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خودروهای کره ای، ژاپنی و چینی در راه ایران
صدور مجوز صادرات سه کاالی ایرانی 
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استان ها 5

فرماندار: جشنواره  سیب مراغه در فضایی 
پرنشاط و مساله محور برگزار شود

معــاون اســتاندار آذربایجان شــرقی و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان مراغــه گفــت: جشــنواره های ســاالنه ســیب 
ایــن شهرســتان بایــد در فضایــی پرنشــاط و مســاله محور 
برگــزار شــود و کشــاورزان و مــردم در برگــزاری آن 
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ــت  ــا دریاف ــد ب ــن می گوی ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــکان  ــی، ام ــل قانون ــدن مراح ــی ش ــد و ط ــای جدی موافقت نامه ه
صــادرات ســه گــروه کاالیــی جدیــد ایرانــی بــه چیــن فراهــم شــده 
و شــرکت های ایرانــی می تواننــد در ایــن زمینــه برنامه ریــزی 

ــد .... کنن

رییــس هیات مدیــره دیده بــان 
شــفافیت و عدالــت گفــت: در 
 ،۱۴۰۰-۱۴۰۱ زراعــی  ســال 
محصــوالت  تولیــد  افزایــش 
دهــه  چنــد  در  مذکــور 
اســت  بــوده  اخیــر، کم نظیــر 
به طوری کــه تولیــد گنــدم ۵۶ 
ــج ۲۵ درصــد و جــو  درصــد، برن
۳۰ درصــد، افزایــش داشــته اند.به 
گــزارش  ایرنــا، »احمــد توکلــی« 
رییس جمهــور  بــه  نامــه ای  در 
نوشــت: در تولیــد علوفــه ذرت 
رســیده ایم.  خودکفایــی  بــه 
ــی  ــی ترویج ــر علم ــه تدابی گرچ
و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
تأمیــن به موقــع منابــع مالــی 
در  رییس جمهــور  معاونــت  در 
ســال  در  مدیریــت  ســازمان 
پیــش، و برنامه ریــزی، در ایــن 
ــت،  ــر داش ــش مؤث ــت، نق موفقی
ایــن  نبــود،  کــود  اگــر  امــا 
نمی آمــد. بــه دســت  توفیــق 

بــر  غذایــی  امنیــت  اهمیــت 
ــد  ــت. تولی ــیده نیس ــی پوش کس
به ویــژه  اساســی  محصــوالت 
ــوالت  ــات و محص ــات، حبوب غ
ــه، دانه هــای  ــد پنب صنعتــی مانن
بــرای  چغندرقنــد،  و  روغنــی 
نیازمنــد  محصــول،  افزایــش 
به ویــژه  شــیمیایی  کودهــای 
پتاســه  و  فســفاته  کودهــای 
هســتند.از ســال ۱۳۴۶ تاکنــون، 
ــا  کودهــای شــیمیایی همیشــه ب
ــت  ــده و قیم ــی وارد ش ارز دولت
ــی  ــت. بهای ــته اس ــه ای داش یاران
کــه کشــاورز ایرانــی بــرای همین 
تمــام  در  می پرداخــت،  کــود 
ــت  ــی از قیم ــال ها، نیم ــن س ای
تمــام شــده مذکــور بــوده اســت. 
در کلیــه کشــورهای جهــان نیــز، 
به ویــژه تولیدکننــدگان اصلــی 
ــاورزی،  ــی کش ــوالت اساس محص
کــود را بــه قیمــت یارانــه ای 
ــند.اگر  ــاورزان می فروش ــه کش ب

مشــکل کــود حــل نشــود قطعــاً 
ــی  ــوالت اساس ــود محص ــا کمب ب
مواجــه و ماننــد ســال جــاری 
اغلــب کشــورهای تولیدکننــده 
بــه دیگــر کشــورها غــات و 
ــت.  ــد فروخ ــی نخواهن محصوالت
ناامنــی غذایــی از ســال ۲۰۱۸ 
ــی  ــت. حت ــش اس ــال افزای در ح
بــه  روســیه  حملــه  از  قبــل 
شــدت  و  فراوانــی  اوکرایــن، 
اقلیمــی،  شــوک های  فزاینــده 
و  منطقــه ای  درگیری هــای 
همگــی  کرونــا،  همه گیــری 
می گرفتنــد،  را  خــود  تلفــات 
ــل  ــذا را مخت ــع غ ــد و توزی تولی
تغذیــه  هزینــه  و  می کردنــد 
می بردنــد.  بــاال  را  مــردم 
ــی  ــواد غذای ــاالی م قیمت هــای ب
ــای  ــه بحــران هزینه ه ــرژی ب و ان
زندگــی دامــن زده اســت کــه 
احتمــاالً فقــر را افزایــش داده و به 
ــد  رشــد اقتصــادی آســیب می زن
ــی  ــه بی ثبات ــوه ب ــور بالق ــه ط و ب
سیاســی دامــن می زند.بــا جنــگ 
ــری  ــت تغیی ــن، وضعی در اوکرای
ــن  ــرد. ای ــدا ک ــمگیرتری پی چش
ــود  ــذا و ک ــواد غ ــت م ــر قیم ام
ــش  ــان افزای ــیمیایی را همچن ش
کــود  واردکننــدگان  بــه  داد، 
ــور،  ــد کش ــاند و چن ــیب رس آس

ازجملــه چیــن، را وادار کــرد کــه 
صــادرات  بــر  محدودیت هایــی 
ــرداد  ــاه م ــد. م ــع کنن ــود وض خ
در  غــذا  تــورم  جــاری  ســال 
ــید.  ــد رس ــه ۸۱ درص ــور، ب کش
ایــن نــرخ غیرقابل تحمــل اســت. 
اگــر بــه دلیــل کمبــود کــود برای 
ــای  ــت کااله ــز، قیم ــت پایی کش
اساســی باالتــر رود، بیــم ناامنــی 
غــذا بــا عواقــب بســیار ســنگین، 
می یابد.دیده بــان  افزایــش 
مطلــع شــده اســت ســازمان 
مدیریــت بــا تبدیــل ارز ترجیحی 
ــود،  ــد ک ــی در خری ــه ارز نیمای ب
یارانــه موردنیــاز را در اختیــار 
وزارت جهاد کشــاورزی قــرار نداد 
ــرای  ــود ب ــل ک ــن دلی ــه همی و ب
ــی  ــدازه کاف ــزه به ان ــت پایی کش
ــی  ــذا پیش بین ــدارد؛ ل ــود ن وج
شــدید  کمبــود  بــا  می شــود 
اساســی  محصــوالت  تولیــد 
ــای  ــو و دانه ه ــدم، ج ــژه گن به وی
ــه  ــده مواج ــال آین ــی در س روغن
را  خطیــر  مســئله  شــویم.این 
ــر  ــت ه ــر اس ــد. بهت ــل کنی ح
ــار،  ــرایط فش ــه در ش کاری را ک
بــا دســتپاچگی و بســیار پرهزینه 
دهیــد،  انجــام  می خواهیــد 
امــروز تدبیــر فرماییــد چــرا کــه 
ــر اســت. ــی کمت ــه اش خیل هزین
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 آمریکا باید درباره مذاکرات تصمیم بگیرد

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

رئیس جمهور در اجالس اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه:



سیاسی
خبر

امیرعبداللهیان در  دیدار  با  وزیر خارجه بالروس :

اروپا مسیر غیرسازنده و تکراری را ادامه ندهد

روزهای  در  اروپا  غیرسازنده  اقدام  از  انتقاد  با  امور خارجه  وزیر   
اخیر گفت:  لیست جدیدی از تحریم های وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی ایران علیه ۸ شخص و نهاد ۱۲ اروپایی اعالم شد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان 
به  اشاره  با  بالروسی خود  با همتای  در نشست خبری مشترک 
تحریم  تحت  که  اروپایی  اشخاص  و  افراد  فهرست جدید  انتشار 
ایران قرار گرفته اند، گفت: در پاسخ به اقدام غیر سازنده اروپا امروز 
لیست جدیدی علیه هشت نهاد و ۱۲ شخص در چارچوب اتحادیه 
اروپا را منتشر کردیم؛ این افراد در وقایعی که رخ داد، اقدام به 
حمایت و تشویق ترور و خشونت کرده بودند و در مصادیق قالب 

تروریست قلمداد می شوند.
وی به اروپایی ها توصیه کرد که مسیر غیر سازنده و تکراری و 
شکست خورده سال های قبل را ادامه ندهند. برای ما مشخص 
هست که چند رهبر اروپا نگاه شکست خورده نسبت به تحوالت 

دارند.
امیر عبداللهیان تصریح کرد: من مایلم تاکید کنم اتهام بی اساس 
را رد  اوکراین  از کشورها در مورد پهپادهای روسیه علیه  برخی 
می کنیم و از مقامات اوکراینی دعوت می کنیم در یک نشست 
هرگونه  اوکراینی،  و  ایرانی  فنی  متخصصان  سطح  در  دوجانبه 

سندی در خصوص این ادعا وجود دارد، ارائه کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با تاکید بر اینکه موضع ما در 
کرد:  تصریح  است،  تسلیح طرفین جنگ  اوکراین عدم  خصوص 
مخالف جنگ در اوکراین هستیم؛ هر کسی در آمریکا عالقه به 
تبادل دارند و اما همزمان از ترور و آشوب حمایت می کنند ما در 

تامین منافع ملی مردم از خطوط قرمز کوتاه نمی آییم.
از  را  پیامی  اخیر  ایران در روزهای  نکته که  این  یادآوری  با  وی 
آمریکا دریافت کرده است، اظهار داشت: از نظر ما مسیر دیپلماتیک 
ادامه دارد اما برخی از مقامات آمریکایی طوری حرف می زنند که 

در متناقض است.
سند جامع همکاری های تهران و مینسک امضا می شود

وزیر امور خارجه در ادامه به برگزاری نشست دوجانبه با والدیمیر 
آستانه  در  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  بالروس  خارجه  وزیر  ماکی 
سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و بالروس هستیم و سفر 
رسمی به بالروس به دعوت اینجانب انجام و گفت و گوهای مهمی 

انجام شده است.
امیرعبداللهیان با اشاره به اجالس مشترک همکاری های دو کشور 
که خردادماه گذشته برگزار شد، افزود: امروز آخرین وضعیت گفت 
و گوهای صورت گرفته بین دو طرف بررسی شد و شاهد رشد 
خوبی در مبادالت تجاری دو کشور هستیم و امیدواریم نسبت به 
افزایش حجم تجاری شاهد افزایش تجارتی میان دو کشور باشیم.

وی با یادآوری اینکه دو کشور به سرعت در مسیر اجرای توافقات 
خصوصی و دولتی قرار دارند، اظهار داشت: آخرین وضعیت پیشرفت 
همکاری های حمل و نقل و ترانزیت و صنعتی و فناوری های نو که 

در دستور کار روابط دو کشور است، مورد توجه قرار دادیم.
وزیر امور خارجه توافق و تصویب همکاری های کنسولی برای روان 
سازی تردد اتباع در حوزه فعالیت اقتصادی و رانندگان ترانزیت و 
گردشگران و همکاری های موثر برای رفع تحریم های ظالمانه را از 

دیگر محورهای همکاری های تهران و مینسک برشمرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: در آینده نزدیک رئیس 
جمهور بالروس به تهران سفر می کند و در جریان این سفر سند 
همکاری های جامع بلندمدت تهران و مینسک در کنار سایر اسناد 

به امضا می رسد.
بالروس مخالف تحریم های یکجانبه غرب است

الدیمیر ماکی وزیر خارجه بالروس نیز در این نشست، همکاری های 
مشترک در زمینه های تجاری و اقتصادی را از محورهای گفت و 
گوهای ایران و بالروس برشمرد.وی با بیان اینکه مواضع تهران و 
مینسک یکی است، اظهار داشت: در جریان مذاکره امروز با وزیر 
خارجه ایران طیف گسترده ای از مسائل را بررسی کردیم و همه 

موضوعات در راستای توسعه مناسبات دوجانبه بود.
افزایش سطح روابط  وزیر خارجه بالروس خاطرنشان کرد: برای 
اسناد  شد،  مطرح  که  مختلفی  موضوعات  در  بالروس  و  ایران 
متفاوتی در دست بررسی قرار دارد. ماکی عنوان کرد: پانزدهمین 
و  اقتصادی  و  تجاری  همکاری های  مشترک  کمیسیون  نشست 
اجرایی سازی  حال  در  و  شد  برگزار  مینسک  در  سرمایه گذاری 
نتیجه کمیسیون مشترک حاصل شده  در  که  توافقاتی هستیم 

است.
وی خواستار ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران شد 
و افزود: همکاری های اقتصادی دو کشور از همکاری های سیاسی 

عقب مانده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی بالروس با بیان اینکه امسال سی امین 
سالگروز آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور را جشن می گیریم، 

اظهار داشت: سمینارهای متفاوتی در حال برنامه ریزی است.
ماکی در ادامه تاکید کرد: بالروس مخالف تحریم های یکجانبه است 
زیرا یک تروریسم اقتصادی علیه کشورها در حال رخ دادن است و 
باید اقدامات مناسبی در پاسخ به اقدامات یکجانبه کشورهای غربی 
از خود نشان دهیم. وی ضمن دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان 
برای سفر به بالروس، ابراز امیدواری کرد که توافق های انجام شده 
در نشست امروز به توسعه روابط راهبردی دو کشور کمک کند.  به 
گزارش ایرنا، پس از برگزاری دور نخست دیدار وزرای امور خارجه 
برنامه جامع  بالروس، سند  و جمهوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
همکاری های وزارت خانه های خارجه جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری بالروس به امضای امیر عبداللهیان و ماکی رسید.

