، اجازه بازی در 
به عنوان سرباز  را  از پاس گرگان  به غیر  باشگاهی 
قهرمان داشته باشد. منتظر تصمیم ستاد کل هستیم 
تا جلسه به نتیجه برسد اما مشکل ما تا حد زیادی 
به غیبت های قبلی او برمی گردد. اسماعیل نژاد، سال 
قبل هم که در تیم شهداب بازی می کرد اما مدتی 
از  پس  او  معرفی  زمان  به  غیبتش  داشت.  غیبت 
گرفتن دفترچه هم مربوط می شود. روزی نیست که 
ما مسئله این بازیکن را از ستاد کل پیگیری نکنیم.

از طرف  کرد:  عنوان  موضوع  این  ادامه  در  داورزنی 
اینکه  به  توجه  با  خواستند  ما  از  انتظامی  نیروی 
اسماعیل نژاد سرباز است و نمی تواند در جای دیگری 
تا  کند  بازی  پاس  در  ماهی  دو  یکی  کند،  خدمت 
تکلیفش مشخص شود. طبق قانون او سربازی است 
که در اختیار باشگاه پاس است. اسم او از ابتدا در 
لیست ۲۰ نفره تیم پاس بوده ولی ما می خواستیم 
به عنوان سرباز قهرمان در باشگاهی دیگر بازی کند 
که تاکنون این اجازه صادر نشده است. تعیین تکلیف 
این  به دنبال  ما  و  انجام می دهد  باشگاه پاس  را  او 
و  کل  ستاد  عنایت  با  ملی  سرمایه  این  تا  هستیم 
انتظامی حفظ شود.»اسماعیل نژاد گفته بود  نیروی 
ترجیح می دهد با لباس نظامی به پادگان برود ولی 
برای پاس بازی نکند«، داورزنی در واکنش به این 

مسئله گفت: این بازیکن انتظار نداشت این مشکالت 
برایش پیش بیاید و دوست داشت پس از لیگ و از 
سال ۱۴۰۲ برای تیم ملی بازی کند. به همین خاطر 
از همه ما گله داشت و دلخور بود. طبیعتا، سرباز، 

سرباز است و نمی توان کاری کرد.
داورزنی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه 
با »تقویم سال ۲۰۲۳ و برگزاری رویدادهای مختلف 
برای تیم ملی و اینکه در کدام رویداد تیم ملی اصلی 
شرکت خواهد داشت؟«، مطرح شد، گفت: سال آینده 
لیگ ملت  ها را داریم که خردادماه برگزار می شود ، 
مسابقات قهرمانی آسیا هم در تهران برگزار می شود. 
بازی های  کمی،  فاصله  به  و  ها  رقابت  این  از  بعد 
آسیایی آغاز می شد.در ادامه هم باید در رقابت های 
باید  یعنی  باشیم.  داشته  شرکت  المپیک  انتخابی 
تیمی داشته باشیم که در چند رویداد شرکت کند. 
در حال برنامه ریزی برای این موضوع هستیم.رئیس 
فدراسیون والیبال در مورد ادامه همکاری »الساندرا 
این  گفت:   ایران  زنان  ملی  تیم  سرمربی  کمپدلی« 
به  توجه  با  دارد.  قرارداد  ما  با  آینده  سال  تا  مربی 
سوابق او در رده سنی پایه از کمپدلی خواسته ایم تا 

تیم زیر ۱۶ سال ایران را نیز تشکیل دهد.
عطایی  بهروز  وضعیت  مورد  در  همچنین  داورزنی 
این مربی  تاکید کرد که  والیبال  در راس تیم ملی 

کماکان با قدرت با ما همکاری خواهد داشت. 
مشکل  با  رابطه  در  که  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی مطرح شد، گفت: 
فدراسیون والیبال با اقدام به موقع مشکلی تا کنون 
نداشته  است. ریشه این موضوع به اقدام فدراسیون ها 
اینترت  محدودیت  دلیل  به  سفارت خانه ها  بهانه  و 
بازمی گردد که بهانه خوبی نیست. برای برطرف شدن 

این مشکل هم وزارت خارجه باید ورود کند. 
این سوال که»به جذب مربی  به  پاسخ  داورزنی در 
خارجی فکر می کنید« به قهرمانی والیبال با مربی 
اشار  جوانان  و  نوجوانان  در  جهان  قهرمان  داخلی 
کرد و گفت: هفته آینده جلسه آسیب شناسی سه 
رده سنی نوجوانان که نایب قهرمان آسیا شد، بهروز 
عطایی سفت و سخت سرمربی تیم ملی تا المپیک 
پاریس است. سال سختی پیش رو داریم و این را به 
همه اعالم می کنم. شرایط انتخابی المپیک شرایط 
سختی است و به این راحتی نیست که فکر کنیم 
جواز المپیک را برای ما صادر کرده اند و همه چیز 
آماده است. باید تالش بیشتری انجام بدهیم، نقاط 
را برطرف کنیم و رقبای سختی پیش   ضعف خود 
شیوه  مورد  در  والیبال  فدراسیون  داریم.رئیس  رو 
توزیع سهمیه المپیک با بیان اینکه ۲۴ کشور برتر 
رنکینگ دنیا در سه گروه ۸ تیمی تقسیم می شوند، 

و  رود  می   باال  تیم  گروه ۲  هر  از  کرد:  خاطرنشان 
اینگونه ۶ سهمیه توزیع می شود. یک سهمیه هم 
برای میزبان است. بنابراین ۵ سهمیه باقی می ماند 
 ۲۰۲۴ سال  ملت ها  لیگ  مسابقات  از  بعد  که 
مشخص خواهد شد. بعد از آن در مرحله گروهی و 
بر اساس رنکینگ ۵ تیم دیگر انتخاب می شوند. در 
این مرحله رنکینگ ما بسیار بسیار اهمیت خواهد 
قهرمانی  مسابقات  به  ای  به  اشاره  داشت.داورزنی 
جهان ۲۰۲۲ داشت و تصریح کرد: در آن مقطع با 
مشکالت عدیده ای روبرو بودیم مثال اینکه سه چهار 
نفر از بازیکنان اصلی مانند میثم صالحی را در اختیار 
نداشتیم. جواد کریمی را نصف و نیمه داشتیم و اصغر 
مجرد نیز تقریباً در اواخر آمادگی به ما اضافه شد. در 
کل شرایط به گونه ای بود که تیم دگرگون شده ای 
عازم مسابقات شد. در لیگ ملت  ها بچه ها خوب کار 
کردند اما در قهرمانی جهان در گروهی قرار گرفتیم 
که به جز بازی با هلند تقریبا انتظار این اتفاقات را 
تا  کنیم  برطرف  را  خود  ضعف  نقاط  باید  داشتیم. 
بتوانیم کسب سهمیه المپیک کنیم و جایگاه خود 

را در جهان داشته باشیم.
کنار عطایی گفت:  آنالیزور در  مورد حضور  وی در 
نیمکت تیم ملی بررسی می کنیم و هر آنچه نیاز باشد 

را تامین می کنیم.

برنامه  با  گفت:  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
ریزی دقیق به سوی آینده گام برمی داریم 
و به حاشیه سازی آنها که منافع خود را در 

تکواندو از دست داده اند توجه نمی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی 
تکواندو  خانه  محل  در  تکواندو   ملی  تیم 
برگزار و ترکیب این تیم در بخش مردان 
جهان  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای 
تیم  عضو  سه  حضور   شد.  مشخص 
نوجوانان که در مسابقات تابستان موفق به 
کسب دو طالی این رده سنی در مسابقات 
برتری  با  شدند،  جهان  و  آسیا  قهرمانی 
مقابل رقبای خود در ترکیب ثابت تیم ملی 
در  حضور  جواز  و  گرفته  قرار  بزرگساالن 
را کسب کردند.  قهرمانی جهان  مسابقات 
اتفاقی نادر در تکواندو که کمتر شاهد آن 

بودیم.
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو در 
انتخاب  این مسابقات در خصوص  حاشیه 
تیم ملی و ترکیب جواب آن صحبت هایی 

را مطرح کرد:
شرایط انتخابی ها مطلوب بود

انتخابی  رقابت های  گفت:  ابتدا  در  ساعی 
تیم ملی به دلیل قضاوت داوران با تجربه 
نقص  کم  داوری  سیستم  از  استفاده  و 
عملکرد  شد،  برگزار  مطلوبی  شرایط  در 
تکواندوکاران خوب بود، اما احساس کردم 
این  از  برخی  هستند.  خسته  مقدار  یک 
لبنان،  المللی  بین  رقابت های  در  نفرات 
گذاشته  سر  پشت  را  سنگینی  مسابقات 
بودند. گرمی هوا در بیروت نیز باعث شده 

بود که دو، سه نفر از آنها مریض شوند.
بودیم  را شاهد  مبارزات خوبی  افزود:  وی 
در  نبود.  نتایج مشخص  آخر  لحظه  تا  که 
برخی مسابقات در ثانیه آخر نتیجه عوض 
تکواندوکاران  می دهد  نشان  این  که  شد 
خوبی در اختیار داریم که رقابت نزدیکی 
با هم دارند و این نشان از پشتوانه خوب 
آسیب  خوشبختانه  دارد.  ایران  تکواندو 
بدون  بچه ها  بود  مهم  و  نداشتیم  دیدگی 
پشت  را  انتخابی  این  دیدگی  آسیب 
تیم  ترکیب  نیز  نهایت  در  و  بگذارند  سر 

مشخص شد.
حرف و حدیثی باقی نماند

رئیس فدراسیون تکواندو در پاسخ به این 
سوال که چرا به نتایج انتخابی اول استناد 
نشد و مجدداً رقابت در ۵ وزن برگزار شد 
تا حرف و حدیث هایی ایجاد شود؟ گفت: 
داوری  سیستم  با  را  مسابقات  ما  وقتی 
و حدیثی وجود  برگزار کردیم، چه حرف 
دارد؟ در مرحله اول نیز اعالم کرده بودیم 
وجود  دوم  مرحله  برگزاری  احتمال  که 
دارد. در اوزانی که سه بازیکن داشتیم نفر 
برتر انتخابی اول یک بازی استراحت کرد.