امروز  گفت:  کشورمان  رئیس جمهور 
دوره یکجانبه گرایی گذشته و قدرت 
افول  به  رو  منطقه  در  آمریکایی ها 

است.
سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اتحادیه  اجالس  در  رئیسی  ابراهیم 
اقیانوسیه،  و  آسیا  خبرگزاری های 
برای  بودن  آفرین  امید  داشت:  اظهار 
یک رسانه شرط است و رسانه نه فقط 
باید حفظ هویت و استقالل ملت ها را 
ملت ها  برای  را  آزادی  و  کند  صیانت 
را  ملت ها  باید  بلکه  کند،  تضمین 
این  و  کند  صیانت  هجمه ها  برابر  در 

رسالت رسانه ها است.
ما  اقتصاد  ترور  دنبال  به  تحریم  با 

هستند
اقسام  ما  کرد:  عنوان  رئیس جمهور 
شخص  ترور  از  اعم  داریم،  را  ترورها 
با توهین ها و  و ترور شخصیت همراه 
تهمت ها. گاهی ترور، ترور اقتصاد یک 
به  تحریم  با  مثال،  برای  است.  کشور 
امروز  اقتصاد ما هستند و  دنبال ترور 

تحریم همان جنگ سابق است .
ترور،  گاهی  کرد:  اضافه  رئیسی 
فرهنگی  تروریسم  است.  فرهنگی 
و  نمی پردازد  حقایق  به  که  است  آن 
و  شود  حذف  حقایق  می کنند  تالش 
وجود  حقیقت  اطالعات  گردونه  در 
پنهان  آن  دیگر  کار  باشد.  نداشته 
کردن حقیقت است و با دروغ و نیرنگ 

در این مسیر تالش می کنند.
در  مردم  نمی خواهد  فرهنگی  ترور 

جریان حقایق قرار گیرند
بخش  گاهی  کرد:  بیان  رئیس جمهور 
کم اهمیتی از حقایق را بیان می کنند 
ترور  بماند.  پنهان  اصلی  حقایق  تا 
جریان  در  مردم  نمی خواهد  فرهنگی 
هم  رسانه  در  گیرند.  قرار  حقایق 
همین طور است. کار رسانه مأموریت 
است  رسانه  اصحاب  برای  خطیری 
مطرح  داشته های  و  تمدنی  هویت  تا 
ظرفیت های  جهت  از  ملت ها  میان 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره را 
در  که  بیاموزد  آنها  به  و  کند  معرفی 
مقاومت  و  ایستادگی  ترورها  مقابل 

کنند.
اینکه جریان مقاومت  بر  تاکید  با  وی 
به  هجوم  برابر  در  مقاومتی  نگاه  و 
ظرفیت ها و آثار تمدنی به ملت ها باید 
توسط رسانه صیانت شود، گفت: رسانه 
کرامت های  و  ارزش ها  حفظ  می تواند 
در  عدالت  اجرای  مأموریت  و  انسانی 

جامعه را پیگیری و اجرا کند.
امروز  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
استکبار به دنبال آن است تا ادراکات 
مورد نظر خود را به جامعه و مخاطبان 
درستی  برداشت  اینکه  کند.  تحمیل 
رسانه های  کار  گیرد،  وقایع صورت  از 
مستقل است نه اینکه آنچه رسانه های 
غربی می خواهد را القا کنند. امپراتوری 
رسانه ای امروز این است که آنچه آنها 

می خواهند بیان شود.
امروز جنگ، جنگ روایت ها است

رئیسی ادامه داد: نقش شما به عنوان 
خشونت،  از  که  است  این  رسانه 
انداختن  راه  به  یافته،  سازمان  جرایم 
امور  و  مذهبی  و  قومی  اختالفات 
سایر  و  مخدر  مواد  قاچاق  به  مربوط 
کنید.  جلوگیری  رسانه ها  در  مسائل 
میان  افکنی  تفرقه  دنبال  به  امروز 
جنگ  جنگ،  امروز  هستند.  ملت ها 
چند  حادثه  یک  از  است.  روایت ها 
برای  و  می شود  ارائه  متفاوت  روایت 

باید  تشخیص درستی و نادرستی آن 
دنبال واقعیت ها رفت.

دوره  از  بعد  افزود:  رئیس جمهور 
یکجانبه گرایی امروز فصل جدیدی در 
حال بروز است و قدرت های جدیدی 
در حال خلق در دنیا است. امروز دوره 
امروز  است.  گذشته  گرایی  یکجانبه 
به  رو  منطقه  در  آمریکایی ها  قدرت 

افول است.
ائتالف  این  داشت:  اظهار  رئیسی 
خوب  بسیار  می تواند  رسانه ای 
حرفه ای  کار  انجام  جهت  در  و  باشد 
و  شود  گرفته  کار  به  متعهدانه  و 
مجموعه متحدی به عنوان اتحادیه در 
برابر فرهنگ غربی فعالیت کند. نقش 
اختیار  در  که  مجموعه  این  مدیریت 
باید  می گیرد،  قرار  اسالمی  جمهوری 
و  منطقه  در  کشورها  ائتالف  بتواند 

جهان را به همراه داشته باشد. 
یکه تازی  عالم  در  که  غربی ها  قدرت 

می کردند رو به افول است
همکاری  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
کشورها در منطقه قدرت هایی را خلق 
می کند، گفت: یکی از قدرت هایی که 
است، در منطقه  در حال خلق شدن 
آسیا و اقیانوسیه است که بسیار قابل 
توجه است. با توجه به داشتن جمعیت 
و  بسیار  منابع  و  ذخایر  توجه،  قابل 
مانند  متعدد  اتحادیه های  شکل گیری 
شانگهای و اوراسیا در منطقه، به این 
و  است  شده  بخشیده  قدرتی  منطقه 
کشورها در کنار یکدیگر قرار می گیرند 
و قدرت آفرینی می کنند. با این تشکل 
غربی  قدرت های  مشابه  تشکل های  و 
که در عالم یکه تازی می کردند رو به 

افول است.
رئیس جمهور ادامه داد: ما در سیاست 
و سیاست کشورهای  همسایگی خود 
منطقه برای سازمان ها و اتحادیه های 
جایگاه  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
دوره  این  در  و  هستیم  قائل  ویژه ای 
کشورهای  با  را  خود  همکاری های 
اوراسیا،  و  آسیا  کشورهای  و  منطقه 
این  و  دادیم  افزایش  اکو  و  شانگهای 

کارها رو به افزایش است.
در  چین  و  روسیه  با  ایران  ارتباط 
حوزه های مختلف ادامه خواهد داشت

روابط  امروز  کرد:  تصریح  رئیسی 
کشورها  همه  با  اسالمی  جمهوری 
مانند روسیه، چین، ژاپن، کره و غیره 
روابط بسیار خوبی است و با بعضی از 
برخی  با  و  ساله   ۲۵ پیمان های  آنها 
از  هم  کار  داریم.  تفاهم های محکمی 
طرف آنها و هم از طرف ما به صورت 
سوال  است.  پیگیری  حال  در  جدی 
ارتباط  چین  و  روسیه  با  ما  کردند 

در  و  بوده  همواره  ارتباط  این  داریم؟ 
حوزه های مختلف ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: ما با آمریکا و کشورهای 
ما  داریم.  ارتباط  التین  آمریکای 
دنیا  کشورهای  همه  با  کردیم  اعالم 
می کنند  دشمنی  ما  با  که  آنها  جز 
خواهیم  مقاومت  آنها  مقابل  در  ما  و 
کرد، ارتباط داریم. ما با همه کشورها 
ارتباط حسنه داریم و این ارتباطات رو 

به گسترش است.
مسئله  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  و  مذاکرات 
در  خود  حق  دنبال  به  اسالمی 
تاکید  بارها  گفت:  است،  مذاکرات 
میان  قرارداد  عنوان  به  آنچه  کردیم 
در  شد،  مطرح   ۵+۱ کشورهای  و  ما 
نهایت منتهی به نقض پیمان از سوی 
از  تعهدات  انجام  عدم  و  آمریکایی ها 
به  ایران  فقط  و  شد  اروپایی ها  سوی 

تعهدات خود عمل کرد.
ایران هیچ گونه  فعالیت های هسته ای 

انحرافی ندارد
 ۱۵ از  بیش  کرد:  اضافه  رئیسی 
اعالم  رسماً  اتمی  انرژی  آژانس  بار 
هسته ای  فعالیت های  است  کرده 
هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
انجام  به  نسبت  ندارد.  انحرافی  گونه 
مذاکرات هم جمهوری اسالمی حرف 
و  استدالل  منطق،  بر  مبتنی  را  خود 
کرده  بیان  دفاع  قابل  کاماًل  مبانی 
است. آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند 
را  خود  سخنان  اسالمی  جمهوری  و 
بیان  را  و دیدگاه ها خود  مطرح کرده 

کرده است.
بیان  در  آمریکایی ها  کرد:  تاکید  وی 
ما  اما  می کنند  تأخیر  خود  تصمیم 
ملت  حقوق  کردن  دنبال  به  مصمم 
اسالمی  جمهوری  هستیم.  ایران 
همزمان با دنبال کردن رفع تحریم ها، 
خنثی سازی تحریم ها را نیز در دستور 

کار دارد.
نقش  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
امروز،  دنیای  در  اسالمی  جمهوری 
امروز  ایران  که  می دانید  شما  گفت: 
و  است  قدرتمندتر  زمان ها  همه  از 
جایگاه  در  امروز  سال   ۴۳ این  طی 
قدرتمندتری هستیم و هیچ معادله ای 
در منطقه صورت نمی گیرد، مگر اینکه 
نقش جمهوری اسالمی تعیین کننده 
اعتراف  مسئله  این  به  آنها  و  باشد 

می کنند.
مقاومت  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
را  غربی ها  توانسته  اسالمی  جمهوری 
خودشان  کرد:  تصریح  دهد،  شکست 
اعالم  و  داشته  اذعان  این شکست  به 
کردند فشار حداکثری روی جمهوری 

اسالمی کارساز نبوده است. چه چیزی 
کرده  وادار  نشینی  عقب  به  را  آنها 
و  مردم  مقاومت  دلیل  تنها  است؟ 

جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: نقش جمهوری اسالمی 
است  انکار  قابل  غیر  منطقه  در  امروز 
امام  هدایت های  برکت  به  هم  این  و 
بزرگوار و رهبری معظم انقالب و خون 
بزرگوار  شهید  جمله  از  شهدا  مطهر 
حاج قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان 
تحقق  منطقه  در  تروریسم  با  مبارزه 

یافته است.
دشمنان با تحریم ها به جایی نرسیدند 

و حاال به دنبال تهدید هستند
امروز  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
قدرت  جایگاه  در  اسالمی  جمهوری 
می کنیم  فکر  ما  و  است  عزت  و 
توطئه هایی که علیه جمهوری اسالمی 
آشوب  دنبال  به  و  می گیرد  صورت 
قدرت  و  پیشرفت  دلیل  به  هستند، 
جمهوری اسالمی است زیرا آنها دیدند 
با تحریم ها به جایی نرسیدند و حاال به 

دنبال تهدید هستند.
چند  رؤسای  از  کرد:  عنوان  رئیسی 
که  بدهند  پیام  خواستم  کشور 
در  بار  چندمین  برای  آمریکایی ها 
اشتباه  و  خطا  دچار  خود  محاسبات 
دفعات  همان  از  هم  بار  این  و  شدند 
بسیاری  خسارات  آنها  خطاهای  بود. 
برای آنها به همراه دارد. مانند حضور 
خسارت  و  افغانستان  در  ساله   ۲۰
و  راهبردی  خطای  یک  که  آنها  به 

استراتژیک آمریکایی ها بود.
به  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
امروز  شهدا  خون  برکت  و  خدا  لطف 
و  بود  زمانی خواهد  از هر  قدرتمندتر 
حضور قدرتمندانه ای در منطقه خواهد 
داشت و این در دستور کار جمهوری 
مظلومان  از  حمایت  برای  و  اسالمی 
آزادی  و  ستم  تحت  مردم  و  عالم 

خواهان خواهد بود.
امروز  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
در  غربی ها  دوگانه  استانداردهای 
توسط  غیره  و  آزادی  بشر،  حقوق 
شما رسانه ها قابل تعریف است و این 
وظیفه مهم و سنگینی برای شما است 
تا مردم را آگاه کنید و با رشد اطالعات 
اطالعات  آنها  به  فرهنگی  رشد  و 
بیشتری دهید تا آنها بدانند غربی ها با 
نیرنگ و فریب قصد دارند کشورهای 
مستقل را وابسته و کشورهای وابسته 
را مستقل جلوه دهند. ان شاء اهلل این 
اتحادیه با کمک همه اعضا بتواند هر 
و  بپیماید  را  تعالی  و  روز طریق رشد 
گام خوبی در جهت استقالل و حفظ 

هویت ملت ها برداشته شود.

رئیس جمهور در اجالس اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه:

 آمریکا باید درباره مذاکرات تصمیم بگیرد

خبر

نگاهداری: مردمی سازی حکمرانی ضرورت 

تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب است

و  پژوهش های مجلس گفت: مردمی سازی حکمرانی  مرکز  رئیس 
حکمرانی مردمی یکی از ضرورت های بازآرایی نظام حکمرانی برای 

تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، به منظور استفاده از توان و ظرفیت نخبگانی جامعه، نشست 
بابک  حضور  با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  نخبگانی 
نگاهداری رئیس این مرکز و جمعی از فرهیختگان علمی کشور برگزار 

شد.
یک  را  مجلس  پژوهش  های  مرکز  جلسه  این  در  نگاهداری  بابک 
پژوهشگاه بی نظیر خواند و گفت: مرکز پژوهش های مجلس با بیش از 
ربع قرن فعالیت و با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور، امروز به یکی 

از سرمایه های بزرگ علمی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: مجموعه فعالیت های پژوهشی که از دوران قبلی تا کنون در 
این مرکز صورت گرفته اند، انباشت عظیمی از سرمایه های علمی است 
که باعث شده مرکز پژوهش های مجلس در سطح کشور بی نظیر باشد.

این  جایگاه  تشریح  به  ادامه  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
مرکز پرداخت و تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس حلقه واسط 
اکوسیستم حکمرانی کشور با اکوسیستم علم و فناوری و نوآوری است.

وی، مرکز پژوهش ها را رابط بین سیاست و پژوهش کشور برشمرد و 
خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس صرفاً یک مرکز پژوهش 
نیست، بلکه یک مرکز سیاست پژوهی است که نتایج پژوهش ها را 
به سیاست های مناسب که منشأ اثر در حکمرانی کشور باشند، تبدیل 

می کند.
نگاهداری ادامه داد: در قانون اساسی کشور، نقش آفرینی های مهم و 
اساسی برای مردم و نخبگان تعریف شده و مشارکت مردمی در سطوح 
مختلف شامل مشارکت در تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا 

مورد انتظار بوده که تنها بخشی از آن محقق شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: مردمی سازی حکمرانی 
و حکمرانی مردمی یکی از ضرورت های بازآرایی نظام حکمرانی برای 

تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب است.
از  استفاده  با  نوبه خود  به  نیز  پژوهش های مجلس  افزود: مرکز  وی 
نظام تصمیم  ارتقای  برای  نخبگان و ظرفیت مردمی کشور  ظرفیت 

سازی گام برداشته است.
تحقق  برای  مجلس  پژوهش های  مرکز  اینکه  به  اشاره  با  نگاهداری 
حکمرانی مردمی چندین رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است، 
گفت: این مرکز پژوهشی برای تحقق حکمرانی مردمی اقداماتی همانند 
پارلمان  نوآوری و خانه خالق، برگزاری رویدادهای  اندازی مرکز  راه 
دانشجویی، رویداد اقدام، رویداد نظاره، رویداد نوآیند و رویداد همرسان 
را به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی و نخبگانی که 

نهایتاً منجر به ارتقای نظام حکمرانی می شود، انجام داده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ظرفیت مغفول نخبگان در دیگر 
استان ها اشاره کرد و گفت: در اقدامی دیگر راه اندازی اندیشکده های 
حکمرانی استانی را با مشارکت دانشگاه ها و مجامع نخبگان استانداری 
به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان استان ها در دستور کار 
قرار دادیم که این مهم در استان های مختلف در حال شکل گیری 

است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص اهمیت 
تربیت نخبگان برای اداره کشور در آینده، تاکید کرد: مرکز پژوهش های 
مجلس به نقش آفرینی های باالتر نخبگان اعتقاد دارد و چه نیکو است 
که ورودی آینده نظام حکمرانی کشور خروجی های نظام علم و فناوری 
و نوآوری بوده و پژوهشگران امروز مرکز پژوهش های مجلس از تصمیم 

گیرندگان آینده نظام حکمرانی کشور باشند.
استفاده  راستای  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  داد:  ادامه  نگاهداری 
از ظرفیت نخبگان و جذب عادالنه آنها برای نخستین بار فراخوانی 
نفر  از ۵ هزار  برمبنای آن بیش  قرار داد که  را در دستور کار خود 
در رشته های مورد درخواست و از نقاط کشور در این فراخوان ثبت 
نام کردند که پس از طی مراحل مختلف مصاحبه، جمع فعلی برای 

همکاری پذیرفته شدند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان با ابراز امیدواری از آینده 
فعالیت های جامعه نخبگان برای پژوهشگران جدید این مرکز آرزوی 

موفقیت و سربلندی کرد.

مخبر: سواحل مکران از مهمترین محورهای 

پیشران توسعه کشور است

معاون اول رئیس جمهور گفت: سواحل مکران از مهمترین محورهای پیشران 
ایران  پیشرفت  برای  موتور محرک  عنوان  به  و می تواند  است  توسعه کشور 
مطرح باشد. نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران به ریاست محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.مخبر در این جلسه توسعه سواحل 
رئیس  تاکید  مورد  موضوعات  از  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  از  را  مکران 
جمهور برشمرد و گفت: سواحل مکران از مهمترین محورهای پیشران توسعه 
کشور است و می تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید 
و طی  موافقت نامه های جدید  دریافت  با 
شدن مراحل قانونی، امکان صادرات سه 
گروه کاالیی جدید ایرانی به چین فراهم 
شده و شرکت های ایرانی می توانند در این 

زمینه برنامه ریزی کنند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  حریری  مجیدرضا 
گذشته،  سال  دو  حدود  در  کرد:  اظهار 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و قوانین 
قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی 
می شود، عمال امکان حضور در این کشور 
نبود  ممکن  تجاری  هیئت های  برای 
چین  نمایشگاه های  در  فعال  حضور  و 
موضوع  همین  نشد.  ممکن  عمال  نیز 
تجاری  فرصت های  از  استفاده  قدری 
وجود  این  با  اما  کرد  دشوار  را  چین  در 
و  ایران  تجاری  شریک  اصلی ترین  چین 
به  ایرانی  کاالهای  واردکننده  بزرگترین 
شمار می رود.وی با بیان اینکه با کاهش 
محدودیت ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی 
ایران و چین رخ خواهد داد،  در تجارت 
شدن  نهایی  با  سویی  از  داد:  توضیح 

سه  پس  این  از  جدید،  موافقت نامه های 
گروه کاالیی شیالت، میوه و مرکبات به 
طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این 
خواهند  را  چین  به  صادرات  امکان  پس 
و  قوانین  نظر  از  موضوع  این  داشت. 
ایرانی  مقررات نهایی شده و شرکت های 
خود  محصوالت  صادرات  برای  می توانند 

مذاکرات را آغاز کنند.
از  داد:  ادامه  چین  و  ایران  اتاق  رئیس 
و  ایران  اتاق  پیگیری های  با  دیگر  سوی 
محصوالت  دائمی  نمایشگاه  بحث  چین، 
کاهش  با  و  شده  نهایی  چین  در  ایران 
اسناد  امضای  و  کرونایی  محدودیت های 
فضایی  پس  این  از  چین،  در  مربوط 
دائمی برای معرفی کاالهای ایرانی وجود 
خواهد داشت که شرکت ها می توانند از آن 

استفاده کنند.
حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از 
را  چین  به  ایران  کاالیی  صادرات  حجم 
پایین  افزوده  ارزش  با  کاالهای  همچنان 
تشکیل می دهند، بیان کرد: کاالهای نفت 
بخش  پتروشیمی،  محصوالت  و  محور 

مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل 
یا  معدنی  محصوالت  برخی  و  می دهند 
با  محصوالت  جزو  نیز  دیگر  کشاورزی 
ارزش افزوده باال در نظر گرفته نمی شوند. 
در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این 
کاالها را فراهم کنیم، می توان روی عرضه 
باز  نیز حساب  بازار چین  در  کاالها  این 

کرد.
سطح  در  که  تغییراتی  به  اشاره  با  وی 
سیاست گذاری تجاری ایران در ماه های 

گذشته رخ داده، تشریح کرد: می توان این 
طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال 
درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه 
فعال  بسیار  گذشته  ماه های  در  تجارت 
شده و در تالش برای برنامه ریزی کالن 
برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.

لزوم  بر  تاکید  کرد:  خاطرنشان  حریری 
صادرات کاالها با ارزش افزوده باالتر، یکی 
از موضوعات مهمی است که در ماه های 

گذشته، توجه به آن جدی تر شده است.

صدور مجوز صادرات سه کاالی ایرانی به چین
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اقتصاد
اخبار

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت خبر داد؛

تولید ۹ خودروی جدید داخلی/ 
خودروهای ناقص، تکمیل شد

جدید  خودروی   ۹ تولید  از  صمت  وزارت  خودروی  صنایع  مدیرکل 
داخلی از سال آینده خبر داد و گفت: تولید و انباشت خودروی ناقص 
صفر شده است؛ البته در سالهای قبل خودروهای ناقص جز آمار تولید 

ذکر می شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، عبداهلل توکلی الهیجانی  در نشست خبری 
اظهار کرد: اصالح صنعت خودرو در سه بخش طراحی شده که گام 
اول احیای ظرفیت موجود، گام دوم به روزرسانی پلتفرم و گام سوم 

هم تقویت ارتباطات جهانی است.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت افزود: تعرفه ها همچنان مطابق 
تعرفه  اقتصادی  خودروهای  در خصوص  بود.  خواهد  گمرک  دفترچه 
کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می تواند خودتنظیم 
گر باشد و بازار و تعرفه ها را تنظیم کند. در خصوص سایر هزینه های 
کمترین  اقتصادی  خودروی  واردات  خصوص  در  شده  تالش  واردات 

هزینه وجود داشته باشد.
گفت:  هم  خودرو  واردات  برای  شرکت   ۷ اسامی  اعالم  مورد  در  وی 
و  بود  نخواهد  شده  اعالم  شرکت های  به  محدود  خودرو  واردات 

شرکت های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.
جزئیات تولید خودرو

توکلی در مورد تولید خودرو، اظهار کرد: از سال ۹۷ با شدت گرفتن 
تحریم ها تولید خودرو افت کرد و از تولید ۱.۴ میلیون دستگاه در سال 
به نصف کاهش یافته بود و از سوی دیگر به خاطر عدم واردات قطعات، 

تولید خودروهای ناقص هم افزایش یافته بود.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت افزود: در هفت ماهه امسال ۶۲۶ 
هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با آمار 
مدت مشابه پارسال )تولید خودروی ناقص و کامل( رشد ۱۲ درصدی 
با این حال مقایسه تولید خودروی کامل نشان دهنده  نشان می دهد، 

رشد ۳۱۹ درصدی است.
توکلی اضافه کرد: نکته این است که امسال تولید خودروهای کامل در 
خودروسازان بزرگ افزایش یافته است و دیگر خودروها روانه پارکینگ 

نمی شوند.
قباًل خودروهای ناقص هم جز آمار تولید ذکر می شد

نخست  نیمه  در  گفت:  کامل،  خودروی  تولید  مورد  در  ادامه  در  وی 
امسال تولید خودروی کامل ۲۸۲ درصد رشد کرد؛ موضوع این است 
که در سالهای قبل خودروساز چگونه خودروهای ناقص را در آمار تولید 

ذکر می کرد؟
جاری  سال  در  کرد:  تصریح  صمت  وزارت  خودروی  صنایع  مدیرکل 
عالوه بر خودروهای کاملی که تولید شد، خودروهای ناقص مانده در 
پارکینگ ها نیز تکمیل شد؛ یعنی سهمی از انرژی خودروساز معطوف 
به تکمیل خودروهای ناقص شد. این اقدام یک اقدام نمایشی هم نبود 

و در واقعیت رخ داد.
نقدینگی  حبس  منزله  به  پارکینگ  در  خودرو  انباشت  افزود:  وی 
خودروساز است که به دومینوی زیان انباشته شرکت دامن می زند. از 
سویی دیگر وقتی ظرفیت تولید خودروساز ۸۰۰ هزار دستگاه باشد اما 
تنها ۳۰۰ هزار خودرو تولید کند، هزینه های سربار نیز دو برابر می شود. 
بنابراین دپوی خودرو در پارکینگ هم اثر کیفی و هم اثر قیمتی دارد.

افزایش ۳۰ درصدی تحویل خودرو به مشتری
وی ادامه داد: تعداد خودروهای تحویل داده شده به مشتری در سال 
جاری ۳۰ درصد افزایش یافت و تعهدات خودروسازان کمتر شده است. 
تولید  مدت  این  در  دستگاه  هزار   ۲۱ خودرو  ایران  در  گذشته  سال 
کامل  خودروی  دستگاه  هزار   ۲۳۴ به  امسال  رقم  این  که  بود  شده 
بزرگ  خودروساز  دو  بر  عالوه  هم  خصوصی  بخش  در  است.  رسیده 
تولید افزایش یافته است، به گونه ای که امسال تا پایان مهرماه ۹۶ هزار 
دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که پارسال در این مدت 

۳۹ هزار خودرو در بخش خصوصی تولید شده بود.
توکلی اضافه کرد: رشد فروش ایران خودرو در سال جاری ۷۶ درصد 
همه  همچنین  است.  داشته  فروش  رشد  درصد   ۹۴ سایپا  و  بوده 
خودروهای سایپا از قرعه کشی خارج شده است، اما هنوز قرعه کشی در 
ایران خودرو وجود دارد. عرضه خودرو در بورس کاال هم آغاز شده است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت به جزئیات تولید خودرو اشاره 
کرد و گفت: تولید خودروهای سواری در سال جاری با رشد ۷ درصد 
نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار دستگاه رسیده است. در تولید وانت از 
رشد ۴۷ درصد برخوردار شد. تولید ون از ۳۰۰ دستگاه سال گذشته، 
تولید  در  به ۱۷۰۰ خودروی ون رسیده،  با رشد ۴۵۴ درصد  امسال 
اتوبوس و مینی بوس هم از ۳۷ رشد برخوردار شده است. در خودروهای 
سنگین رشد تولید در سال جاری ۱۷۸ درصد بود که در این مدت ۱۵ 

هزار و ۸۹۳ دستگاه خودروی سنگین تولید شد.
توکلی به تولید موتورسیکلت در سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال 
تا  می شود  پیش بینی  و  شده  تولید  موتورسیکلت  دستگاه  هزار   ۲۳۹
اینکه  به  توجه  با  همچنین  برسد.  دستگاه  هزار   ۵۰۰ به  سال  پایان 
باکیفیت  تولید  دارند،  هوا  آلودگی  در  مهمی  نقش  موتورسیکلت ها 

مدنظر قرار گرفته است.
تولید ۹ خودروی جدید داخلی

بر  گفت:  و  کرد  اشاره  جدید  فرم های  پلت  طراحی  به  همجنین  وی 
آینده ۹ محصول  فرم های جدیدی که طراحی شد سال  پلت  اساس 
جدید خواهیم داشت. هزینه کردن روی پلت فرم های قدیمی منطقی 

نبود.
به گفته توکلی اسامی خودروهای جدید به شرح زیر است.

۱- واریانت نخست خودروی اقتصادی سایپا بر پایه پلتفرم خودروی 
اقتصادی مشترک سایپا و ایران خودرو

۲- خودروی ری را )کراس اور پلتفرم اختصاصی ایران خودرو(
۳- خودروی اختصاصی پارس خودرو p۹۰ بر پایه پلتفرم به روز شده 

ال ۹۰ و قطعات کاماًل بومی
۴- خودروی آریای اتومات )بر پایه مگا پلتفرم اختصاصی سایپا(

۵- خودرو TF۲۱ بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایران خودرو
۶- خودروی اطلس بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا
۷- خودروی سهند بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۸- وانت آریسان سه منطبق بر استانداردها شرکت ایران خودرو
۹- وانت اختصاصی گروه سایپا منطبق بر استانداردها و فیس لیفت های 

محصوالت جاری )مدل های سال( به منظور ارتقا استانداردها.