ساعی تصریح کرد: تورنمنت لبنان محک 
حضور  از  و  بود  مقانلو  برای  خوبی  خیلی 

ابراز رضایت کرد. نفرات  در این مسابقات 
برخی اوزان فیکس شده بودند. مربی ما در 
اوزان دیگر که دچار تردید بود نفرات را به 
و  زد  محک  و  کرد  اعزام  لبنان  تورنمنت 
تیم  ترکیب  انتخابی دوم  با  نیز  نهایت  در 
نفر  دو  که  اوزان  برخی  در  شد.  مشخص 
 -۷۴ و   -۵۸ اوزان  همانند  داشت،  مدعی 
کیلوگرم با یک مبارزه بین دو مدعی نفر 
اصلی انتخاب شد اما در اوزانی که سه نفر 
بودند، رقابت های دوره ای بود که نفر برتر 
از  پس  که  داشت  امتیاز  یک  قبل  مرحله 
نفر  با  دوم  مرحله  در  استراحت،  دور  یک 
را  کننده  تعیین  مبارزه  نفر  دو  آن  برنده 

برگزار کند.
می ایستم/  همه  جلوی  تکواندو  منافع  سر 

اتفاقی نادر در تیم ملی  
نتیجه گرا نیستم

رئیس فدراسیون تکواندو در مورد ترکیب 
تیم اعزامی به قهرمانی جهان یادآور شد: 
متوجه  اعزامی  تیم  اسامی  به  نگاهی  با 
زیر  ما  تیم  سنی  میانگین  که  می شویم 
۲۰ سال است. ۷ بازیکن ما زیر ۲۰ سال 
به  اعزامی  بازیکنان  از  نفر  سه  و  هستند 
جهان  نوجوانان  قهرمانی  دوره  آخرین 
فقط  فعلی  تیم  در  شدند.  فیکس  آسیا  و 
طالیی  سه  است.  باتجربه  مردانی  سجاد 
نوجوانان آسیا و جهان خود را به ترکیب 
تیم ملی رساندند و این نشان از توجه ویژه 

ما به نسل جوان و پشتوانه ها دارد.
وی ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته که سه 
عضو تیم ملی نوجوانان به ترکیب تیم ملی 
برای  فدراسیون  از عزم  نشان  این  برسند. 
ساختن تیمی در قواره مدعی جهانی دارد. 
مکزیک،  جهانی  رقابتهای  از  بعد  ماه   ۶
این  در  داریم.  را  باکو  جهانی  مسابقات 
رفتن  باال  برای  توقعی  ملی  تیم  از  دوره 
با  و  جوان  تیمی  که  چرا  نداریم،  سکو  از 
تجربه  باید  که  داریم  اختیار  در  را  انگیزه 
کسب کند. در واقع ما نگاه نتیجه گرایی 
را کنار گذاشته ایم. برای بازگشت به سطح 

البته که  باید کار کرد و  اول تکواندو دنیا 
صبر هم الزمه آن است.

تکواندو ایران روند خوبی دارد
فدراسیون  به  اتهامات  خصوص  در  ساعی 
مبنی بر عدم اعتماد به مقانلو و تالش برای 
از  بعد  سرمربی  عنوان  به  بسحاق  حضور 
به  سال  سال های  گفت:  جهانی  مسابقات 
عنوان بازیکن در تیم ملی و بعد از دوران 
قهرمانی مدیرفنی و عضو کمیته فنی بودم 
فدراسیون  رئیس  نیز  حاضر  حال  در  و 
آمده  بیرون  از  که  نیستم  کسی  هستم. 
بسحاق  بلدم.  خوب  را  چیز  همه  و  باشم 
به  اما  گرفت،  خوبی  مدال های  و  نتیجه 
عنوان آدم فنی فقط مدال را نگاه نمی کنم 

و روند کار را می بینم.
وی افزود: روند تکواندو ایران خیلی خوب 
مسابقات  در  آینده  سال  ان شاءاهلل  و  بوده 
تکواندوکار  سه  دو،  وزن  هر  در  گرندپری 
خواهیم داشت و این خیلی مهم است. این 
مربیان  و  بسحاق  مقانلو،  دست  به  اتفاق 
اعضای  تمام  از  است.  افتاده  اتفاق  پایه 
کادر فنی که در این مدت انتخاب کردیم 
در تمامی رده ها راضی هستم و همه این 

نفرات نمره قبولی گرفتند.
سال آینده، فصل برداشت است

کرد:  تصریح  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
پایه  بر  ابتدا  از  فدراسیون  برنامه های 
تیم های  فنی  روند  تغییر  سازی  پشتوانه 
ملی طراحی شده بود که با اجرایی آن به 
سرمایه های خوبی در هر دو بخش دختران 
آینده  سال  معتقدم  رسیدیم.  پسران 
مدت  این  در  آن  آنچه  از  برداشت  فصل 
که  همانطور  شد.  خواهد  آغاز  کاشته ایم، 
گفتم با روند قابل قبولی که تکواندوکاران 
دارند،  المپیکی  رنکینگ  در  کشورمان 
تکواندوکار  چند  وزن  هر  در  زودی  به 
داشت.  خواهیم  گرندپری  مسابقات  در 
اخیر  سالیان  در  که  است  حالی  در  این 
در  بودیم  مجبور  و  داشتیم  بازیکن  چهار 
که  کنیم  اعزام  را  آنها  گرندپری ها  تمامی 

باعث شد  بود. موضوعی که  اشتباهی  کار 
بچه های ما در آن مسابقات سخت، سنگین 
له  باال خرد و خمیر شوند و  با استرس  و 

شده به المپیک بروند.
مدعیان در انتظار ایران هستند

ادامه داد: روند کار و عملکرد فنی  ساعی 
کسب  دارد.  اهمیت  من  برای  تیم  کلی 
مدال برای ما مهم است، اما چون آدم فنی 
به  کجا  از  تیم  شد  خواهم  متوجه  هستم 
کجا رسیده است. بازخورد این روند مثبت 
اعزام  که  مسابقه ای  هر  در  و  دیدیم  را 
می شویم این بازخورد را از کشورهای دیگر 
گرندپری  در  داریم.  جهانی  فدراسیون  و 
نکرده  اعزام  را  پسران  تیم  که  پاریس 
بودیم، مسئوالن فدراسیون جهانی عنوان 
کردند که خیلی دوست دارند تیم ما را در 

مسابقات جهانی مکزیک ببینند.
مأموریت بسحاق در تیم امید

وی افزود: در تورنمنت لبنان به ما گفتند 
به  شدن  نزدیک  حال  در  ایران  تیم  که 
ما یک  برای  این  است.  اوج خود  روزهای 
بازخورد خوب از عملکرد کادر فنی است. 
فنی  کادر  اعضای  می دانیم  اینکه  ضمن 
کجا می توانند به ما کمک کنند. مأموریت 
بسحاق این است که فعاًل با تیم امید کار 
کند و خیلی نیز به تیم ملی کمک کرده 
از  امید  تیم  در  که  می بینم  وقتی  است. 
در  را  او  می گیرم،  نتیجه  بسحاق  عملکرد 

این پست نگه می دارم.
رئیس فدراسیون تکواندو خاطرنشان کرد: 
و  کند  تمرین  نیست  قرار  فقط  امید  تیم 
ایران  اطراف  تورنمنت های  در  است  قرار 
تا  کند  شرکت  دارد  کمتری  هزینه  که 
اینجا  نیستند  اصلی  تیم  در  که  بچه هایی 
رنکینگ  تورنمنت  در  حضور  با  و  باشند 
می کردیم  احساس  کنند.  حفظ  را  خود 
بچه های نوجوان ما با توجه به ۹۰ امتیازی 
که در جهانی و آسیایی کسب کرده بودند 
اگر در تیم بزرگساالن جا نداشته نباشند، 

باید به تیم امید بروند.

هادی ساعی: سر منافع تکواندو جلوی همه می ایستم

سرمربی تیم ملی هندبال ایران: بهترین عملکرد ما صعود از گروه است

سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان بهترین عملکرد 
ایران در مسابقات قهرمانی جهان را صعود از گروه و بازی 

خوب برابر تیم های قدرتمند عنوان کرد.
در  مردان  هندبال  ملی  تیم  سرمربی  وویویچ«  »وسلین 
حاشیه برگزاری اردوی تیم در تهران در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و گفت: ابتدا از حضور پر شمار رسانه ها تشکر 
می کنم. شرایط اردو خوب بود و از برگزاری تمرینات راضی 

بودم. ما ۴۰ نفر را در اردو داشتیم.
وی ادامه داد: از نکات مثبت این اردو برگزاری ۲ مسابقه 
درون تیمی بود. در کنار آن سه چهار بازیکن جدید دیدم 

که نظر مثبتی روی آنها داشتم.
وسلین در پاسخ به این پرسش که آیا شانس این را داریم که 
از گروهمان صعود کنیم؟ تأکید کرد: قطعاً من آمدم ایران 

تا همین کار را کنم و بتوانیم از گروهمان صعود کنیم. قطعاً 
اگر این نبود نمی آمدم هدف گذاری ما صعود از گروه است.

سرمربی تیم ملی هندبال بزرگساالن ایران پیرامون حضور 
بازیکنان و تیم های بزرگ دنیا در این رویداد هم بیان کرد: 
به هر حال بازیکنان با استعداد و توانمند داریم. بازیکن از 
دل لیگ می آید. هر چقدر سطح رقابت های لیگ باال باشد 
کارکرد مربی تیم ملی هم بهتر می شود. تیم ملی ماحصل 
برابر  بازی  تدارکاتی  بازی های  مورد  در  دارد.وی  را  لیگ 
تیم های مطرح اروپایی هم گفت: این اولین تجربه حضور 
تیم در مسابقات اروپا است. قطعاً باید بازی های تدارکاتی 
در این مورد بیشتر شود و بازی دوستانه داشته باشیم و 
بازیکن در این سطح کسب تجربه می کند.وسلین در پاسخ 
به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما از سطح لیگ ایران 
رضایت ندارید؟ تأکید کرد: اصاًل منظورم من این نیست که 
از شرایط لیگ راضی نیستم. منظورم این است که می تواند 

سطح لیگ پیشرفت کند.
»آیا بازیکنان در این مدت پیشرفت داشته اند؟« سرمربی 
تیم ملی هندبال در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: این 
مربیان  و  دستیاران  و  بازیکنان  از  باید  که  است  سوالی 
باشگاه ها پرسید که چقدر پیشرفت کرده اند. این درست 
نیستم که من بگویم چقدر بازیکنان ام پیشرفت داشته اند. 

اما عقیده دارم پیشرفت خوبی کرده اند.
وسلین در خصوص مربی دروازه بان ها که دیرتر به اردوها 
می رسد و آیا این مسئله باعث نمی شود که فرصت تمرین 
خوب و آماده سازی ها از دست برود هم این طور پاسخ داد: 

مربی دروازه بان ما با باشگاه دیگری قرارداد دارد و دلیل 
تأخیر او در این موضوع است.

بسته  تیم  موفقیت  درصد   ۸۰ که  معتقدند  »بازیکنان 
تیم  به  آسیبی  تأخیر  این  بان هاست.  به عملکرد دروازه 
 ۸۰ این  موافق  اصاًل  گفت:  مورد  این  در  وی  نمی زند؟« 
گذار  تأثیر  درصد  تنها ۵۰  گلرها  عملکرد  نیستم.  درصد 
است. من از ساختار صحبت می کنم. اردوی ما هفت روزه 
است و حضور مربی دروازه بان ها تأثیر چشم گیری در 
شرایط بازیکنان ندارد. معتقدم نقش مربی دروازه بان در 

باشگاه ها می تواند باعث تغییر اساسی شود.
سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان در مورد اینکه از 
نظر وی بهترین عملکرد تیم چه خواهد بود؟ گفت: قطعاً 
مدال طال بهترین نتیجه است اما اگر واقع گرا باشیم یکی 
دوبازی را ببریم و صعود کنیم و در دور بعد نمایش خوبی 

ارائه دهیم عملکرد خوبی خواهیم داشت.
وی در ادامه در مورد فراهم شدن امکانات برای برگزاری 
آل  ایده  اگر  کرد:  خاطرنشان  هم  اردوها  بهتر  هرچه 
صحبت کنیم نه تنها در ایران بلکه اگر از مربیان دنیا و 
آل  ایده  وقت ها  خیلی  بپرسیم  هم  تیم ها  پیشرفته ترین 
ها فراهم نمی شود. اما می بینیم که رئیس و مسئول همه 
تالش می کنند تا امکانات الزم فراهم شود و این روند در 
هر اردو بهتر شده و روند مثبت می شود.وسلین در پایان 
اظهار داشت: امیدوارم تک تک مردم ایران قلبشان با ما 
باشد تا موفق باشیم. تیم ملی هندبال مردان ایران خود 

را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند.
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معاون سیما: ۱۵ سریال آماده پخش 
داریم

از  »محرمانه«،  سریال  پشت صحنه  از  بازدید  حاشیه  در  سیما  معاون   
 ۱۵ اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  نمایشی  حوزه  در  تلویزیون  پر  دست 
تلویزیون  آنتن شبکه های  به تدریج روی  آماده پخش داریم که  سریال 

خواهند رفت.
محسن برمهانی در بازدید از پشت صحنه سریال محرمانه گفت: همدلی 
شایسته  مدیریت  از  نشان  که  است  مشهود  سریال  عوامل  بین  خوبی 
مجموعه شهید آوینی، تهیه کننده و کارگردان دارد و همین حس و حال 
خوب به  عوامل و دست اندرکاران سریال نیز منتقل شده است که می 

تواند در ارائه یک کار جمعی خوب و باکیفیت هم موثر باشد.
معاون سیما، علت اصلی حضور در پشت صحنه مجموعه های نمایشی 
آثار  تولید  و گفت:  عنوان کرد  عوامل سریال ساز  به  را عرض خداقوت 
نمایشی رسالت مهم و خطیری است و ما وظیفه داریم ضمن قدردانی از 
زحمات این عزیزان، روند تولید و احیانا مشکالت مربوطه را مورد ارزیابی، 

بررسی و پیگیری قرار دهیم.
داشت:  اظهار  جدید  نمایشی  تولیدات  مجموعه  خصوص  در  برمهانی 
بازه زمانی خاص خود را می  سریال سازی یک فرآیند طوالنی است و 
طلبد. تولید برخی از این سریال ها، از گذشته شروع شده که هم اکنون 

در مراحل پایانی است و به زودی به آنتن خواهد رسید.
آنتن خواهند  به  های جدیدی  رو، سریال  پیش  ایام  در  داد:  ادامه  وی 
رسید و سال آینده هم از لحاظ سریال، رسانه ملی سال پررونقی خواهد 
داشت. هم اکنون ۱۵ سریال آماده پخش داریم که به تدریج روی آنتن 
شبکه های تلویزیون خواهند رفت. برخی از این سریال ها در مرحله پس 
تولید، شامل اصالح رنگ و تدوین است. برخی سریال ها هم مناسبتی 

است که در زمان مناسب خود برای بینندگان پخش می شود.
 سیدرامین موسوی تهیه کننده سریال محرمانه نیز در جریان  بازدید 
معاون سیما گفت: حدود سه ماه است که تولید این سریال شروع و حدود 
۴۵ درصد از کار فیلمبرداری انجام شده است و پیش بینی می کنیم تا 

۳ ماه آتی، کار تصویربرداری این مجموعه به اتمام رسد.
وی خاطرنشان کرد: در سریال محرمانه بازیگران زیادی به ایفای نقش 
می پردازند و داستان آن اجتماعیـ  خانوادگی با محوریت مسائل پزشکی 

است که در این خصوص از نظرات مشاوران هم بهره گرفته ایم.
و  توانا  بازیگران  وجود  به  اشاره  با  هم  سریال  این  کارگردان  معظمی 
در  توانا  گروه  تلویزیونی گفت: یک  این مجموعه  در  محبوب کشورمان 
حال ضبط این سریال هستند که نوید کار خوب و فاخری را می دهد و 

امیدواریم نتیجه خوبی حاصل شود.
فاطمه  شد.  ضبط  سیما  معاون  حضور  در  محرمانه  سریال  از  سکانسی 
گودرزی، زهیر یاری، بهناز نادری، آرش آصفی، علیرام نورایی، امیرمحمد 
بازیگرانی  جمله  از  جاللی  علی  تبار،  جاللی  علیرضا  نوذری،  ایرج  زند، 
بودند که در بازدید معاون سیما حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و 

تجربه همکاری شان با این اثر پرداختند.
در بازدید معاون سیما، مهدی نقویان مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری 
نژاد مدیر  قائم مقام، حمید خواجه  اندیشه شهید آوینی، سلیم غفوری 
روابط عمومی سیما و جواد آقازاده مدیر طرح و برنامه مرکز سیما فیلم 

حضور داشتند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه: 
کانون های مساجد نقش مهمی در 

جذب جوانان دارند

با  مساجد  کانون های  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رییس 
معرفی دستاوردهای علمی و فرهنگی به نسل جوان نقش مهمی 

در جذب آنان به مساجد دارند.
به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حجت االسالم 
سیدمهدی خاموشی در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران 
در  کشور  مساجد  کانون های  هماهنگی  ستاد  استانی  و  ستادی 
مجتمع آدینه برگزار شد، اظهار داشت: کانون های مساجد انتخاب 
خوبی برای فعالیت های مختلف در عرصه مسجد هستند، یک زمانی 
تئاتر بچه های مسجد متشکل از  تئاترهای دینی و انقالبی برگزار 
می شد که تاثیر بسزایی گذاشت. ما امروز از مسیر مسجد و کانون ها 

می توانیم هنرمندان خوبی را در عرصه تئاتر تربیت کنیم.  
این  از  باید  و  فناوری مطرح است  اکنون حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
این  در  می توانند  مساجد  کانون های  افزود:  کنیم،  استفاده  عرصه 
عرصه  در  دیگر  سوی  از  باشند.  داشته  خوبی  فعالیت های  عرصه 
مدیریت انگیزه، یکی از مهمترین کارهای ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور می تواند اردو باشد. در فعالیت های 
اردویی بسیاری از مباحث را می توان برای نوجوانان و جوانان مطرح 

کرد.  
وی تصریح کرد: مسجد باید کانون پرسش و پاسخ باشد. وظیفه ما 
این است که بچه های مسجد را با طراحی و برنامه ریزی دقیق به 
سمت و سوی مساجد و کانون ها جذب کنیم. کانون های مساجد 
می توانند دستاوردهای علمی و انقالبی را به نسل جوان در قالب 
فعالیت های اردویی معرفی کنند و اگر نسل جوان این دستاوردها را 

ببیند، احساس غرور می کند.