صنعت،  وزارت  نقل  و  حمل  صنایع  معاون 
پایان سال  تا  اینکه  با اعالم  معدن و تجارت 
شود،  کشور  وارد  خودرو  دستگاه  هزار   ۹۰
مجوز  شرکت  و  مجموعه   ۲۴ تاکنون  گفت: 
دریافت  صمت  وزارت  از  خودرو  واردات 

کرده اند.
در  منطقی”    “منوچهر  ایرنا،  گزارش  به 
نشست خبری افزود: به منظور واردات خودرو 
به کشور از بهمن ماه سال گذشته تالش های 
در  و  تدوین  مربوطه  آیین نامه  انجام،  زیادی 
که سوم شهریورماه  رسید  تصویب  به  دولت 

امسال ابالغ شد.
 وی با بیان اینکه اکنون وارد فرایند اجرای 
کار شده ایم، خاطرنشان کرد: مسئله واردات 
و  کشور  سیاسی  تحوالت  از  متاثر  خودرو 
 ۳۸۰ تاکنون  بود.  نخواهد  صمت  وزارت 
واردکننده  شرکت های  سوی  از  درخواست 
واصل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات 
 ۲۴ امروز  به  تا  نهایت  در  و  شد  درخواست 
ارائه  وزارتخانه  به  کامل  مدارک  مجموعه 

کرده اند.
اولویت  آیین نامه  مطابق  داد:  ادامه  منطقی 
یورو خواهد  از ۱۰ هزار  با خودروهای کمتر 
قیمتی  بازه  از آن خودروهای در  بود و پس 
۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه 
خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن 
استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی 
درخواست شده از شرکت های یاد شده است. 
واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی 
نخواهد بود و خودروهای کره ای و ژاپنی نیز 

وارد بازار خواهند شد.
منطقی بیان داشت: قیمت گذاری خودروهای 
وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا 
بهتری  کنترلی  فرآیند  که  انجام خواهد شد 
روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع 
شده،  تاکید  اقتصادی  خودروهای  بر  واردات 
اقتصادی  لزوماً  خودروها  این  قیمت  اما 

نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می شوند.
معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودروی 
قیمت  با  خودروهای  داشت:  بیان  اقتصادی 
مشخصه های  اغلب  که  دالر  هزار   ۶ حدود 
خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی 
فرایند  اینکه  ضمن  بود،  خواهد  اقتصادی 
آنها  برای  نیز  اقساطی  اقتصادی  فروش 

پیش بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار 
بر  عالوه  و  شود  کشور  وارد  خودرو  دستگاه 
آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط 

خودروسازان داخلی تولید شود.
قیمت  با  خودروهای  کرد:  تاکید  منطقی 
استانداردهای  همه  یورو  هزار   ۱۰ باالی 
را  استاندارد  ملی  سازمان  مدنظر  ۸۵گانه 
پاس می کنند، اما برای خودروهای اقتصادی 
این  از  مورد  سه  که  کرده ایم  درخواست 

استانداردها به صورت تشویقی باشد.
مورد  ارز  تامین  خصوص  در  همچنین  وی 
نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک 
این منظور  به  مرکزی قول مساعد داده که 
ارز  تخصیص  به  دالر  میلیارد  یک  حدود 
یا  رمزارز  افرادی  اگر  بپردازد، در عین حال 
منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط 
وارد  خودرو  می توانند  مرکزی  بانک  تایید 
خدمات  خودروهای  برای  همچنین  کنند. 
افراد می توانند در  نیز  تاکسی  عمومی نظیر 
تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو 
مرکزی  بانک  زیاد  احتمال  به  کنند.  وارد 
سال  پایان  تا  را  دالر  میلیارد  یک  مبلغ 

تخصیص خواهد داد.
واردات  خصوص  در  داشت:  اظهار  منطقی 
صمت  وزارت  به  دسته  دو  تاکنون  خودرو 
از  پیش  نخست که  مراجعه کرده اند؛ دسته 

دوم  دسته  و  بودند  اصلی  کننده  وارد  این 
اینکه  ضمن  بودند،  داخلی  خودروسازان 
برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته 
اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده اند.

خصوص  در  همچنین  صمت  وزیر  معاون 
این کشور  از  آیا  اینکه  و  کره ای ها  بدعهدی 
گفت:  خیر،  یا  کرد  خواهیم  وارد  خودرو 
که  ندارد  قاعده ای  چنین  صمت  وزارت 
کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم ها 
باشد  نداشته  مراوده  کرده اند  ترک  را  رمان 
به  متهم  قطع  طور  به  کنیم  چنین  اگر  و 

همکاری صرف با چینی ها خواهیم شد.
وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان 
در  زمینه  این  در  کرد:  تاکید  آن  فرسوده 
ظرفیت های  احیای  دنبال  به  نخست  وهله 
تولید  از طریق  بازار  نیاز  به  پاسخ  و  موجود 
داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس 
شهرداری ها و وزارت کشور همکاری خوبی با 
اتوبوس  برخی  اکنون  و  داشته  خودروسازان 
هستند.  فعالیت  حال  در  قوا  همه  با  سازان 
طی سال های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه 
شده  برنامه ریزی  تجاری  خودروهای  انواع 

است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
عین حال بیان داشت: با توجه به نیاز انباشته 
موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین 

شهرداری ها  مداوم  اعالم  و  تقاضا  و  عرضه 
به  توجه  با  و  نقلیه  وسایل  کمبود  بر  مبنی 
نمی توانند  بالفاصله  خودروسازان  اینکه 
تقاضاهای  همه  به  و  داده  افزایش  را  تولید 
موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز 
به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی 

خواهد بود.
با روسیه  اقتصادی  به توسعه روابط  منطقی 
و  اشاره کرد  و قطعه سازی  در حوزه خودرو 
گفت: در این زمینه سه نوع برنامه همکاری 
بین فعاالن صنعتی دو کشور پیش بینی شده 
محصوالت  کامل  عرضه  آنها،  از  یکی  که 
سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در 

همین راستا منعقد شده است.
تولید  همکاری،  دوم  شق  بیان داشت:  وی 
این  در  که  است  ال۹۰  خودروی  مشترک 
راستا مذاکرات فنی الزم در حال انجام است.

ظرفیت  به  همچنین  صمت  وزیر  معاون 
کرد  اشاره  اس  ای.  سی.  حوزه  کشورهای 
از  یکی  در  اگر  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و 
یا  تولید  به  بتوان  حوزه  این  کشورهای 
صادرات خودرو پرداخت می توان بدون تعرفه 
به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، 
جمهوری  به ویژه  کشورها  این  در  فرصتی 
آذربایجان و بالروس برای ارتقای همکاری ها 

مهیا است.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

۹۰ هزار خودرو تا پایان سال وارد می شود/ 
خودروهای کره ای، ژاپنی و چینی در راه ایران

گزارش

بانک صادرات ایران به 52 هزار نفر وام  
قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرد

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران به منظور 
تحقق سیاست های دولت برای حمایت از طرح جوانی جمعیت در نیمه 
اول سال ۱۴۰۱  بیش از ۵۲ هزار فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری 

پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی افزود: 
این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
قرض الحسنه  وام  فقره   ۱۴۹ و  هزار   ۵۲ جاری،  سال  اول  نیمه  در 
فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال پرداخت 

کرد.
مختلف  بخش های  از  بانکی  نظام  تشریح ضرورت حمایت  با  ایمانی 
وام های  پرداخت  افزود:  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل  و  جامعه 
از شاخص های  یکی  عنوان  به  ایران  بانک صادرات  در  قرض الحسنه 
مسئولیت های اجتماعی برای رفع مشکالت خانواده ها و بهبود وضعیت 
معیشت آنها با حساسیت بیشتری ادامه دارد و برای تحقق اهداف مورد 
نظر، این بانک در نیمه اول سال جاری با پرداخت بیش از  ۱۵۷ هزار 
فقره وام قرض الحسنه به ارزش بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اقشار 
مختلف مردم در زمینه های وام ازدواج، مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، 

فرزندآوری و وام های ضروری مختلف حمایت کرده است.
 مدیرعامل بانک صادرات ایران توسعه اشتغال و  تولید در بخش های 
مختلف اجتماعی را نیز مورد اشاره قرار داد و  با بیان اینکه ایجاد و 
توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی از اهداف توانمندسازی و استقالل 
ایران  بانک صادرات  تاکید  مورد  همواره  خانواده ها  اقتصادی  و  مالی 
مشاغل  قرض الحسنه  وام  فقره  هزار   ۱۶ از  بیش  پرداخت  از  است، 

خانگی تا نیمه سال ۱۴۰۱ توسط این بانک خبر داد. 
ایمانی افزود: این بانک با پرداخت ۱۶ هزار و ۴۶۶ فقره وام قرض الحسنه 
مشاغل خانگی و اشتغالزایی به ارزش بالغ بر ۹ هزار  و۲۸۲ میلیارد ریال 
به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( و ستادهای اشتغالزایی 
در اختیار استانداری های کشور، از استمرار و ایجاد و توسعه مشاغل و 

بهبود سطح معیشت و کارآفرینی پشتیبانی کرده است.
وی تاکید کرد: حمایت بانک صادرات ایران از مستاجران نیز در این 
مدت با پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با رشد ۳۱۹ درصدی همراه 
بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در  شد و در همین راستا عالوه 
زمینه های مختلف اقتصاد مقاومتی، طی نیمه اول سال جاری ۱۲ هزار 
و ۳۹۴ فقره تسهیالت حمایتی به ارزش بیش از شش هزار و ۸۳۸ 
میلیارد ریال به صورت ودیعه مسکن به افراد فاقد مسکن پرداخت کرد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۳۷ درصد و از نظر 

مبلغی ۳۱۹ درصد افزایش ثبت کرده است.

با 1۰۰ هزار تومان موجودی در قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک گردشگری 

شرکت کنید
 

با  گردشگری  بانک  قرض الحسنه  حساب های  قرعه کشی  جشنواره 
عنوان ” مهرریزان” روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

مهلت افتتاح حساب و محاسبه امتیازات برای شرکت در قرعه کشی 
و اعطای جوایز تا روز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ خواهد بود.

موجودی  حداقل  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
یک  مبلغ  کشی  قرعه  در  شرکت  برای  قرض الحسنه  حساب های 
میلیون ریال است. همچنین هر یک میلیون ریال موجودی روزانه در 

سپرده های قرض الحسنه برابر یک شانس قرعه کشی است.
جوایز درنظر گرفته شده برای قرعه کشی شامل ۱۰ سکه تمام بهار 
آزادی برای ۱۰ نفر، ۲۰ نیم سکه بهار آزادی برای ۲۰ نفر، ۴۰ ربع 
سکه بهار آزادی برای ۴۰ نفر، ۲۰۰ جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی، 
۲۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی برای سفر به عتبات عالیات، ۵۰ 
کمک هزینه ۱۰۰ میلیون ریالی برای خرید کاالهای بادوام داخلی و 

هزاران جایزه نقدی و غیرنقدی دیگر است.
از  قدردانی  قرض الحسنه،  حساب های  جشنواره  برگزاری  از  هدف 
نیت خیر سپرده گذاران و ایجاد زمینه های مشارکت عمومی برای 

گسترش این سنت است.
این گزارش حاکیست: امکان افتتاح حساب هم به صورت حضوری 
و هم به صورت غیرحضوری توسط اپلیکیشن توبانک )tobank( به 
نشانی وب سایت tobank.ir بدون هزینه صدور و با ارسال کارت به 

نشانی مشتری فراهم است.

اهداي  ۴2۰۰ بسته لوازم التحریر از سوی بانک 
ملت به دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار 

نسبت  خود،  اجتماعی  مسوولیت های  ایفای  راستای  در  ملت  بانک 
به اهدای ۴۲۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق کمتر 

برخوردار کشور اقدام کرد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با دستور مدیرعامل 
در تداوم سیاست خود مبنی بر دستگیری از محرومان و کمک به 
از ۱۳  برخوردار کشور، بیش  و دانش در مناطق کمتر  توسعه علم 
میلیارد ریال از محل بودجه تبلیغات خود را بابت خرید بسته های 

لوازم التحریر برای دانش آموزان ۱۴ استان کشور اختصاص داد.
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معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: 
و  صنعت  حوزه  در  گذشته  یکسال  در 
اقدامات  و  فعالیت ها  تجارت،  و  معدن 
خوبی انجام گرفته و رشد قابل توجهی 
نسبت به سال های گذشته داشته و حتی 

می توان گفت بی نظیر بوده است.
برادران  مهدی  محمد  ایرنا  گزارش  به 
روز سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین 
کشور  سرامیکی  گلوله های  تولید  واحد 
افزود: فرصت های شغلی  در میبد یزد 
بطوریکه  شده  ایجاد  کشور  در  خوبی 
مشکل  با  اکنون  ما  تولیدی  واحدهای 
نیروی تکنسین و کارگر روبرو  نداشتن 

هستند .
انجام  اینکه ثمرات کارهای  بیان  با  وی 
موثر  اقتصادی کشور،  در شاخص  شده 
و به معشیت مردم هم کمک می کند 
بر  زمان  ثمرات،  این  البته  تصریح کرد: 
است و ما نتایج اقدامات را در میان مدت 
تالش  با  کرد؛امیدواریم  خواهیم  لمس 
صنعتگران و تولید کنندگان و بازرگانان 
کشور روزهای خوبی را  در پیش داشته 

را  یزد  مردم  گری  قناعت  وی  باشیم. 
این استان دانست  عامل صنعتی شدن 
و یادآور شد: همین پیشینه منجر شده 
که با حداقل آب، بیشترین صنایع را راه 
اندازی کنند که بیشترین ارزش افزوده 

را داشته باشد.
معاون وزیر صمت به واحد افتتاح شده 
امروز هم اشاره کرد و گفت: این واحد 
زنجیره ارزش در حوزه کاشی را تکمیل 
توفیقات  حوزه  این  در  ما  و  کند  می 

خوبی داشتیم.
به گفته وی کشور ما هنور گلوله های 
سرامیکی را وارد می کند و تفاوت این 
تولید  مشابه،  واحدهایی  سایر  با  واحد 
است که  میلیمتر  با سایز ۷۰  محصول 
امیدواریم بخشی از نیاز کشور را بر آورده 

و وابستگی به آن به حداقل برسد. 
این واحد با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۱۰۰ 
قرار  برداری  بهره  مورد  ریال  میلیارد 
این میزان ۱۵۰۰ میلیارد  از  گرفت که 

یورو  میلیون   ۲ و  ثابت  سرمایه  ریال 
سرمایه ارزی است.

هزار   ۶۸ مساحت  در  شده  یاد  واحد 
مربع  متر  هزار  زیربنای ۱۱  با  و  متربع 
احداث و برای یکصد نفر اشتغال ایجاد 
واحد،  این  ساالنه  است.ظرفیت  کرده 
انواع  اعالم  تن  و ۲۵۰  هزار  پنج  تولید 
در  که  اعالم شد  سرامیکی  های  گلوله 
و  پتروشیمی  سرامیک،  کاشی،  صنایع 

غیره کاربرد دارد.

رشد حوزه صنعت، معدن و تجارت در یکسال گذشته بی نظیر بوده است
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اجتماعی
خبر

زاکانی: زیر ساخت ها در پایتخت 
فرسوده است

شهردار تهران با اشاره به فرسودگی ها در زیرساخت های 
به  از مسیل ها که  اکنون ۵۳۰ کیلومتر  پایتخت، گفت: 
جمع آوری آب های سطحی اختصاص دارد فرسوده است 

و جوابگوی نیازهای پایتخت نیست.
قرار  دوازدهمین  در  زاکانی  علیرضا  ایرنا،   گزارش   به 
خدمت خود در منطقه ۹ و در جمع کارکنان شهرداری 
این منطقه گفت: یک سال و یک ماه و ۱۲ روز به عنوان 
مدیریت شهری مشغول کار هستم و معتقدم اکنون حال 
شهرمان خوب نیست و در بیشتر بخش ها با فرسودگی 

مواجه هستیم.
وی اظهار کرد: از مجموع بافت ۷۰ هزار هکتاری پایتخت 
با ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار مواجه هستیم که چهار هزار 

و ۵۶۰ هکتار آن فرسوده است.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی 
وارد شهرداری شدم با مشکالت جدی مالی مواجه بودیم 
که با راه اندازی خزانه واحد از فشار زیاد مالی خارج شدیم 
و تا به امروز با هیچ مشکل و تاخیری در حال پرداخت 

حقوق کارمندان هستیم.
کارکنان  و  مردم  مسکن  مسئله  اینکه  بیان  با  زاکانی 
شهرداری جزو دغدغه های ما است، افزود: در این خصوص 
با تمام ظرفیت تالش می کنیم این دغدغه مهم برطرف 
شود و همچنین در زمینه ارتقا شغلی و پرداخت حقوق 

کارمندان بر پایه عدالت و قانون عمل خواهیم کرد.
دارد،  قرار  تاریخی  نزاع  یک  در  کشور  اینکه  بیان  با  وی 
گفت: دو هدف برای اداره کشور ترسیم شده که یا باید 
بر  تعالی  و  رشد  مسیر  در  اسالمی  انقالب  استمرار  برای 
به  باید  یا  و  کنیم  حرکت  نظام  گذاری  سیاست  اساس 
پیشرفت  و  اکنون کشور در حال رشد  برگردیم،  گذشته 
قرار دارد و اجازه نخواهیم داد دیگران برای کشور تصمیم 

بگیرند.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: صف بندی عظیمی برای 
با اتحاد و  باید تالش کرد  اما  تضعیف نظام شکل گرفته 
همدلی تمامی توطئه های دشمنان همچون گذشته خنثی 

شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای مهم انقالب اسالمی 
از  بسیاری  واگذاری  است، گفت:  نظام  این  بودن  مردمی 
مسئولیت ها به مردم بسیار مهم و ضروری است و باید در 

این مسیر با جدیت بیشتری عمل کنیم.

 رئیس قوه قضاییه گفت: نظام سلطه به سردمداری 
دولت های  برخی  و  صهیونیست ها  و  آمریکایی ها 
بشری  حقوق  ضد  اقدامات  مشغول  روزانه  غربی، 
روزانه  باید  نیز  ما  بنابراین  است؛  ایران  ملت  علیه 
همه اقدامات ضدایرانی آنها را در قالب پرونده هایی 
تدوین کنیم و این موارد را در مجامع بین المللی و 

داخلی مطرح کنیم.
جلسه  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  ایرنا  گزارش  به 
با حضور  ایران  ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
رئیس  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 

ستاد و اعضاء برگزار شد.
»شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی، »غریب 
اسالمی،  جمهوری  بشر  حقوق  ستاد  دبیر  آبادی« 
»امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه، حجت االسالم 
»وحیدی«  اطالعات،  وزیر  »خطیب«  والمسلمین 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  »اسماعیلی«  کشور،  وزیر 
اسالمی، »رحیمی« وزیر دادگستری، حجت االسالم 
عالی  دیوان  رئیس  مقدم«  »مرتضوی  والمسلمین 
»منتظری«  والمسلمین  االسالم  حجت  کشور، 
کمیسیون  رئیس  جالل زاده  کشور،  کل  دادستان 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،»محمدی« 
رئیس سازمان زندان ها، »خداییان« رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور ، سردار »قاسم رضایی« جانشین 
فرماندهی کل انتظامی، »انسیه خزعلی« معاون امور 
در  حاضران  جمله  از  رئیس جمهور  خانواده  و  زنان 

جلسه ستاد حقوق بشر بودند.
جلسات  مصوبات  اجرای  راستای  در  همچنین 
و  امین زاده«  »الهام  بشر،  حقوق  ستاد  پیشین 
»عباسعلی کدخدایی« به عنوان دو حقوقدان در این 

جلسه حضور داشتند.
و  ساختار  به  مربوط  دستورالعمل  جلسه  این  در 
شرح وظایف ستاد حقوق بشر، مورد بحث و بررسی 

اعضای این ستاد قرار گرفت.
محسنی  غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
اسالمی  جمهوری  بشر  حقوق  ستاد  رئیس  اژه ای 
و  سلطه  نظام  روزها  این  اینکه  بیان  با  ایران  
کشورهای عمدتاً غربی و در رأس آنها صهیونیست ها 
و آمریکایی ها مشغول قلب واقعیت و القای جعل ها 
افزود:  تبلیغات گسترده هستند،  با  اکاذیب خود  و 
سردمداری  با  مستکبران  و  سلطه گران  امروز 
ادعاهای  قالب  در  آمریکایی ها  و  صهیونیست ها 
است  بشر  حقوق  خالف  را  هرآنچه  بشری  حقوق 
به وضوح  موضوع  این  مصادیق  و  مرتکب می شوند 

قابل مشاهده است.

وی افزود: نه امروز و امسال بلکه بیش از ۴۰ سال 
فهرست  با  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان  که  است 
باالیی از مصادیق و موارد نقض حقوق بشر در اقصی 
نقاط دنیا، ایران اسالمی را که منطبق با آموزه های 
دینی نسبت به حفظ حقوق انسان ها و تکریم آنها 

مقید است، متهم به نقض حقوق بشر می کنند.
حقوق  هجمه های  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  رئیس 
ایران  علیه  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان  بشری 
و  تروریست ها  آنها  که  است  شرایطی  در  اسالمی 
تا مرفق به خون پاک  جنایتکارانی که دستان شان 
را در دامن  آلوده است  ما  از هموطنان  نفر  هزاران 
پوچ  ادعاهای  و  گاهی حرف ها  و  داده اند  قرار  خود 
این تروریست های جنایتکار را مستند قطعنامه ها و 

اقدامات ضدایرانی خود می کنند.
هجمه ها  به  عنایت  با  اظهارداشت:  اژه ای  محسنی 
سلطه گران  فراوان  و  مستمر  ضدایرانی  اقدامات  و 
دفاع  با  همزمان  ما  است  نیاز  اسالمی  ایران  علیه 
اقدامات تهاجمی و  به  تبیین موضوعات مبادرت  و 
آفندی کنیم زیرا در  قضیه حقوق بشر و اقدامات 
مدعی  مقام  در  ایران  ملت  علیه  دشمنان  خصمانه 
دخالت  ما  داخلی  امور  در  که  کشورهایی  هستیم؛ 
می کنند و از تروریست ها و جنایتکاران حمایت به 

عمل می آورند و آنها را پشتیبانی تسلیحاتی، مالی 
و آموزشی می کنند تا امنیت مردم ایران را تهدید 

کنند، در زمره متهمان هستند.
رئیس ستاد حقوق بشر اظهار داشت: این ما هستیم 
امروز  هستیم؛  مدعی  بشر  حقوق  قضیه  در  که 
که  هستند  عناصری  حامی  سلطه گر  کشورهای 
آتش  را  ما  کشور  پرچم  و  قرآن  اسالمی  ایران  در 
و  زور  به  و  می رسانند  قتل  به  را  افرادی  می زنند، 
و  می ِکشند  ما  هموطن  زن  سر  از  را  چادر  اجبار، 
توهین هایی زشت و زننده به زبان می آورند؛ بنابراین 
کشورهای  این  قبال  در  مهاجم  حالت  باید  ما 

سلطه گر داشته باشیم.
سردمداری  به  سلطه  نظام  کرد:  تصریح  وی 
آمریکایی ها و صهیونیست ها و برخی دولت های غربی 
به صورت روزانه مشغول اقدامات ضد حقوق بشری 
روزانه  باید  نیز  ما  بنابراین  است؛  ایران  ملت  علیه 
همه اقدامات ضدایرانی آنها را در قالب پرونده هایی 
تدوین کنیم و نسبت به طرح این موارد در مجامع 
بین المللی و مراکز حقوقی و داخلی اهتمام داشته 
اکتفا  نامه نگاری  و  گفتن  سخن  ِصرف  به  و  باشیم 
نکنیم. رئیس ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ضروری 
تشریک  و  همفکری  با  بشر  حقوق  ستاد  در  است 

مساعی نسبت به دفع شر سلطه گران از مردم ایران 
عملیاتی  و  اکاذیب  به  نسبت  تدافع  حالت  در  هم 
روانی سلطه گران و هم در حالت تهاجم نسبت به 

اقدامات ایذایی و تروریست پرورانه آنها عمل کنیم.
تروریسم  معاند  شبکه های  برای  پرونده  تشکیل 

رسانه ای لندن نشین در وزارت ارشاد
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی 
اسالمی گفت: پرونده حرفه ای و رسانه ای شبکه های 
وزارتخانه  در  لندن نشین  رسانه ای  تروریسم  معاند 
پرونده  این  است؛  شده  تشکیل  ارشاد  و  فرهنگ 
حرفه ای  اصول  صریح  نقض  از  مواردی  شامل 
آموزش های  ارائه  مثل  شبکه ها  این  خود  بر  حاکم 
به  مربوط  امور  و  خشونت آمیز  فعالیت های  رسمی 
حمایت از تروریست ها است.حسین امیر عبداللهیان 
و  نهاد  هفت  تحریم  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
تلویزیونی  شبکه های  جمله  از  انگلیسی  مقام   ۱۳
ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به جرم تشویق 
به ترور، خشونت و افراط گرایی که طی هفته گذشته 
گفت:  گرفت،  صورت  خارجه  امور  وزارت  سوی  از 
اتحادیه  از  فرد  و  نهاد  نام چند  آتی  ظرف روزهای 
ایران  اسالمی  تحریمی جمهوری  فهرست  در  اروپا 

قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی؛

نظام سلطه روزانه مشغول اقدامات ضد حقوق بشری علیه ملت ایران است

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
در  سیگار  ارزانی  گفت:  پزشکی 
است  الزم  و  نیست  هنر  کشور 
آن  هزینه  و  مالیات  مجلس  که 
در  راحتی  به  تا  دهد  افزایش  را 

دسترس همه قرار نگیرد.
اللهی  بهرام عین  ایرنا،  به گزارش 
بیمه  روز ملی  نکوداشت  آیین  در 
برگزار  قلب  هتل  در  که  سالمت 
شد، افزود: هفته پیش در نشست 
منطقه  بهداشت  جهانی  سازمان 
مدیترانه شرقی حضور داشتیم که 
ها  تمام شاخص  در  مشخص شد 
برتر  منطقه  کشورهای  به  نسبت 
سیگار،  شاخص  در  اما  هستیم 
مالیات  باید  که  نبودیم  خوب 
زیادی بر آن تصویب شود زیرا ۱۳ 
درصد مرگ و میرها در کشور به 
علت مصرف سیگار است و وزارت 
تواند  نمی  تنهایی  به  بهداشت 
این مسئله را حل کند؛ از این رو 
باید همه دستگاه ها در این زمینه 

همکاری کنند.
نشست  در  داشت:  اظهار  وی 
دوجانبه  مالقات  در  و  مذکور 
کشورهای  بهداشت  وزرای  با 
محتلف، از موفقیت ایران صحبت 
ما  از  کوبا  کشور  حتی  و  شد 
زیرا  داشت  همکاری  درخواست 
ما  از  بهداشتی  و  سالمت  نظر  از 
شبکه  طرفی  از  و  هستند  عقب 
های بهداشتی و درمانی کشور ما 
به  کنند  می  کار  ممتاز  شکل  به 
در  موفقیت  برتر  رتبه  که  طوری 

مقابله و کنترل کرونا را گرفتیم.
شروع  با  داد:  ادامه  اللهی  عین 
روزانه  گاهی  سیزدهم،  دولت 
شاهد مرگ و میر باالی ۷۰۰ نفر 
بر اثر کرونا بودیم که این آمار به 
و  است  یافته  کاهش  نفر   ۱۰ زیر 
قیاس  قابل  مختلف  کشورهای  با 

نیست.
وی گفت: در حالی ۶ مرکز تولید 
تحریم  با  که  داریم  کرونا  واکسن 

هستیم؛  مواجه  ناجوانمردانه  های 
پزشکی  باشد  تحریم  کشور  وقتی 
هم تحریم است و در طول تاریخ 
سابقه نداشته است کشوری که با 
باشد  مواجه  بیماری  گیری  همه 
اما،  نشود  برداشته  آن  تحریم 
 ۱۵۵ جمعی  همت  با  توانستیم 
کنیم  تزریق  واکسن  ُدز  میلیون 
که این موفقیت را مردم به وجود 

آوردند.
کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
در  مردم  تاریخی مشارکت  تجربه 
کرونا  علیه  عمومی  واکسیناسیون 
نشان داد که باید مردم را با خود 

همراه کنیم.
وی در خصوص طرح های عمرانی 
وزارت بهداشت در سراسر کشور، 
پروژه   ۵۰۰ و  هزار  پنج  گفت: 
نیمه تمام وجود دارد که  عمرانی 
تکمیل چهار هزار و ۶۰۰ مورد از 
آنها به خصوص در مناطق محروم 
خانه  از  بسیاری  است.  اولویت  در 
استیجاری  نیز  بهداشت  های 
هستند و باید در این زمینه تحولی 

ایجاد شود.
که  گذشته  در  کرد:  تاکید  وی 
پرداخت  دارو  برای  ترجیحی  ارز 

و  افغانستان  عراق،  کردیم  می 
سایر کشورها داروی ما را مصرف 
جمعیت  با  واقع  در  کردند؛  می 
میلیون   ۴۰۰ حدود  به  کشورمان 
نفر دارو ارائه می دادیم ولی اجرای 
طرح دارویار گام بزرگی بود که با 
صرفا  دارو  ترجیحی،  ارز  حذف 
می  ارائه  کشورمان  مردم  برای 
شود و با اجرای نسخه الکترونیک 
اجرایی  نسخه  این  درصد  نیز ۹۸ 
نیز  الکترونیک  پرونده  و  می شود 
اجرا  خاص  بیماران  از  است  بهتر 
داشت:  اظهار  بهداشت  وزیر  شود. 
طرح داروسان نیز کمک بزرگی به 

بیماران صعب العالج است.
گذاری  تعرفه  قانون  او،  گفته  به 
در  پیش  سال   ۱۴ نیز  پرستاری 
اجرایی  اما  شد  تصویب  مجلس 
نشد ولی اکنون در حال اجرا است.