) نگارش زهرا نکاهی (خراسان نامی است 
و  معنی خورشید  به  از خور  یافته  ترکیب 
خراسان  و  کننده.  طلوع  معنی  به  آسان 
جایی است که خورشید از آن باال می آید و 

آفتاب بر سرزمین ایران می تابد.
و  وسیع  آنچنان  سرزمین  این  تاریخ 
کشور  یک  تاریخ  گویی  که  پرمحتواست 
فرهنگ  که  طوری  به  برمی گیرد،  در  را 
همین  دل  نیزاز  موسیقی  و  ادبیات  و 
چون؛  بزرگانی  و  است  برخاسته   تاریخ 
عطار  ابوالخیر،  ابوسعید  ادهم،  ابراهیم 
نیشابوری،علی شریعتی، محمدرضا شفیعی 
عرصه های  مطهری...در  مرتضی  کدکنی، 
مختلف را پرورش داده است. تاریخ به عنوان 
عاملی مهم و تاثیرگذار برموسیقی خراسان 
نقش به سزایی داشته است. در واقع، اصالت 
ازاسالم  پیش  دوران  به  خراسان  موسیقی 

برمی گردد.
نواحی  موسیقی  به  راجع  بخواهیم  اگر 
بیاوریم،  میان  به  سخن  ایران  مختلف 
موسیقی منطقه خراسان از نظرغنا وزیبایی، 

بیشترین تنوع را داراست.
خراسان امروزی از نظراداری به سه استان 
شامل  که  است  شده  تقسیم  تر  کوچک 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان 
به  نیز  آن  مقامی  و موسیقی  است  رضوی 
کرمانجی،  از:  عبارتند  که  بخش  چندین 
ترکی، ترکمنی و فارسی تفکیک شده است. 
این تنوع وتکثرموسیقایی که باورها، آیین 
آینه  بر می گیرد،  در  را  رسوم سنتی  و  ها 
ای برای بیان احساسات، غم ها و شادی های 

این مردم است. 
غزل  بر  مبتنی  خراسان  شرق  موسیقی 
موسیقی  است.  فارسی  شعر  و  دوبیتی  و 
جنوب خراسان بر پایه شعر فارسی است، 
اندازۀ  به  گستردگی  و  کیفیت  نظر  از  اما 
سازهای  نیست.  خراسان  شرق  موسیقی 
سرنا،  دهل،  دوتار،  شامل  خراسان  جنوب 

دایره و نی چوپانی است.
از  بسیاری  تالقی  عنوان محل  به  خراسان 
از  یکی  مختلف،  مذاهب  و  زبان ها  اقوام، 
اندیشه و مکاتب عرفانی است  اولیه  مراکز 
این  نوازندگان  کارنامه  بر  زیادی  تاثیر  که 

خطه گذاشته است.
سبک های  از  یکی  نیشابوری  موسیقی 
ساسانی مقامی سنتی بوده است که یکی 
خراسان  موسیقی  بخش های  ازمهمترین 
نیشابوری  موسیقی  تاریخی  سیر  است. 
بسیار جالب است و رساله ای هم در این 
محمود  بن  محمد  است.  شده  نوشته  باب 
گذشته  در  که  است  کسی  نیشابوری 

از  یکی  عنوان  به  را  نیشابوری  موسیقی 
کرده  معرفی  موسیقی خراسان  سبک های 
خراسان  موسیقی  مشاهیر  دیگر  از  است. 
می توان به مرحوم پرویز مشکاتیان و راتبه 

نیشابوری اشاره کرد.
تربت  منطقه  در  خراسان  شرق  نوازندگان 
و  مذهبی  اشعار  و  موسیقی  درحوزه  جام 
عرفانی، از سابقه و مهارت خاصی برخوردار 
هستند. آنها در نواختن دوتار، عود دوسیم و 

گردن دراز استاد هستند.
است  مناطق  این  خاص  مقامی،  موسیقی 
که شامل قطعات دستگاهی و آوازی است 
که به زبان های ترکی، کردی، ترکمنی و 

فارسی اجرا می شود.
ساز دوتار

دوتاراز سازهای متداول در ایران قدیم است 
متداول  ایران  نواحی  برخی  در  امروزه  که 
ترین  رایج  و  ساز، شاخص ترین  این  است. 
ساز درهر سه بخش موسیقی خراسان است.

از خانواده سازهای زهی مضرابی  این ساز 
)زخمه ای( مقید است که با انگشتان دست 
نواخته می شود و در رده بندی سازها در 

گروه ِزه  صداهای مضرابی قرارمی گیرد.
شرق  چون  مناطقی  در  ساز  این  امروزه 
نشین  ترکمن  منطقه  خراسان،  شمال  و 
شرق  نیز  و  گلستان  استان  در  کتول  و 
ترتیب می  این  به  مازندران متداول است. 
توان گفت حوزۀ رواج دوتار، شمال شرقی 
تار  رشته  دو  دارای  ساز  این  است.  ایران 
گردنی  و  شکل  گالبی  دار  طنین  بدنه   و 
ازبک ها  و  ترکمن ها  تاجیک ها،  است.  بلند 
نیزازاین ساز استفاده می کنند. دوتار ساز 
و  است  خراسان  کردهای  میان  در  مهمی 
نوازنده دوتار را بخشی می شناسند و این 
می  خراسان  بخشی  موسیقی  را  موسیقی 

گویند. دوتار لحن گرم و مالیمی دارد.
در گذشته دوتار ساز چوپانی بود و سیم های 
با بازشدن  اما  از روده ساخته می شد.  آن 
پیچ  ازابریشم  آن  رشته های  ابریشم  جاده 

خورده ساخته شد.
به  می توان  خراسان  مشهور  ازدوتارنوازان 
سلیمانی،  قربان  حاج  یگانه،  محمدحسین 
غالمعلی پورعطایی و عثمان محمدپرست 

اشاره کرد.
اصلی  گروه  دو  به  خطه  این  نوازندگان 
داستان  و  آوازخوان  )دوتارنوازان  بخشی ها 
حاضر  )نوازندگان  عاشیق ها  و  سرا( 

درعروسی ها و جشن ها( تقسیم می شوند.
که  است  کسی  بخشی؛  روایات،  براساس 
خدا به او بخششی عطا  کرده و موسیقی 
و شاعری همان موهبتی است  که او را از 

همچنین،  سازد.  می  جدا  نوازندگان  دیگر 
جایگاه  در  باید  معنوی  نظر  از  بخشی ها 
تا الیق چنین عنوانی قرار  مناسبی باشند 

بگیرند.
در  آواز،  و  دوتار  نواختن  بر  عالوه  آنها 
آن  با  متناسب  روایت  نقل  و  سرودن شعر 

مقام موسیقی تبحر دارند.
بخشی های مذهبی خوان در ماه های محرم 
مضامین  کنند.  اجرا  برنامه  آواز  و  دوتار  با 
منـاقب،  مدایح،  شامـل  خوانی  مذهبی 
چــاووشی،  مناجات،  ذک رها،  مرثـیه ها، 
توسل خـوانی، نعـمت خوانی و حمدخـوانی 

در قالب موسیقی و زبان بومی اجرا بود.
موسیقی  از  بخشی  عنوان  به  ایرانی  دوتار 
خراسان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو 
به ثبت رسیده است. به طور کلی؛ موسیقی 
خراسانی نقش به سزایی در تکامل موسیقی 
این  است.  گذاشته  دستگاهی  و  شهری 
اقلیم  از  را  خود  تاثیر  بیشترین  موسیقی 
جغرافیایی این منطقه گرفته که به دو بخش 
هر  می شود.  تقسیم  جلگه ای  و  کوهپایه ای 
نشانه های  از  جغرافیایی  مناطق  از  کدام 
خاص جغرافیایی تبعیت می کند. به عنوان 
جلگه ای  سرزمین های  موسیقی  مثال، 
قوچان بیشتر متاثر از موسیقی سازی است. 
همچنین، چند  فرهنگی این منطقه نقش 
به سزایی در موسیقی اقوام کرد و ترک دارد.

موسیقی آوازی
برگرفته  خراسان  نواحی  در  آوازی  بخش 
آیینی  و  اساطیری  و  تاریخی،  وقایع   از 
استواراست که در این خصوص می توان به 
داستان های شاهنامه اشاره کرد که توسط 

آواز و ساز اجرا می شود.
پرش های  با  خراسان  در  آوازی  موسیقی 
فواصل  روی   بر  که  است  همراه  ملودیک 
پیاپی  برگشت های  با  و  دارد  تاکید  خاصی 
مهم  ویژگی های  جزو  که  است  همراه 

موسیقی آوازی محسوب می شود.
کالم در موسیقی آوازی

را  کالم  نقش  خراسان،  منطقه  در  گویش 
در  فرد  به  منحصر  ویژگی  یک  عنوان  به 

موسیقی آنجا پررنگ می سازد.
و  اشعار  نواحی، مضمون  انواع   بیشتر  در   
کالم، نوع فواصل موسیقایی را مشخص می 
کند و در موسیقی مناطقی چون خراسان 
پندآموز،  های  داستان  از  الهام  با  شمالی 
می  مواجه  اجتماعی  مسایل  با  را  شنوندۀ 

سازد.
موسیقی مقامی

کلمه مقام که به عنوان مجموعه صداها و 
پرده های مختلف که بر اساس یک کوک 

واحد و در محور آن می گردند تعریف شده 
از آن به عنوان باالترین مرحله خالقیت  و 
در ترکیب ساز و آواز یاد شده است. آنچه 
مد نظر هنرمندان و مردم این منطقه است، 
خراسان  مردم  باور  در  که  دارد  نام  موغام 
برخوردار  باالیی  منزلت  و  شان  و  ازتقدس 
تمام  و  ندارد  مشخصی  آفریننده  و  است 
روایت  نقل  و  گیری  در شکل  افراد جامعه 

آن سهیم هستند.
باستانی  موسیقی  مختلف  ژانرهای  درمیان 
این منطقه، موسیقی مقامی خراسان یکی از 
اشکال موسیقی در سیستم سنتی و مقامی 

موسیقی ایرانی است. 
آن چه تاثیر فراموش نشدنی را در حافظه  
فرد به جای می گذارد، تجربه گوش دادن به 
چنین موسیقی است. این موسیقی با سبک 
عجیب و غریب minstrel آمریکا مقایسه 
شده است. با فریاد و همچنین فراز و نشیب 
با  را  موسیقی  این  که  است  همراه  هایی 
بداهه نوازی هماهنگ ساخته است. بسیاری 
از نوازندگان این سبک گاهی اوقات چنان 
در موسیقی و آهنگ خود غرق می شوند 
که بدون آگاهی از انگشتان دست خود به 
خواندن ادامه میدهند. تا جایی که انگشتان 
دست توسط ساز زخمی می شوند. آن چه 
از دیگران متمایز می  را  نوع موسیقی  این 
کند ساز دوتار است. همانطور که از نام آن 
اعتقاد  به  این ساز دو رشته دارد.  پیداست 

برخی، این دو رشته نماد زن و مرد است.
اجراهای  ترین  اصلی  از  یکی  نوایی  ترانه 
ریتمی  هیچ  که  است  بخشی  موسیقی 
ندارد و فقط با کلمات عرفانی اجرا می شود. 
و  دوتار  اساتید  و  نوازندگان  مشهورترین 
زیر  لیست  در  خراسان  مقامی  موسیقی 

آورده شده اند.
حاج قربانی سلیمانی، نظر محمد سلیمانی، 
قیطاقی،  محمد  خان  رنجبر،  قلی  عباس 
یگانه،  محمدحسین  احمدی،  احمدقلی 

علیرضا سلیمانی 
متاسفانه موسیـقی مقامی خراسـان رضوی 
شـده  یـتیم  که  است  مدـیدی  مدت های 
است و بـسیاری از نوازندگان و خوانندگان 

خود را از دست داده است.
در سال هایی نه چندان دور خراسان رضوی 
و به ویژه شهرستان هایی مانند تایباد و تربت 
جـام و باخرز آخرین بازمـاندگان مـوسیقی 
مقامی اسـتان را در خود جای داده بـود و 
این روزها شاهد هستیم که بخش عظیمی از 
آنها چهره در نقاب خاک کشیده اند و اندک 
افراد و بزرگانی نیز که باقی مانده اند تالش 
اندکی برای استفاده از تجاربشان شده است.