زمینه  در  کرد:  اظهار  اللهی  عین 
نرخ  اکنون  نیز  جمعیت  جوانی 
باروری به یک درصد رسیده است 
و در سالهای گذشته جمعیت ما با 
و  خانواده  تنظیم  غلط  های  پیام 
۲ فرزند کافی است، کاهش یافت 
جمعیت  جوانی  قرارگاه  اینک  اما 
شده   تشکیل  بهداشت  وزارت  در 

است. وی گفت: اکنون چهار و نیم 
میلیون نابارور در کشور داریم که 
باال است  آنها  هزینه های درمانی 
که  سالمت  بیمه  سازمان  از  و 
پرداخت هزینه های آنها را تا ۹۰ 
قدردانی  است،  کرده  تقبل  درصد 

می کنم.
می  بارور  که  زنانی  وی،  گفته  به 
و  سال   ۲ تا  ندارد  بیمه  و  شوند 
فرزندان آنها نیز تا پنج سال بیمه 
می شوند و باید همه کمک کنند 
تا بیمه همگانی پایدار بماند. وزیر 
پایین  دهک  سه  گفت:  بهداشت 
 ۵۰۰ بین  اما  شدند  بیمه  جامعه 
بیمه  نفر  میلیون  یک  تا  هزار 
انجام  وسیع  آزمون  باید  و  ندارند 
دهند.وی اظهار کرد: هر چه بیمه 
مردم  سالمت  کنیم  تقویت  را  ها 
راستا  همین  در  و  یابد  می  ارتقا 
هستیم  هایی  طرح  اجرای  پیگیر 

که بیمه ها را ارتقا دهند.
تامین  بیمه  کرد:  تاکید  وی 
عقب  دارویار  طرح  در  اجتماعی 
اقالم  دارویی،  اگر شرکت  و  است 
مورد نیاز را به موقع تامین نکنند 
و طرح دارویار شکست بخورد، من 

مقصر نیستم.

وزیر بهداشت: مجلس مالیات سیگار را افزایش دهد

تصوب  با  گفت:  دولت  سخنگوی   
و  درمان  بهداشت،  وزارت  دولت 
آموزش پزشکی نیز می تواند مجوز 
فناوری  و  علم  های  پارک  تاسیس 
را صادر کرده و همه مزایای قانونی 
از  حمایت  برای  قوانین  در  مندرج 
شرکت های دانش بنیان مستقر در 
هایی  شرکت  مشمول  پارکها،  این 
که مجوز خود را از وزارت بهداشت 

دریافت کرده اند، خواهد شد.
علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه 
در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: 
با رویکرد تحقق شعار سال و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان، عالوه بر 
پارک های علم و فناروی که مجوز 
می  دریافت  علوم  وزارت  از  را  خود 
تعلق  آنها  به  قانونی  و مزایای  کنند 
وزیران  هیات  امروز  گیرند،  می 
مصوب کرد که وزارت بهداشت هم 
پارک  این  تاسیس  بتواند مجوزهای 
ها را در حوزه تحصصی این وزارتخانه 

تاسیس کند و همه مزایای مشمول 
تا  گیرد  تعلق  آنها  به  نیز  ها  پارک 
شاهد رشد و شتاب در حوزه شرکت 
بهداشت  بنیان تخصص  های دانش 

درمان باشیم.
امروز  جلسه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آیت اهلل  ریاست  به  دولت  هیات 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  رییسی 
تامین  از  گزارشی  امروز  جلسه  در 
و  بیوتیک  آنتی  داروهای  از  برخی 
و  ارایه شد  قصور  و  تاخیر  در  دلیل 
این  در  گزارشی  نیز  بهداشت   وزیر 

خصوص ارایه کرد.
تعاون،  وزیر  افزود:  دولت  سخنگوی 
از  نیز گزارشی  کار و رفاه اجتماعی 
این موضوع و بانک مرکزی هم درباره 

ارز به هیات وزیران ارایه کردند.
بهادری جهرمی با برشمردن مصوبات 
از مصوبات  هیات دولت گفت: یکی 
موافقت با طرح شناورسازی ساعات 
در  اجرایی  دستگاه های  در  کاری 

استان تهران بود و قرار است تا پایان 
در  گزارشی  و  انجام  کار  این  آبان 

پایان این ماه ارایه شود.
وی افزود: در جلسه امروز آیین نامه 
اختصاص سهمیه قیر برای راهسازی 
روستایی و شهری به تصویب رسید.

بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین 
که  مسکن  ملی  صندوق  اساسنامه 
پیش از این به تصویب رسیده و برای 
شورای نگهبان ارسال شده و ایراداتی 
با قید فوریت  بود،  وارد شده  به آن 
و  گرفت  قرار  دولت  کار  دستور  در 
نگهبان  شورای  موردنظر  ایرادات 
اصالح و برای این نهاد ارسال شد تا 
با سرعت بیشتری بتوانیم طرح ملی 
مسکن ملی و تامین منابع مالی الزم 

در این حوزه را اجرایی کنیم.
فرایند  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت 
تجاری  مبادالت  توسعه  و  شانگهای 
امروز  هندوستان،  کشور  و  ما  بین 

الیحه ای به منظور معاضدت حقوقی 
در امور مدنی و تجاری از سوی وزیر 
مورد  که  شد  پیشنهاد  دادگستری 

موافقت دولت قرار گرفت.
امروز  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
آیین نامه  برای اصالح  مصوبه ای هم 
با  دولت  اطالع رسانی  شورای 
و  شورا  این  جایگاه  ارتقاء  هدف 
برای  الزم  زیرساخت های  تقویت 
پاسخگویی  و  اطالع رسانی  تقویت 
و روشنگری برای مردم، به تصویب 
رسید که بر اساس آن دستگاههای 
اضافه  این شورا  ترکیب  به  جدیدی 
شدند و حوزه صالحیت و اختیارات 

این شورا نیز افزایش یافت.
به گفته وی، در این اصالحیه امکان 
و  تخصصی  کارگروه های  تشکیل 
الزام دستگاه های اجرایی به تشکیل 
بیشتر  هماهنگی  برای  کارگروهی 
به  و  فراهم شد  رسانه ای  اقدامات  و 

تصویب دولت رسید.

وزارت بهداشت مجوز 
تاسیس پارک علم 

و فناوری در حوزه 
سالمت صادر می کند

خبر

استقبال سالجقه از همکاری اتاق 
بازرگانی ایران برای حفظ محیط زیست

حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
ایران  بازرگانی  اتاق  و  سازمان  این  گفت:  محیط زیست 
ظرفیت های گسترده ای برای همکاری دارند که باید از آنها 

برای حفظ و صیانت از محیط زیست کشور بهره گیریم.
 علی سالجقه در دیدار با تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در محل سازمان حفاظت 
محیط زیست انجام شد، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، پارلمان بخش خصوصی است و همیشه 
در کنار دولت ها بوده و دستاوردهای خوبی هم داشته است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به این نهاد، گفت: 
محیط  مباحث  به  خود،  کار  و  کسب  کنار  در  شما  اینکه 

زیستی هم عنایت دارید، بسیار مطلوب است.
تشکیل  خواستار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
کمیته ای مشترک بین این سازمان و اتاق بازرگانی، صنایع، 
محیط  وضعیت  ارتقای  هدف  با  ایران  کشاورزی  و  معادن 

زیست کشور شد.
انسانی  زیست  محیط  معاون  پیشنهاد  تایید  با  سالجقه 
ایران  اتاق  همکاری  برای  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
صندوق  گفت:  سبز،  صنعت  جشنواره  انتخاب  فرآیند  در 
ملی محیط زیست ظرفیت های بسیار خوبی برای کمک به 
واحدهای آالینده برای رفع آالیندگی خود دارد که باید از 

این ظرفیت ها استفاده شود.
وی با اشاره به برگزاری اجالس تغییرات اقلیمی )کاپ ۲۷( 
ظرفیت های  از  بهره برداری  کرد:  تصریح  مصر،  کشور  در 
دیپلماسی در حوزه محیط زیست برای ما بسیار مهم است و 

باید با دست پر در اجالس کاپ ۲۷ شرکت کنیم.
از  یکی  پیشنهاد  از  استقبال  با  جمهوری  رییس  معاون 
برای  الزم  زمینه  کردن  فراهم  بر  مبنی  ایران  اتاق  اعضای 
حضور نمایندگان این اتاق در اجالس کاپ ۲۷، تاکید کرد: 
آغوش سازمان حفاظت محیط زیست همیشه به روی بخش 
خصوصی باز است و ما حتما از حضور نمایندگانی از اتاق 
ایران در اجالس کاپ ۲۷ در راستای پیشبرد سیاست های 

محیط زیستی کشور استقبال می کنیم.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اعضای  دیدار،  این  در 
کشاورزی ایران نظرات خود را درباره مباحث زیست محیطی 
سازمان  و  اتاق  این  بین  همکاری  مشترک  زمینه های  و 

حفاظت محیط زیست مطرح کردند.
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تالش  برخی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برجسته  دانشگاه های  یا  می کنند مدارس کشور 

را تعطیل کنند.
وزیر  نوری  یوسف   ، مهر  خبرنگار  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  آئین،  این  در  پرورش  و  آموزش 
همواره تاکید کردیم که مدارس باید فعال و باز 
باشند گفت: تعطیلی به هیچ عنوان نباید در مورد 
مدارس وجود داشته باشد. اگر زمانی برای صیانت 
از جان دانش آموزان تعطیلی مدرسه مطرح شد، 
فرهنگیان می توانند در شبکه های مجازی مانند 

دوران کرونا این روزها را هم سپری کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما اصرار زیادی برای 
از ظرفیت های  اما  حضور شدن مدارس داشتیم 
فضای مجازی برای آموزش به خوبی آگاه هستیم. 
۶۰ درصد مطالب در اموزش مجازی در مقایسه با 

آموزش حضوری مؤثر واقع می شود.
مجازی  آموزش  برای  ما  اینکه  بیان  با  نوری 
با  مواجهه آزمایشی نداشتیم و به صورت جدی 
با آموزش ترکیبی  آموزش مجازی و پس از آن 
مواجه شدیم؛ گفت: ما به عنوان مکمل باید از ابزار 
دیجیتال استفاده کنیم. آموزشگاه مجازی که در 
شاد وجود دارد و سفرهای مجازی از ظرفیت هایی 

است که می توان به کمک آن یادگیری را عمیق تر 
کرد تا میزان مطالبی که در ذهن دانش آموزان 

رسوب می شود افزایش یابد. 
گفت:  تلویزیونی  مدرسه  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
رویکرد مدرسه تلویزیونی رویکردی تعاملی است. 
به  دنیا  جای  هیچ  که  کردیم  ایجاد  شبکه  یک 

چنین گستردگی وجود ندارد.
نوری ابراز امیدواری کرد نظام آموزشی کشورمان 
بتواند در زیست بوم جدید آموزشی عرضه اندام 
یا  کشور  مدارس  می کنند  تالش  برخی  کند. 

دانشگاه های برجسته را تعطیل کنند.

چهارشنبه 4  آبان 1401 سال پنجم - شماره   150



اخبار

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز :

ظرفیت ورزش باسمنج می تواند 
الگویی برای توسعه ورزش تبریز باشد

تبریز  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس   
است  ستودنی  باسمنج  ورزش  ظرفیت  گفت: 
تبریز  ورزش  توسعه  برای  الگو  عنوان  به  باید  و 

استفاده کرد.
ایرنا، مهدی نوائی روز چهارشنبه در  به گزارش 
دیدار با امام جمعه باسمنج افزود: ظرفیت ورزش 
راستای  در  تواند  می  و  است  ستودنی  باسمنج 
توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و مربی پروری 

و توسعه ورزش روستایی نقش کلیدی ایفا کند.
تبریز  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
این  در  ورزش  توسعه  برای  باید  داشت:  عنوان 
بخش برنامه ریزی های خوبی صورت گیرد و با 
ورزش  رشد  و  تعالی  مسیر  در  تالش  و  همدلی 
در این بخش گام برداشته شود؛ این ظرفیت در 
شهر باسمنج با وجود قهرمانان به نامی همچون 
پهلوان پرویز هادی می تواند نقش مهم و بهتری 
در توسعه وزرش قهرمانی و رشته ورزشی کشتی 

و باستانی داشته باشد.
یک  تبریز  شهرستان  ورزش  کرد:  اضافه  نوایی 
با  توان  می  و  ندارد  محدوده جغرافیایی خاصی 
ظرفیت های موجود ورزش این شهر را به عنوان 
و  مهمترین  کرد؛  معرفی  کشور  ورزش  پایلوت 
جهانی  های  مدال  کسب  برای  راه  ترین  اصلی 
مربی  تبریز  شهرستان  ورزش  برای  المپیکی  و 
پروری و پرورش مربی آشنا به علم روز ورزش و 
کار تیمی و خرد جمعی است که بتواند قهرمان 
پروری و استعدادیابی را انجام دهد و زیرساخت و 
وجود امکانات، عامل دیگری است که باید توجه 
کرد ولی در حال حاضر ورزش شهرستان تبریز به 

مربی پروری نیاز دارد.
مربع  متر  هزار  پنج  واگذاری  به  اشاره  با  نوایی 
زمین در روستای لیقوان به اداره ورزش و جوانان، 
هیات های ورزشی را بازوان اجرایی اداره ورزش 
و جوانان عنوان کرده و خواستار توجه هیات های 
ورزشی به مقوله آموزش و علمی کردن ورزش، 
پشتوانه  استعدادیابی،  همگانی،  ورزش  توسعه 
پایه و  سازی تیم ها و توجه به رده های سنی 
نگهداری اماکن ورزشی و توجه جدی به ورزش 

بانوان شد.
وی در سفر یک روزه خود به همراه پهوان پرویز 
و  یافت  حضور  باسمنج  کشتی  خانه  در  هادی 
در  آوری  مدال  برای  را  باسمنج  ظرفیت کشتی 

کشتی استان بسیار مهم و حیاتی دانست .
ولی  پوریای  زورخانه  در  حضور  با  سپس  نوائی 
باسمنج در خصوص جایگاه ویژه ورزش دینی و 
مذهبی باستانی بیان کرد: نمادها و اسباب هایی 
قرار  استفاده  مورد  ای  زورخانه  ورزش  در  که 
این  و  فلسفه ای غنی هستند  می گیرد، دارای 
بیان می کند و  رشته ورزشی هویت ملی ما را 

غرورآفرین است.
وی افزود: ورزش زورخانه ای تنها ورزشی است 
که ادبیات حماسی را با ورزش عجین می کند 
و در حوزه فرهنگ و ادب نیز اقدامات خوبی از 

طریق این ورزش انجام می گیرد.
ورزش  پیشکسوتان  تمامی  شد:  یادآور  نوائی 
تبریز هستند  یار  اغلب خیر ورزش  زورخانه ای 
اند و  که خودشان به کمک ورزش استان آمده 
از همه  یار ویاور ورزش تبریز هستند و  همواره 

این عزیزان قدردانی می کنم.
حجت االسالم احمدی، امام جمعه باسمنج نیز 
در این دیدار اظهار کرد: ورزش عالوه بر سالمت 
از  دوری  و  جامعه  آرامش  حفظ  در  جسمانی 
اهمیت بسزایی دارد که  نیز  اجتماعی  معضالت 
در این راستا باید نگاه ویژه ای به مباحث ورزشی 
داشته و با اجرای یک برنامه جامع و فراگیر در 
حوزه  این  نظیر  بی  توسعه  و  رشد  شاهد  آینده 

باشیم.
هادی  پرویز  پهلوان  از  آیین  در  است،  گفتنی 
قهرمان جهان و آسیا و دیگر ورزشکاران باسمنج 

تجلیل شد.

از  باید  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار   
فرهنگ  ترویج  برای  هنری  و  ای  رسانه  ظرفیت  
ایثار و شهادت بیشتر و بهتر استفاده شود، گفت: 
این  فاخر در  آثار  تولید  از هنرمندانی که دغدغه 

زمینه را دارند، حمایت می کنیم .
 استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به برگزاری دومین 
کنگره شهدای آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲، 
افزود: همه سازمان ها، نهادها، نخبگان و کسانی 
که در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت فعال هستند 
با  و  تر  شکوه  با  کنگره  این  تا  کنند  تالش  باید 
استفاده از همه ظرفیت های موجود استان برگزار 

شود.
تالءلو  مرکز  شرقی  آذربایجان  داد:  ادامه  وی 
شخصیت های بزرگی همچون شهیدان مهدی و 
و  تجالیی  و  زاده  شفیع  یاغچیان،  باکری،  حمید 
دیگر شهدای سرافراز در دفاع مقدس می باشد که 

نام نیک و آوازه آنها عالم گیر است.
و  انقالبی  ملی،  های  سرمایه  شهدا  گفت:  وی 
ارزشمند کشور هستند که باید یاد و خاطره آنان 
را پاس بداریم و برگزاری این کنگره فرصت بسیار 
خوبی است تا از اسناد و مدارک ارزشمندی که از 
شهدا در اختیار داریم برای انتقال به نسل آینده 

بهره مند شویم.
وی اظهار داشت: باید از این اسناد جهت استفاده 
و  فرهنگی  تربیتی،  مختلف  های  در حوزه  عملی 
تنها  نه  الگوها  این  تا  فکری استان بهره مند شد 

برای کشور بلکه برای جهان اسالم معرفی شوند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: عمده رسالت 
اجرای  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  شورای 
این  تا  است  تربیتی  و  فرهنگی  فکری،  کارهای 
نواقص  و  شود  نهادینه  جامعه  در  فرهنگ  و  فکر 

شناسایی شود.
 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دوام 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  به  وابسته  نظام  بقای  و 

باید به شیوه های نو گسترش و ترویج  است که 
داده شود، گفت: باید از ظرفیت رسانه ها و اهالی 
فرهنگ و هنر برای اجرای کارهای هنری به شکل 
نوین استفاده شود تا ادبیات و گفتمان این فرهنگ 

در جامعه ایجاد شود.
وی افزود: همه دستگاه ها و نهادهای عضو شورای 
بسیار  مسوولیت  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
مهمی در این حوزه دارند و باید نسبت به گذشته 

فعال تر عمل کنند.
وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین دستگاه هایی 
که در نظام تعلیم و تربیت کشور می تواند فرهنگ 
جوان  و  نوجوان  نسل  بین  در  را  شهادت  و  ایثار 
ما ترویج کند، آموزش و پرورش است و باید این 
تربیتی  و  آموزشی  مراکز  مدارس،  در  موضوعات 

اندیشه ورزی شود.
هزار   ۳۶ کرد:  اضافه  شرقی  آذربایجان  استاندار 
توان  می  که  داریم  کشور  در  آموز  دانش  شهید 
و  خاص  های  ویژگی  شهدا،  این  نامه  زندگی  از 
در  فکری  و  معنوی  لحاظ  از  آنها  مش  و  خط 
فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان در مدارس و مراکز 
با  اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.  مند  بهره  آموزشی 
انجام کارهای معمول نمی توان انتظار داشت که 
به رسالت عظیمی که در مقابل شهدا داریم عمل 
کنیم، گفت: ویژگی های خاص هر استان در نظام 
نامه مهندسی فرهنگی که در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور در حال تدوین است، مورد توجه 

قرار گیرد.
استان  خاص  های  ویژگی  از  داد:  ادامه  وی 
آذربایجان شرقی در حوزه ایثار و شهادت می توان 
به این موارد اشاره کرد که ۲ شهید محراب از این 
استان بوده، بمباران مدرسه میانه و اینکه دانشگاه 

تبریز مشهد الشهدای دانشگاه های کشور است.
وی همچنین با اشاره به اینکه دهم آبان سالگرد 
قاضی  اهلل  آیت  محراب  شهید  اولین  شهادت 
اصلی  رکن  قاضی  شهید  افزود:  است،  طباطبایی 

انقالب اسالمی در تبریز و کشور و یکی از یاران 
پایداری  و  پیروزی  روند  در  که  بود  خمینی  امام 

انقالب در منطقه نقش بسیار اساسی داشتند.
و  تاریخی  و  ملی  هویت  تخریب  درصدد  دشمن 

دستاورهای ایران اسالمی است
امور  و  شهید  بنیاد  انتشارات  و  اسناد  کل  مدیر 
ایثارگران نیز در این جلسه گفت: دشمن به دنبال 
تخریب هویت ملی و تاریخی و دستاورهای ایران 
اسالمی است و از طریق جنگ رسانه ای، به دنبال 

ایجاد شبهه و تردید در افکار عمومی است.
و  ایثار  فرهنگ  اینکه  بیان  با  نریمانی  رحیم 
شکل  عاشورایی  فرهنگ  از  پیروی  به  شهادت 
گرفته و همین موضوع، رمز ماندگاری و جاودانی 
آن در جامعه است، گفت: مسووالن بنیاد شهید و 
فرهنگ،  این  کردن  نهادینه  برای  ایثارگران  امور 
برنامه های فرهنگی مختلفی از جمله تولید و نشر 

کتاب را در حوزه ادبیات پایداری اجرا می کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم دولتی مردمی 
و برخواسته از بطن مردم برای مردم است، افزود: 
مقام  رهنمودهای  از  تأسی  به  سیزدهم  دولت 
وظیفه  را  شهدا  خانواده  تکریم  رهبری،  معظم 

دانسته و جزو راهبردهای اصلی مسئوالن است.
نریمانی گفت: یکی از از استراتژی ترین شوراهای 
عالی کشور، شواری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
است که تمامی دستگاه های مسوول در این شورا 
باید بیش از پیش در این زمینه فعال باشند چرا 
و  ملی  انسجام  موجب  تواند  می  ایثار  روحیه  که 

فکری شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از تکنیک های جنگ 
نرم دشمن، زیر سؤال بردن گذشته و ارزش های 
انقالبی و فرهنگی است، اضافه کرد: اسناد مربوط 
به شهدا سندهای شفاف و نقشه راه نظام جمهوری 
اسالمی ایران هستند که در چهل ساله دوم انقالب 
راهکار  کشور  مشکالت  از  بسیاری  برای  می تواند 

داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی بر استفاده بهتر از رسانه و 
هنر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد

اخبار

کاهش بارش ها و پیش بینی 
آینده ای خشک برای کنگاور

تا ۳۰ درصدی بارش ها در کنگاور برای  پیش بینی کاهش ۲۰ 
سال آینده از افق ادامه دار کم آبی در این شهرستان خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بحران کم آبی در کشور، موضوعی داغ و 
مورد بحث در چند سال اخیر بوده است، در این ایام و با توجه به 
پشت سر گذاشتن بحران کم آبی و خشکسالی در تابستان جاری 
باید برنامه ریزی مدونی برای سال آینده انجام شود. کارشناسان 
این حوزه می گویند که در سال آبی جاری )۱۴۰۱-۱۴۰۲( در 
نسبت  کاهش چشمگیری  بارندگی  متوسط  کنگاور  شهرستان 
به سال گذشته خواهد داشت، امری که می طلبد برنامه ریزی 

جامعی برای مقابله با این بحران در سال آینده صورت گیرد.
در اینجا مهمترین مساله این است که همه باید باور داشته باشیم 
که آب نیست و شرایط خشکسالی در شهرستان کنگاور که روزی 
آن را با نام سرزمین سراب های جاری و چشمه های جوشان می 
شناختند، حکمفرما شده است، در وصف کم آبی در شهرستان 
کنگاور همین بس که در تابستان امسال حتی در برخی مناطق 
پر بارش  شهرستان  آبرسانی تانکری انجام شد و برای اینکه بیشتر 
باور کنیم که وضعیت بحرانی پیش روی ماست پیش بینی های 

هواشناسی از خشکسالی در سال آینده خبر می دهد.
مدیر هواشناسی شهرستان کنگاور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه مجموع بارش سال زراعی جاری ۴۰۸ میلیمتر است 
که نسبت به بارش های سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دارد، 
گفت: بر اساس مدل های هواشناسی از آب های آزاد، پیش بینی 
می شود شهرستان کنگاور در سال آبی آینده با کاهش ۲۰ تا ۳۰ 

درصدی مواجه شود.
مساحت  بیشتر  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  سلطانیان«  »جواد 
داشت:  اظهار  است،  شده  شدید  خشکسالی  دچار  شهرستان 
کنگاور در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز دچار خشکسالی خواهد 

شد.
نشان می دهد  ایرنا  توسط خبرنگار  آمده  بدست  گزارش های 
استان کرمانشاه در سال زراعی ۱۴۰۱ جزو سه استان کم بارش 
کشور بوده و کاهش نزوالت جوی کشور در سال زراعی جاری 
تنش های آبی و خسارت های زیادی به استان، شهرستان کنگاور 

و به ویژه روستاها وارد کرده است.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 
با  گو  و  در گفت  نیز  استان کرمانشاه  سازمان جهاد کشاورزی 
اقلیم و  ایرنا اعالم کرد: بر اساس مطالعات مرکز ملی  خبرنگار 
استان  کشور،  هواشناسی  سازمان  خشکسالی  بحران  مدیریت 
خشکسالی  پهنه  در   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ زراعی  سال  در  کرمانشاه 
شدید تا  بسیار شدید قرار داشته و تمام زیربخش های کشاورزی 
استان و همچنین شهرستان کنگاور درگیر خشکسالی بوده  است.