تاریخچه موسیقی خراسان 
گزارش

فلسفه وجودی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد از نگاه وزیر فرهنگ

فرهنگی  کانون های  است  معتقد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
در  هنر  و  فرهنگ  محوریت  حفظ  برای  کشور  مساجد  هنری 
و  منسجم  باید  کانون ها  فعالیت های  و  شده اند  تاسیس  مساجد 

مبتنی بر جذب کودکان و نوجوانان باشد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عمومی  روابط  از  نقل  به 
هماهنگی  ستاد  هم اندیشی  نشست  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
کانون های مساجد با بیان اینکه مسجد مهترین سرمایه فرهنگی 
انقالب اسالمی است، گفت: امام خمینی )ره( فرمود که مساجد 
سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. امام راحل با این جمله در واقع 
یک خبر می دهد، مساجد و شبکه دینی بودند که انقالب اسالمی 
را به وجود آوردند و همین مساجد نیز انقالب را حفظ می کنند و 
اشتباه است که کسی تصور کند در این فضای جدید باید از بستر 
امکانات  این  از  استفاده  مخالف  من  البته  شود.  استفاده  دیگری 
نیستم اما تاکید بر استفاده از مزیت خودمان یعنی مساجد و پیوند 

مردم با روحانیت دارم. 
بویه،  آل  دولت  سه  که  پنجم  تا  سوم  قرون  در  داد:  ادامه  وی 
حمدانی ها و همچنین فاطمی ها در مصر حکومت می کردند، 
بیت )ع(، در  اهل  از مکتب  بر عقالنیت  شاهد سه دولت مبتنی 
بیت  بویه،  آل  دوران  در  مساجد  کنار  در  که  هستیم  دوران  آن 
الحکمه ها شکل گرفت و محل مباحثه و گفت وگو و آزاداندیشی 
بین مذاهب مختلف در کنار مساجد ایجاد شد. در دوره درخشش 
مجالس  مسجد،  کنار  در  است.  مسجد  محور  اسالمی،  تمدن 
آزاداندیشی برگزار شده و کتابخانه ها و دانشمندان بزرگ در این 

دوره هستند. 
اسالمی  انقالب  موضوع  در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  اسماعیلی 
و بیانیه گام دوم، افق را تحقق تمدن نوین اسالمی اعالم کردند. 
بر محوریت مسجد در حوزه  ما در تمدن اسالمی مبتنی  تجربه 
فرهنگ است. در دوران جنگ نیز مسجد، محور همه فعالیت ها 
بود. درس های مدارس در دوران  از مسجد  به جبهه  اعزام  بود. 
جنگ در مسجد برگزار می شد و ما شرکت در اجتماعات مدنی 
نظام اسالمی را در مسجد یاد گرفتیم اما بعد از دهه شصت همین 
تفکر واراداتی، چنین رویکردی را از مسجد به بیرون منتقل کرد.

وی با اشاره به سی سالگی راه اندازی ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد کشور گفت: آن روز که کانون ها تاسیس شدند، این دغدغه 
وجود داشت که مبادا شبکه فرهنگی در مساجد با تاسیس سایر 
تاسیس شدند که مسجد، محوریت  کانون ها  برود.  بین  از  مراکز 
فعالیت های فرهنگی هنری خود را داشته باشد. ما مسائل بسیار 
جایگاه  ترویج  معروف،  ترین  بزرگ  داریم،  کشور  این  در  مهمی 
مسجد است. احادیث و روایات فراوانی در اقامه نماز جماعت داریم 
مساجد،  شلوغ شدن  یعنی  معناست.  همین  به  معروف  به  امر  و 
صفوف فشرده نماز جماعت و جمعه که بزرگ ترین معروف ماست. 
باید  ها  کانون  فعالیت های  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
منسجم و مبتنی بر جذب کودکان و نوجوانان باشد. مهم این است 
که فعالیت های فرهنگی هنری در مساجد باشد. از سوی دیگر 
باید به طور خاص به مساجد شهرهای بزرگ توجه کنیم. مسجد 
مهمترین سرمایه انقالب اسالمی است. این ظرفیت بزرگ باید در 
اختیار مردم باشد و وظیفه ما تسهیل گری برای آحاد مردم باشد. 
ارزشی و گروه های  توانند فیلم های  این راستا می  کانون ها در 
برنامه کمی  باید  کانون های مساجد  و  ببرند  به مساجد  را  سرود 

ارائه دهد و نباید زمان را از دست دهیم.

محمدرضا فرجی خبر داد:  ۱۲۹ سالن تا 
پایان مهر بهره برداری می شود

 محمدرضا فرجی عنوان کرد که در طول یک  سال گذشته حدود ۱۸ سینما 
به ناوگان سینمایی کشور افزوده و باعث شده است حدود ۴۰ درصد در این 

حوزه افزایش داشته باشیم.
فرجی  محمدرضا  سینمایی،  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به 
از  گزارشی  ارائه  با  بصری  و  سمعی  سینمایی،  فناوری،  توسعه  مدیرکل 
اقدامات انجام شده دراین حوزه گفت: در طول سال های اخیر سعی شده 
که سالن های نمایشی فیلم را مخصوصا در شهرهای محروم، کم برخوردار 
و شهرهایی که سالن سینما نداشتند و از این رسانه فرهنگی محروم بودند، 
عنوان  کاری خود  مهم حوزه  اهداف  از  را  دهیم.وی سالن سازی  افزایش 
و تصریح کرد: در طول یک  سال گذشته حدود ۱۸ سینما و ۱۰۶ سالن 
سینما به ناوگان سینمایی کشور افزوده شده که حدود ۴۰ درصد در این 
حوزه افزایش داشتیم و این سالن ها بیشتر در مناطقی ساخته شده که نیاز 

فرهنگی آن مناطق بوده است.
این مدیر سینمایی با توضیح اینکه سیاست کلی سازمان سینمایی افزایش 
کمی و کیفی سالن های سینمایی در مناطق مختلف کشور است، گفت: ما 
سعی کردیم در طول سال با هماهنگی »سینما شهر«، تجهیزات سمعی و 
بصری سینماهای کشور را فراهم کنیم و کیفیت آن را باال ببریم که در 
این خصوص تجهیزات ۱۵ سینما به روز رسانی شده است. از سوی دیگر 
با توجه به شفاف سازی و قانون گرایی که در دستور کار سازمان سینمایی 
قرار گرفته است، متقاضیان زیادی برای ساخت سالن های سینما درخواست 
داده اند.  وی یادآور شد: ما سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشویق می 
اجرا کنند. در  را  به سالن، طرح های خودشان  نیازمند  مناطق  کنیم در 
این خصوص ما مجوز بیش از ۲۳ پردیس سینمایی را صادر کردیم که این 
پردیس ها در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارند. عالوه بر این تا پایان 
مهر حدود ۲۳ سالن سینمایی به ۱۰۶ سالنی که از قبل آماده کرده بودیم، 
اضافه خواهند شد که مجموع سالن های ساخته شده در یک  سال گذشته 

به ۱۲۹ سالن خواهد رسید.
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محمد قیاسی– قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

تاکید بر معرفی چهره واقعی ایران با بررسی راهبردها و راهکارهای مؤثر
و  فرهنگی  کارگروه   دومین نشست 
رسانه ای شورای عالی ایرانیان خارج 
عملکرد  بررسی  هدف  با  کشور  از 
جدید  راه های  شناسایی  و  کارگروه 
عالی  شورای  اهداف  به  دستیابی 
حضور  با  کشور  از  خارج  ایرانیان 
اعضا در سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی برگزار شد.
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل   به 
اسالمی، حجت  ارتباطات  و  فرهنگ 
مهدی  محمد  المسلمین  و  االسالم 
کارگروه  نشست  در  پور  ایمانی 
عالی  شورای  رسانه ای  و  فرهنگی 
مروری  با  کشور،  از  خارج  ایرانیان 
فرهنگی  کارگروه  مصوبات  اهم  بر 
روند شکل  و  پیشینه  به  رسانه ای  و 
ایرانیان  امور  عالی  شورای  گیری 

خارج از کشور پرداخت.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
ادامه داد: درصدد هستیم تا با توجه 
برای  فرهنگی  فعالیت  ضرورت  به 
چیستی  به  کشور،  از  خارج  ایرانیان 

اقداماتی که صورت گرفته  و چرایی 
بپردازیم.

اشاره  با  پور  ایمانی  االسالم  حجت 
و  واقعی  غیر  مسائل  انعکاس  به  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  حقیقی 
توسط  رسانه های معاند و دشمنان 
و  راهبردها  بررسی  و  ارائه  بر   ،
معرفی هرچه  برای  مؤثر  راهکارهای 
عزیز  میهن  حقیقی  چهره  بیشتر 

ایران اسالمی تاکید کرد.
منویات  دادن  قرار  محور  بر  تاکید 
رهبر معظم انقالب در الگوی مواجه 

با ایرانیان خارج از کشور
محمدرضا  نشست  این  ادامه  در 
همکاری های  توسعه  معاون  بهمنی 
و  فرهنگ  فرهنگی سازمان  و  علمی 
قرار  محور   ، نیز  اسالمی  ارتباطات 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  دادن 
مواجه  الگوی  خصوص  در  اسالمی 
راهبردها  از کشور،  خارج  ایرانیان  با 
و  دولت  تحولی  برنامه  اقدامات  و 
مصوبات شورای عالی ایرانیان خارج 

و  ایرانی  هویت  تقویت  کشور،  از 
اسالمی، شبکه سازی و اعتبار بخشی 
را  رسانه ای  و  فرهنگی  ظرفیت  به 
گذاری  سیاست  کلی  خطوط  از 
ایرانیان  بر  ناظر  فرهنگی و رسانه ای 

خارج از کشور عنوان کرد.
در  را  تأثیرگذاری  و  مؤثر  تالش 
حوزه ایرانیان خارج از کشور با یاری 

دستگاه های همکار و هم افزا
مدیرکل  نشست  این  ادامه  در 
همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان 
گزارشی  ارائه  با  نیز  کشور  از  خارج 
فرهنگی  تخصصی  کارگروه  ،گفت: 
ایرانیان  عالی  شورای  رسانه ای  و 
 ۳ ماده  براساس  کشور  از  خارج 
از  یکی  آن شورا،  اجرایی  نامه  آیین 
با  که  بوده  گانه  هشت  کارگروه های 
هدف هم اندیشی در خصوص حفظ 
فرهنگی  نیازهای  تأمین  و  هویت 
ایرانیان خارج از کشور و بهره گیری 
و  فرهنگی  فرهیختگان  ظرفیت  از 
رسانه ای ایرانی مقیم خارج از کشور 

در راستای تقویت دیپلماسی عمومی 
و  شده  تشکیل  کشور  فرهنگی   و 
و  فرهنگ  سازمان  به  آن  دبیری 
ارتباطات اسالمی سپرده شده است.

به  اشاره  با  کیانی  محمدعلی 
جلسات  کارگروه،  دبیرخانه  اینکه 
رئیس  با  هماهنگی  و  کارشناسی 
دبیرخانه و دومین جلسه هم اندیشی 
حضور  با  را  کارگروه  نظر  تبادل  و 
با  آنان و  نمایندگان  اعضای اصلی و 
مشارکت سایر مدعوین جهت تبادل 
نظر و ارایه توانمندی ها و ظرفیت های 
سازمان  و  می کند  اجرا  دستگاه ها 
عالقه  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
دستگاه های  یاری  با  تا  است  مند 
شورای  حمایت  و  هم افزا  و  همکار 
تالش  کشور  از  خارج  ایرانیان  عالی 
حوزه  در  را  تأثیرگذاری  و  مؤثر 
دهد،  انجام  کشور  از  خارج  ایرانیان 
وظایف کارگروه تخصصی فرهنگی و 
مصوبات جلسه  از  برخی  و  رسانه ای 

پیشین  را مطرح کرد.
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و  برنامه  کمیسیون  دوم  رئیس  نایب 
نفت  و  دولت  مالی  رابطه  گفت:  بودجه 
این  باید  که  است  مهم  و  پیچیده  بسیار 
شود.نایب  شفاف  بودجه  در  مالی  رابطه 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  دوم  رئیس 
ملی  شرکت  مالی  ارتباط  تغییر  درباره 
نفت و دولت در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر بیان کرد: در مجلس شورای اسالمی 
به  نسبت  نظارت هایی  مختلف  جهات  از 
انجام  نفت  ملی  شرکت  مالی  عملکرد 
رسمی  صورت  به  شرکت  این  می شود، 
گزارش هایی را به مجلس ارسال می کند 
رئیس  همچنین  و  مجلس  رئیس  و 
در  اعضا  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
می پردازد. آنها  بررسی  به  جلساتی 

نماینده  الدینی،  میرتاج  محمدرضا 
ادامه ی  در  تبریز  و  اسکو  آذرشهر،  مردم 
محاسبات  دیوان  در  افزود:  فوق  مطلب 
طی هفته های گذشته گزارش عملکرد و 
گاز  نفت،  وزارت  به  مربوط  آمدهای  در 
قرار  بررسی  مورد  نفتی  فرآورده های  و 
گرفت، این دیوان گزارش هایی نیز در این 
نظارت های  یعنی  است؛  آماده کرده  باره 
هزینه های  و  مالی  عملکرد  بر  اینچنینی 
این شرکت توسط مجلس و سایر نهادها 
صورت می گیرد.وی در ادامه افزود: آنچه 
مالی  عملکرد  سازی  شفاف  برای  که 
شرکت ملی نفت و سهم مالی این شرکت 
اهمیت دارد، همان مبلغ  نفت  از فروش 
فروش  سهم  از  که  است  درصدی   ۱۴.۵

اکتشاف،  توسعه،  هزینه  برای  نفت 
هزینه های  کلی  طور  به  و  نگهداری 
اساس  بر  که  است  شرکت  این  عمومی 
می شود. تدوین  نیز  بودجه  مبلغ  این 

میرتاج الدینی سپس بیان کرد: همچنین 
شرکت های  عمرانی  و  جاری  هزینه های 
نفت  از شرکت  اعم  نفت که  وزارت  تابع 
و  می شود  لحاظ  رقم  این  در  هم  گاز  و 
ملی  دریافتی های شرکت  کل  نهایت  در 
نفت به خزانه و در آمدهای ارزی آن به 
می شود. گزارش  و  واریز  مرکزی  بانک 

اشاره  ادامه  در  تبریز  مردم  ی  نماینده 
مالی  رابطه ی  دولت ها  ی  همه  در  کرد: 
پیچیده  بحث های  از  یکی  نفت  و  دولت 
همین  به  می شود،  محسوب  مهم  و 
جهت همیشه در بخشی از قانون بودجه 
دارد؛  وجود  چالش  خصوص  این  در 
بوده  این  بر  گذشته  سال های  رویکرد 
که این احکام به شفاف سازی عملکرد و 
درآمدهای شرکت ملی نفت کمک کند، 
یکی از شاخص های اصلی اصالح ساختار 
بودجه شفافیت و شفاف سازی است که 
نماینده  باشد.این  ویژه  توجه  مورد  باید 
در پایان افزود: در عین حال شکت نفت 
و  نگهداری  استخراج،  هزینه های  برای 
نیاز  پول  به  اینچنین  هزینه های  سایر 
در  مبلغ  این  حتماً  باید  بنابراین  دارد، 
قرار  مساله  این  برای  این شرکت  اختیار 
نظارت  با  باید  تخصیص  این  اما  بگیرد 

انجام شود.

رابطه مالی دولت و نفت باید شفاف شود

رئیس جمهور  اقتصادی  معاون   
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
و  مناسبات  افزایش  و  توسعه  برای 
همکاری های راهبردی با کشورهای 
همسایه به ویژه قطر آمادگی کامل 
هیچ  روابط  افزایش  برای  و  دارد 

محدودیتی وجود ندارد.
قطر  به  سفر  در  رضایی«  »محسن 
نمایشگاه  گشایش  هدف  با  که 
توانمندی های ایران در دوحه انجام 
حمد  بن  »تمیم  با  دیدار  در  شده، 
گسترش  کشور  این  امیر  ثانی«  آل 
 - تهران  همکاری های  روزافزون 
را  مختلف  زمینه های  در  دوحه 
با  داشت:  اظهار  و  دانست  ضروری 
توجه به دستور آیت اهلل رئیسی برای 
اجرای کامل توافقات دو جانبه، هیچ 
با  روابط  افزایش  برای  محدودیتی 

قطر وجود ندارد.
با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
و  تجاری  مبادالت  حجم  به  اشاره 
اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد: 

توسعه  برای  فراوانی  زمینه های 
چشمگیر تجارت بین ایران و قطر در 
بخش های مختلف باید فعال و برخی 
موانع موجود در این راه برطرف شود.

رضایی با آرزوی برگزاری موفق جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران مانند گذشته آمادگی 
هر نوع کمک به دوستان قطری برای 
برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم 

را دارد.
آل  خلیفه  حمد  بن  تمیم  »شیخ 
ثانی« امیر قطر نیز در این دیدار بر 
در  قطر  و  ایران  روابط  توسعه  لزوم 
کرد:  تصریح  و  تأکید  همه عرصه ها 
و  تجاری  روابط  افزایش  و  گسترش 
اقتصادی دوحه - تهران با توجه به 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار 

مهم است.
امیر قطر در همین راستا خاطرنشان 
کرد: باید تالش کنیم همکاری های 
مختلف  حوزه های  در  کشور  دو 

توسعه یابد.

رضایی در دیدار با آل  ثانی: 

محدودیتی برای افزایش روابط با 
قطر وجود ندارد

نوشتار

و  چین  و  ایران  دوستی  انجمن   
و  ایران  پارلمانی  دوستی  گروه 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  چین 
در جلسه ای مشترک ضمن تاکید 
در  مضاعف  تحرک  ضرورت  بر 
های  راه  دوست،  کشور  دو  روابط 

تحقق این مهم را بررسی کردند.
به  که  مشترک  جلسه  این  در 
پارلمانی  دوستی  گروه  میزبانی 
رئیس  حضور  با  و  چین  و  ایران 
و  انجمن  مدیره  هیات  اعضای  و 
نیز رئیس و اعضای گروه دوستی 
ایران و چین در مجلس  پارلمانی 
شد،  برگزار  اسالمی  شورای 
عالءالدین بروجردی رئیس انجمن 
دوستی ایران و چین در سخنانی 
با اشاره به اهمیت راهبردی روابط 
دوستانه دو کشور، تاکید کرد که 
و  ایران  ساله  هزار  روابط چند  در 
وجود  تاریکی  نقطه  هیچ  چین 
هم  کنونی  شرایط  در  و  ندارد 
فضایی دوستانه و مبتنی بر احترام 
حاکم  کشور  دو  روابط  بر  متقابل 

است.
بروجردی با اشاره به برخی ویژگی 
های چین ازجمله دست برتر این 
اقتصاد  فناوری،  حوزه  در  کشور 
بر  جهان،  در  مختلف  صنایع  و 
ایران  بیشتر  مندی  بهره  ضرورت 
فرد  به  منحصر  های  ظرفیت  از 
شدن  فعال  و  عملیاتی  و  چین 
دو  میان  همکاری  قراردادهای 

کشور تاکید کرد.
بروجردی به عنوان رئیس پیشین 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس  خارجی 
معاون پیشین وزارت امور خارجه و 
نیز سفیر اسبق جمهوری اسالمی 
محوری  نقش  چین،  در  ایران 

به  را  اسالمی  شورای  مجلس 
پیگیری  برای  نظارتی  نهاد  عنوان 
امور مرتبط با روابط ایران و چین 
نهادهای  و  ها  دستگاه  ترغیب  و 
بخشیدن  تحرک  برای  ذیربط 
مورد  دوجانبه،  روابط  به  بیشتر 
امیرآبادی  احمد  داد.  قرار  تاکید 
دوستی  گروه  رئیس  فراهانی 
با بیان  پارلمانی ایران و چین نیز 
نگاه  هم  سیزدهم  دولت  اینکه 
منطقه ای و هم نگاه فرامنطقه ای 
به موضوع روابط با کشورها دارد، 
عنوان  به  شرق”  به  “نگاه  رویکرد 
یکی از رویکردهای اصلی دولت را 
ضرورت  بر  و  قرارداد  اشاره  مورد 
توجه بیشتر به مقوله روابط ایران 
مصداق  از  یکی  عنوان  به  و چین 
به شرق،  نگاه  رویکرد  اصلی  های 

تاکید کرد.
به  اشاره  با  فراهانی  امیرآبادی 
ظرفیت های انجمن دوستی ایران 
و چین، یادآور شد که این انجمن 

و اعضای آن که تجربه ارزشمندی 
روابط  و  شناسی  چین  حوزه  در 
توانند  می  دارند،  چین  و  ایران 
و  مجلس  برای  خوبی  مشاورین 
مرتبط  امور  خصوص  در  دولت 
با  و  باشند  کشور  دو  روابط  با 
و  پیشبرد  به  خود،  رهنمودهای 
کمک  دوجانبه  مناسبات  توسعه 

کنند.
انجمن  از  مجلس  نماینده  این 
تا  خواست  چین  و  ایران  دوستی 
پیشنهادهای قابل اجرا و اطالعات 
بطور  را  روابط  زمینه  در  خود 
پارلمانی  دوستی  گروه  به  مستمر 
ایران و چین ارائه دهد تا مجلس 
عنوان دستگاه  به  اسالمی  شورای 
دولتی  های  دستگاه  از  نظارتی، 
موضوع  پیگیر  ذیربط  نهادهای  و 
کشور  دو  روابط  با  مرتبط  های 
به  این زمینه  را در  باشد و دولت 

تحرک بیشتر ترغیب کند.
کارگروه  شد  مقرر  جلسه  این  در 

دوستی  انجمن  میان  مشترک 
دوستی  گروه  و  چین  و  ایران 
همکاری  برای  دو کشور  پارلمانی 
با هدف کمک  بیشتر  و همفکری 
به پیشبرد روابط دو جانبه تشکیل 
شناخت  تقویت  ضرورت  شود. 
نسبت  کشور  مسئوالن  و  مردم 
به یکدیگر، بهره مندی حداکثری 
از فناوری پیشرفته چین در ایران 
قطارهای  و  ریلی  ازجمله درحوزه 
 ... و  مصنوعی  هوش  پرسرعت، 
دو  عمومی  افکار  نگاه  اصالح   ،
فراهم  یکدیگر،  به  نسبت  کشور 
جذب  برای  مناسب  زمینه  کردن 
 ، چینی  پرتعداد  گردشگران 
مشترک  های  کارگروه  تشکیل 
دوستی  گروه  و  انجمن  بین 
برای  مختلف  حوزه  در  پارلمانی 
دو  روابط  با  مرتبط  امور  پیگیری 
که  هایی  موضوع  جمله  از  کشور 
بود که در این جلسه مطرح شد و 

مورد تاکید قرار گرفت.

در جلسه مشترک انجمن و گروه دوستی پارلمانی ایران و چین تاکید شد

روابط ایران و چین نیازمند تحرک مضاعف

خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992 چاپخانه گل آذین ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

سرلشکر سالمی: تالش آمریکا جابجایی صحنه 
نبرد به مدارس و دانش آموزان است

خبر

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
برای  جدیدی  میدان  دشمن  اینکه  بیان  با 
تاخت وتاز فرهنگی، سیاسی و امنیتی گشوده 
آمریکایی ها  تالش  امروز  کرد:  تاکید  است، 
این است که صحنه نبرد به مدارس کشیده 

شود.
حسین  سرلشکر  سردار  ایرنا؛  گزارش  به 
سراسری  همایش  در  یکشنبه  روز  سالمی 
جهاد تبیین و آگاه سازی ویژه افسران سپاه 
نوین  تمدن  ریزان  پایه  و  کشور  پیشرفت 
برای  ایران  به  رجعت  اینکه  بابیان  اسالمی 
است،  جهانی  مرجعیت  نقطه  آمریکایی ها 
گفت: معلمان در قلب نبرد پیچیده دشمن 

ایستاده و نقش تعیین کننده دارند.
اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
پیروزی  با  اسالمی  انقالب  اینکه  بابیان 
کرد،  وارد  آمریکا  به  مهلکی  شکست  خود 
تعیین کننده  که  زنانی  و  مردان  افزود: 
یعنی  هستند،  معلمان  هستند،  نهایی  نبرد 
آموزش وپرورش ما در قلب این نبرد ایستاده 
از  را  تهاجم  زوایای  زیرا دشمن همه  است، 
انزوا  تکفیر،  پدیده  تحریم،  جنگ،  ایجاد 
است  کرده  تجربه  را   … و  بخشی سیاسی 
و با شکست مواجه شده است، امروز میدان 
جدیدی را برای تاخت وتاز فرهنگی، سیاسی 
و  پیچیده ترین  که  است  گشوده  امنیتی  و 
مرموزترین میدان نبرد است که دشمن در 

آن حضور جدی و سنگین دارد.
امروز  آنچه  کرد:  تصریح  سالمی  سرلشکر 
پی درپی  محصول شکست های  دارد  جریان 
آمریکا است، زیرا با سقوط نظام شاهنشاهی، 
آمریکا  سیاست های  اجرای  اصلی  تکیه گاه 
از  عمده ای  بخش  و  شد  خارج  میدان  از 
سیاست های آمریکا در منطقه و جهان ابتر 

ماند.
وی با اشاره به دشمنی های آمریکا در مورد 
شروع  با  آمریکا  کرد:  اظهار  اسالمی  نظام 
جنگ خواست به جهان ثابت کند که هیچ 

نظام و کشوری نمی تواند از دایره آن ها خارج 
انقالب  با  را  خود  دشمنی های  لذا  شود، 
اسالمی برای تحت سیطره قرار دادن انقالب 

آغاز کرد.
اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
واقعه  آمریکا،  سفارت  تسخیر  داد:  ادامه 
بود.  آمریکا  شکست های  ازجمله  طبس 
نقطه  آمریکایی ها  برای  ایران  به  رجعت 
است  آنها  سیاست های  جهانی  مرجعیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  مسائل  پایان  ایران  و 
اجتماعی آمریکا در منطقه است. آمریکا مدام 
در تغییر راهبرد سیاست های خود در مورد 
ایران است و پس از انقالب اسالمی و شکست 
کشور  به  بعث  رژیم  همکاری  با  طبس،  در 
ما حمله کردند، اما با هدایت داهیانه امام و 
حمایت مردم توانستیم در جنگ پیروز شویم 
و در شرایطی که همه کشورها در جنگ با 
انقالب  می شوند،  مواجه  فرسایش  و  تحلیل 
اسالمی دستاوردهای نظامی داشت و مجدداً 
باعث شدیم تا اعتبار قدرت آمریکا در جهان 

شکسته شود.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه قدرت انقالب 
تأثیر  تحت  را  جهان  از  وسیعی  محدوده 
در  امریکا  قدرت  کاهش  باعث  و  قرارداد 
جهان شد، اظهار کرد: در دوران کلینتون با 
تئوری مهار دوگانه درصدد ایجاد محدودیت 
تهاجم  پس ازآن  و  برآمدند  ما  کشور  برای 
فرهنگی، تحریم اقتصادی، ترور و خرابکاری 
و انتشار پدیده تکفیر و داعش را آغاز کردند، 
اما انقالب اسالمی از هر تهدید یک فرصت 
دشمن  یک  بدون  ما  انقالب  زیرا  ساخت، 

قدرتمند پیشرفت نمی کرد.
دلیل  به  ما  انقالب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشتن چهار عامل به موفقیت رسید، اظهار 
کرد: رهبر بزرگ، مکتب بزرگ، ملت بزرگ 
و دشمن بزرگ چهار عامل موفقیت انقالب 
بزرگی  رهبر  اسالمی  انقالب  است.  اسالمی 
باوجود رهبر بزرگ، ملت هم بزرگ  دارد و 

شد. بزرگ ترین افتخار شاه ترسیم مدلی از 
حکومت بود که مطلوب آمریکا باشد و آن ها 
قلمرو پیشرفت کشور را تعیین می کردند و 
اجازه ورود ما به دانش های هسته ای، هوافضا، 
فناوری بیوتکنولوژی و های تک را نمی دادند. 
درحالی که جمهوری اسالمی انشای  قدرت و 
استقالل می کند تا فرزندان ما خودشان فکر 
کنند و بسازند و خودشان را کوچک نبینند 
و همه این ها به دلیل داشتن رهبری بزرگ 
است که ملت را بدین سان بزرگ و مفتخر 

کرده است.
تا محاسبات  باعث شد  آمریکا  شکست های 
جهانی نسبت به ظرفیت واشنگتن تغییر کند

شکست های  داد:  ادامه  سالمی  سرلشکر 
آمریکا باعث شد تا محاسبات جهانی نسبت 
کار  این،  و  کند  تغییر  آمریکا  ظرفیت  به 
حجم  از  را  آمریکا  که  بود  اسالمی  انقالب 
فضای روانی که از قدرت آمریکا ساخته شده 
همه  و  بشناسد  واقعی  فضای  به حجم  بود 
آمریکا  از  مستقل  می توان  که  فهمیدند 
در جهان  آمریکا  قدرت  اعتبار  و  کرد  عمل 
شکست، لذا تمام طرح های آمریکا در منطقه 
را  شکست ها  همه  آمریکایی ها  و  فروریخت 

مرتبط با انقالب اسالمی می دانند.
آمریکایی ها  کرد:  تصریح  سپاه  کل  فرمانده 
زیرا  خوردند،  شکست  ما  نفتی  تحریم  در 
نشان دادیم که اگر کسی جلوی شریان های 
اقتصادی ما را بگیرد ما هم جلوی فعالیت های 
آنان را می گیریم، لذا به اهداف خود در حوزه 

تحریم نرسیدند.
وی با اشاره به طرح های عمرانی که در سطح 
ملی در حال اجرا است، اظهار کرد:  در سپاه 
اکنون ۴۰۰ طرح  انقالب اسالمی  پاسداران 
طرح ها  این  که  داریم  کشور  در  زیربنایی 
تحول عظیمی در کشور ایجاد خواهد کرد. 
کشور  پنج  زمره  در  توربین ها  ساخت  در 
ما  بالستیک  موشک های  و  هستیم  جهان 
در  شناور  می تواند  سرعت صوت  برابر   ۸ با 
حال حرکت را هدف گیری نماید که معدود 
کشورهایی در دنیا این تکنولوژی را دارند و 
به همین علت ناوهای آمریکایی ها در منطقه 
آژاکس های  یا  ندارند  حضور  خلیج فارس 
آمریکایی را می توانیم مورد هدف قرار دهیم 
و این علوم همه از چشمه های جوشان قدرت 
همین  تحصیل کرده  جوانان  توانمندی  با  و 
کشور ساخته شده است که تعلیم یافته های 
مدارس آموزش وپرورش است و در اصل این 
ساخته ها حاصل تالش ها و کوشش معلمان 

کشور است.
حال  در  کرد:  تصریح  سپاه  کل  فرمانده 
منطقه  در  آمریکایی ها  از  ته مانده ای  حاضر 
باعث غم و  این موضوع  و  مانده است  باقی 
از  افسردگی آمریکایی ها شده است، تحریم 

و  بود  تسلیم کشورها  آمریکایی نسخه  نظر 
آن کشوری که می خواست تمام جهان اسالم 
امروز در ضعف و  باشد  اختیار داشته  را در 
سرخوردگی قرارگرفته است و به همین علت 
اغتشاشات مسیری از اتاق های فکر راهبردی 
کالس های  تا  که  است  انگلیس  و  آمریکا 

درس ما امتداد پیدا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت مدرسه و دانش آموز 
گفت: هر مدرسه یک دنیا است و آن مدرسه 
آن  آموزان  دانش  آرزوهای  وسعت  به اندازه 
در  جهانی  مدرسه  و  است  بزرگ  مدرسه 
باور  سازنده  هم  معلمان  و  دارد  درون خود 

و اعتقاد جامعه هستند.
تالش آمریکایی ها این است که صحنه نبرد 

به مدارس کشیده شود
سرلشکر سالمی با اشاره به اغتشاشات اخیر 
این  آمریکایی ها  تالش  امروز  گفت:  کشور 
است که صحنه نبرد به مدارس کشیده شود،   
به دنبال بی هویت کردن جوانان ما  دشمن 
است هرچه فاصله جوامع ازنظر فرهنگی از 
این  شدت  باشد  بیشتر  آمریکایی  فرهنگ 
تفاضل  هرچه  و  بود  خواهد  قوی تر  تهاجم 
بیشتر  آمریکایی  ارزش های  با  ما  ارزش های 

باشد، موج آن تهاجم بیشتر است.
وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان آمریکایی از 
هویت تهی هستند و به همین علت دومین 
آمریکا، خودکشی جوانان و  عامل مرگ در 
از  نوجوانان در آن کشور است و این نشان 
و  است  آمریکا  تربیت  و  تعلیم  نظام  ضعف 
با دانش آموز و  می خواهند همین کار امروز 
جوانان ما انجام دهند، لذا باید اخالق معرفت 
دهیم.  یاد  آموزان  دانش  به  را  انضباط  و 
تربیت  محیط  اول  آموزش وپرورش  محیط 
است و فقط نباید علوم حرفه ای و دانش های 
برای  باید  ما  تجربی منتقل شود و معلمان 
محیط های  کنند.  الگوسازی  آموزان  دانش 
مدارس باید برای هر دانش آموز قطب نمای 
از  آنان  ندهد  اجازه  تا  باشد  داشته  اخالقی 
با  می توانیم  شوند،  خارج  درست  مسیر 
اضطراب های  تمامی  ساده  دلسوزی  یک 
ارزش های  اگر  کنیم.  تخلیه  را  دانش آموز 
مدرسه با خانواده تفاوت داشته باشد نوجوان 

دچار تنش می شود.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شریف ترین و  
آینده سازترین شغل معلمی است تأکید کرد: 
با مدل گذشته نباید به دنبال تربیت دانش 

آموزان برویم.
وی افزود: معلمان، مدیران و اولیا سه رکن 
اصلی تربیت هستند؛ ما هم تمام بضاعت خود 
را در اختیار آموزش وپرورش قرار می دهیم تا 
دانش آموزان ما دچار خودباختگی در برابر 
فرهنگ غرب نشوند و زندگی سالم و مطهر 

داشته باشند.

خبر

دورخیز بایدن برای رقابت با چین
 در زمینه فناوری

نوشتار

رئیس  بایدن  جو  رقابت   
چین  علیه  آمریکا  جمهوری 
رو  درحالی  فناوری  فضای  در 
گمانه  که  گذاشته  افزایش  به 
ریزی  برنامه  درمورد  ها  زنی 
یک آژانس فدرال مستقل برای 
های  فروش دستگاه  ممنوعیت 
در  چینی  شرکت  دو  جدید 

ایاالت متحده مطرح است.
نشریه  از  ایرنا  گزارش  به 
اقدام  این  اگزماینر،  واشنگتن 
بایدن درمورد  با سخنان  بالقوه 
چالش هایی که قدرت فناوری 
و  آمریکا  اقتصاد  برای  چین 
در  کشور  این  ملی  امنیت 
در  روسیه  جنگ  بحبوحه 
اوکراین ایجاد می کند، مطابقت 

دارد.
پاکارد«  »کالرک  گفته  به 
آمریکایی  موسسه  پژوهشگر 
بر  مبنی  هایی  گزارش  کاتو، 
ارتباطات  کمیسیون  اینکه 
ممنوع  آماده  آمریکا  فدرال 
کردن خرید دستگاه های جدید 
به  است  ای  زدتی  و  هوآوی 
دلیل آنچه تهدیدی برای امنیت 
واسطه  به  متحده  ایاالت  ملی 
کمونیست  حزب  به  وابستگی 
بسیار  شود،  می  تلقی  چین 

غیرعادی است.
هفته  آمریکا  بازرگانی  وزارت 
فروش  کرد  اعالم  گذشته 
ایاالت  های  ریزتراشه  فناوری 
بدون مجوز  را  به چین  متحده 

خاص ممنوع می کند.
قبلی  موضع  پاکارد،  نظر  از 
آمریکا را می توان اینطور تعریف 
کرد که ما سریعتر از چین عمل 

می کنیم.
وی در عین حال افزود: در اصل، 

سیاست در حال تغییر است. بله 
ما نیاز داریم که سریعتر بدویم، 
پیشرفت  باید  همچنین  اما 

فناوری چین را متوقف کنیم.
برنامه  مدیر  کیلکریس  امیلی 
انرژی، اقتصاد و امنیت در مرکز 
امنیت آمریکایی جدید به شرح 
و  پرداخت  هوآوی  از  نگرانی 
گفت: در گذشته، این مرکز مانع 
از اختصاص بودجه های فدرال 
هوآوی  محصوالت  خرید  برای 

شده است.
افزایش  بابت  از  ما  افزود:  وی 
تولید  در  چین  فناوری  توان 
هوش  و  پیشرفته  های  تراشه 
هستیم.  پیشرفته  مصنوعی 
در  را  صادرات  دلیل  همین  به 
نگران  همچنین  داریم.  کنترل 
تبدیل  برای  آنها  توانمندی 
در  بازیگر مسلط  یک  به  شدن 
 ۵G بازار تجهیزات ارتباطاتی و

هستیم.

مدیر  مزرول  کریس  گفته  به 
مصنوعی  هوش  تحقیقات 
ابتکار  و  بروکینگز  موسسه 
ممنوعیت  نوظهور،  فناوری 
خرید محصوالت هوآوی و زد تی 
ای از سوی کمیسیون ارتباطات 
فدرال پیش بینی شده است که 
االجل  دلیل ضرب  به  تا حدی 
این  امن است.  قانون تجهیزات 
گزارش در ادامه حاکی است که 
اقدامات مربوطه در حالی انجام 
می شود که بررسی گسترده تر 
از پویایی ایاالت متحده – چین 

در دستور کار قرار دارد.
اقدامات جدید بایدن در ارتباط 
درگیری  تشدید  با  چین  با 
روسیه و اوکراین همزمان شده 

است.
بایدن چندی پیش الیحه ۲۸۰ 
میلیارد دالری را امضا کرد که 
هدف آن تقویت صنعت داخلی 
ساخت تراشه و تحقیقات علمی 

در در میانه رقابت با چین است.
نیاز  مورد  بودجه  الیحه،  این 
برای تقویت تولید داخلی تراشه 
های نیمه رسانا را که یک جزء 
حیاتی برای تقریباً هر دستگاه 
الکترونیکی  در زمان حال است، 

تامین می کند.
هدف دیگر این الیحه جلوگیری 
تامین  زنجیره  های  بحران  از 
رقابت  افزایش  و  آینده  کاال در 
آمریکا با چین در زمینه تولید 

این کاالها است.
ژوئیه  اواخر  در  که  الیحه  این 
با حمایت دو حزبی به تصویب 
کنگره رسید، ۵۲.۷ میلیارد دالر 
بودجه برای تولید نیمه رساناها 
در آمریکا و ۲۰۰ میلیارد دالر 
از  علمی،  تحقیقات  برای  دیگر 
جمله مدیریت فناوری در بنیاد 
تبدیل  منظور  به  علوم  ملی 
تحقیقات پایه ای به محصوالت 

تجاری اختصاص می دهد.
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