خشکسالی  جاری،  زراعی  سال  در  کرد:  اظهار  خانزاد«  »تورج 
بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان 

خسارت وارد کرده است.
وی از خسارت ۲۵۵ میلیارد تومانی بخش کشاورزی کنگاور خبر 
داد و افزود: این میزان خسارت بیشتر در بخش های زراعت و تا 

حدودی باغات بوده است.
گفت:  راستا  این  در  نیز  کنگاور  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر 
کشاورزی و بخش های مربوط به این حوزه، اولین رده اشتغال، 

اقتصاد و تولید را در این شهرستان شامل می شود.
اظهار داشت:  ایرنا،  با خبرنگار  و گو  »محمد خزایی« در گفت 
اقتصاد اکثر خانوارها بخصوص مناطق روستایی بر پایه کشاورزی 
بنا نهاده شده و در طول سال  های گذشته کاهش نزوالت جوی، 
این  بهره برداران  برای  را  بحران کم آبی و خشکسالی مشکالتی 

بخش ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ارائه طرح های نوین برای رفع این مشکل گفت: ارائه 
طرح الگوی کشت که هفته آینده توسط وزارت جهادکشاورزی 
به استانها ابالغ می شود که در آن استفاده از محصوالت سازگار 
با آب و هوای شهرستان بررسی شده، حذف و یا محدود کردن 
برخی محصوالت آب بر و افزایش محصوالت استراتژیک همچون 

گندم در این طرح تاکید شده است.
از ۱۵  ادامه عنوان کرد:  اداره جهاد کشاورزی کنگاور در  مدیر 
هزار هکتار اراضی آبی شهرستان کنگاور، ۶ هزار هکتار از اراضی 
نوین  این شهرستان تحت پوشش سیستم های  باغات  زراعی و 
آبیاری قرار گرفته و پیش بینی می شود که در سال آینده با 
حمایت دولت و تسهیالت کم بهره به متقاضیان ۵۰۰ هکتار از 
اراضی مستعد آبی زراعت کنگاور به سیستم های نوین آبیاری 

مجهز شوند.
این  در  اینکه  بیان  با  کنگاور  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر 
امکان  دارد  ادامه  خشکسالی  بحران  اینکه  علت  به  شهرستان 
تخلف در بخش چاه های آب هم زیاد است، بر ضرورت بکارگیری 
تدابیر الزم برای ممانعت از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: اداره 
زیر  و  منابع آب سطحی  راستای حفظ  در  امور آب شهرستان 

زمینی حتما با موارد تخلف برخورد می کند.
»محمدامین بختیاری« افزود: امسال نسبت به بلندمدت که به 
نامگذاری شده بود ۲۰  عنوان خشک ترین سال نیم قرن اخیر 
درصد کاهش بارندگی داشتیم و همین امر منابع آبی شهرستان 

را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
وی از انسداد سه حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از خروج ساالنه 
صدها مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی خبر داد و گفت: طی 
هفته گذشته با همکاری گروه گشت و بازرسی در جهت صیانت 
از منابع آبی، هفت حلقه چاه غیرمجاز دیگر ضمن تشکیل پرونده 

برای صدور احکام قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی همچنین از توقیف ۲ دستگاه ادوات غیرمجاز حفر چاه عمیق 

که به صورت شبانه در حین حفر چاه بودند، خبر داد.
در  برنج  کشت  مترمربع  هزار   ۶ امحای  از  همچنین  بختیاری 
شهرستان کنگاور در تابستان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: 
با امحا این میزان از کشت برنج، حدود یک میلیون متر مکعب 

آب ذخیره شد.
مدیر امور منابع آب شهرستان کنگاور اضافه کرد: یکی دیگر از 
اقدامات کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه 
مصرف در این حوزه، برخورد با کسانی است که چاه مجاز دارند 
اما بیشتر از میزان برداشت می کنند که با نظارتهای مستمر می 

توان مصارف بی رویه را کنترل کرد.
فرماندار کنگاور نیز در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: 
رنج  خشکسالی  با  مرتبط  مباحث  از  کشور  کل  مانند  کنگاور 

می برد و به لحاظ منابع آبی وضعیت مناسبی ندارد.
»فرزاد الماسی« با بیان اینکه پیش بینی ها از وضعیت بارندگی 
اظهار  نیست،  خوشایند  چندان  جاری  آبی  سال  در  شهرستان 
داشت: پیش بینی شده که کنگاور تا حدود ۳۰ درصد کاهش 
بارندگی مواجه خواهد شد که این وضعیت بدتری نسبت به سال 

گذشته برای شهرستان به بار خواهد آورد.
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معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه 
ساالنه  جشنواره های  گفت:  مراغه  شهرستان 
باید در فضایی پرنشاط  این شهرستان  سیب 
و مساله محور برگزار شود و کشاورزان و مردم 

در برگزاری آن مشارکت فعال داشته باشند.
و  مراغه  سیب  جشنواره  در  اسدیان«  »داود 
آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های روستایی 
بهره وری  افزایش  ضرورت  به  شهرستان  این 
افزود:  و  تاکید کرد  نیز  این شهرستان  سیب 
برداشت  و  داشت  کاشت،  از  گرفتن  فاصله 
سنتی و بهره گیری از دانش روز برای افزایش 
صورت  به  تا  دارد  قرار  تاکید  مورد  بهره وری 
بهینه از منابع موجود شهرستان استفاده شود.

وی ادامه داد: منابع آبی در حال کاهش است و 
کشاورزان باید بتوانند با مقدار آب مشخص به 
بیشترین حجم تولید برسند و بر همین اساس 
نیز چشنواره های سیب باید مساله محور باشد 
و به دغدغه های این بخش پاسخ علمی داده 

شود.
وی بیان کرد: اگر ساالنه بخشی از مشکالت 
به  شود،  حل  جشنواره ها  همین  در  سیب 
تدریج می توان با تکیه بر دانش به تولید ثروت 

و افزایش بهره وری رسید.

گردشگری  حوزه   ۲ در  مراغه  وی  گفته  به 
و  است  توسعه  ظرفیت  دارای  کشاورزی  و 
محصول سیب با گردش مالی قابل توجه محور 
اصلی توسعه بخش کشاورزی این شهرستان 

به شمار می رود.
کشاورزی  خام فروشی محصوالت  کاهش  وی 
بیان  و  قرار داد  تاکید  را مورد  ویژه سیب  به 
کرد: برای اینکه اقتصاد شهر پویاتر شود، باید 
رویکردهای قبلی در خصوص محصول تغییر 
کند و صنایع تبدیلی متعدد برای فرآوری آن 

ایجاد شود.
فرماندار مراغه افزود: مردم این شهرستان حق 
دارند که از آورده این محصول بهره مند شوند و 
توسعه روزافزون شهرستان را در سایه محصول 

سیب تجربه کنند.
غذایی  صنایع  شهرک  داشت:  اظهار  اسدیان 
تا  است  ضروری  نیازهای  جزو  شهرستان 
ارزش افزوده محصول سیب در نتیجه کاهش 
خام فروشی افزایش یابد و بر همین اساس نیز 
مجلس  در  عجب شیر  و  مراغه  مردم  نماینده 
جدیت  با  را  موضوع  این  اسالمی  شورای 

پیگیری می کند.
حدود ۶۶ درصد باغات مراغه به درختان سیب 

اختصاص دارد
مراغه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این آیین گفت: سیب  نیز در 
مراغه  در  باغی  غالب  کشت 
حدود  و  می رود  شمار  به 
این  باغ های  از  درصد   ۶۶
محصول  این  به  شهرستان 

اختصاص دارد.
متوسط  خیراندیش«  »سعید 
تولید سیب در هر هکتار را ۲۲ 
تن اعالم کرد و اظهار داشت: 
تن  هزار   ۳۳۰ گذشته  سال 
سیب در این شهرستان تولید 
متوسط  امسال  اما  بود  شده 
تولید در هر هکتار به دلیل بارندگی بی موقع و 
سرمای زودرس بهاره به ۱۹ تن در هر هکتار 

و حجم تولید به ۲۷۰ هزار تن کاهش یافت.
به گفته وی ۱۲۰ هزار تن از سیب درجه یک 
در  جاری  این شهرستان طی سال  لوکس  و 
تن  هزار   ۸۰ و  می شود  ذخیره  سردخانه ها 
هم به صورت تازه خوری مصرف یا در مناطق 
روستایی انبار می شود اما ۷۰ هزار تن سیب 

درجه سه در کنار جاده ها دپو شده است.
شهرستان  که  موضوع  این  یادآوری  با  وی 
تبدیلی  صنایع  زمینه  در  محدودی  ظرفیت 
دارد، اضافه کرد: ایجاد شهرک صنایع تبدیلی 
بخش کشاورزی در شهرستان باید با جدیت 
از  حمایت  نیز  آن  از  قبل  و  شود  پیگیری 

سرمایه گذاران این بخش ضروری است.
اینکه  بیان  با  مراغه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
۴۱ سردخانه در حال احداث و ۵۴ سردخانه 
فعال در این شهرستان وجود دارد، بیان کرد: 
 ۱۵۷ شهرستان  سردخانه های  فعلی  ظرفیت 
خالی  آن  درصد   ۲۵ حدود  و  بوده  تن  هزار 

است.
ظرفیت  مجموع  »خیراندیش«  گفته  به 
باالی  آینده  دو سال  در  مراغه  سردخانه های 

۵۰۰ هزار تن خواهد بود؛ ضمن توجه به اینکه 
اکنون نیز در حالت اشباع قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: بسته بندی 
و سورتینگ نیاز واقعی سیب مراغه به شمار 
می رود اما تنها یکی از سردخانه های شهرستان 
از امکانات سورتینگ و بسته بندی، آن هم بر 

اساس وزن برخوردار است.
سیب  صادرکنندگان  از  نقل  به  وی  گفته  به 
و  اصفهانی  تجار  توسط  محصول  این  مراغه، 
تهرانی خریداری و پس از سورتینگ در این 
عرضه  خارجی  و  داخلی  بازارهای  به  شهرها 

می شود.
در  تبدیلی  صنایع  واحد  کرد: ۲۸  اضافه  وی 
این شهرستان فعال است که پنج واحد آن هم 
فعالیت  سیب  زمینه  در  کارگاهی  صورت  به 
می کند و شرکت شهد سهند نیز ساالنه ۱۰ 
هزار تن از سیب زیر درختی شهرستان را برای 
تولید آبمیوه مصرف می کند که امسال به ۲۰ 
هزار تن افزایش خواهد یافت اما همه این ۲۰ 

هزار تن را فقط از مراغه خریداری نمی کند.
امسال  گفت:  مراغه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
حجم ریزش سیب به دالیل متعدد باال بوده 
شهرستان  در  صنعتی  سیب  تن  هزار   ۷۰ و 
وجود دارد که با قیمت نازل ۲ هزار تومان از 

کشاورزان خریداری می شود.
برگزاری  از  هدف  داد:  ادامه  »خیراندیش« 
سرمایه  جذب  و  بازاریابی  نیز  جشنواره  این 
برای افزایش بهره وری محصول سیب مراغه و 
برندینگ این محصول است و در حاشیه آن از 
۱۴ فعال برتر حوزه کشاورزی شهرستان نیز 

تجلیل می شود.
این جشنواره یک روزه در محل مدیریت جهاد 
نیز  آن  حاشیه  در  و  برگزار  مراغه  کشاورزی 
شد؛  برپا  روستایی  توانمندی های  نمایشگاه 
نمایشگاهی که  ۵۰ تولیدکننده، کیفیت سیب 
خود را به رقابت گذاشته اند تا تولیدکنندگان 

برتر شهرستان معرفی شوند.

فرماندار: جشنواره  سیب مراغه در فضایی پرنشاط و 
مساله محور برگزار شود
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مناف هاشمی : برای ویزای 
ورزشکاران به چالش خورده ایم

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد که یکی از سیاست های 
هیات اجرایی کمیته حمایت کامل از تیم فوتبال امید است که 
در این راستا برنامه ریزی های الزم با فدراسیون فوتبال صورت 

خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی امروز سه شنبه و پس 
از برگزاری ششمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک 
در  مطرح شده  موارد  تشریح  به  خبرنگاران  در جمع  با حضور 
این نشست و سیاست های کمیته المپیک برای ورزش پرداخت.

اتخاذ  امروز  نشست  در  خوبی  تصمیات  گفت:  ابتدای  در  وی 
شد، موضوع اول بحث حضور خسروی وفا در اجالس انوک بود، 
روسای کمیته های ملی المپیک کشورها حضور خوبی در این 
سفر  گزارش  امروز  نشست  در  کمیته  رئیس  داشتند،  اجالس 
را ارائه کرد. طبق گزارش خسروی وفا، موضوع محیط زیست، 
جامعه بدون کربن و بازی های المپیک پاریس موضوعات اصلی 
ارتباطات  که  بود  این  اجرایی  هیات  توصیه  بود،  انوک  اجالس 
بین المللی بیشتر شود تا بتوانیم در نهادهای جهانی کرسی های 

بیشتری در اختیار بگیریم.
دبیر کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه توجه ویژه این کمیته 
مدال  آسیایی،  های  بازی  برای  که  است  هایی  فدراسیون  به 
آوری در این بازی ها و کسب سهمیه المپیک برنامه ویژه دارند، 
باقی مانده بودجه فدراسیون ها  پایان سال  تا  خاطرنشان کرد: 
انجام  با توجه به بودجه در اختیار و بر اساس هدف گذاری  را 
شده پرداخت خواهیم کرد. در کل پرداخت ها و اعزام ها کامال 

هدفمند باید باشد.
هاشمی در مورد رفع مشکل تیم های ورزشی در دریافت ویزا 
گفت: رایزنی هایی را ما و وزارت امور خارجه انجام می دهیم. به 
چالش های جدیدی برخورد کردیم باید ببینم در جلسه ای که 
داریم به چه نتیجه ای می رسیم. اگر حضور وزارت خارجه قوی 
تر باشد، گره باز تر می شود و در چند مورد این مسئله رفع شد. 
این ارتباطات باید تنگاتنگ شود چون اعزام ها و کسب سهمیه 

ها مهم است.
رایزنی  گفت:  ورزشکاران  ویزای  صدور  مشکالت  مورد  در  وی 
امور خارجه  المپیک، وزارت ورزش و وزارت  هایی کمیته ملی 
مسیر خود را طی می کند، به چالش هایی برخورده ایم که باید 
برطرف شود، اگر ورود وزارت امور خارجه بهتر و قویتر ببینیم 

قطعا مشکل حل می شود.

سجادی: توفیقات ورزشی نمادی از توسعه و آبادانی 
جمهوری اسالمی است

خبر

واکاوی مشکل صدور روادید ورزشکاران 

از نگاه مدیر بین الملل کمیته ملی المپیک
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 مدیر روابط بین الملل کمیته ملی المپیک به فدراسیون های 
ورزشی پیشنهاد داد برای جلوگیری از ایجاد مشکل در مسیر 
برون  اعزام های  از  یا حتی ۴۵ روز پیش  روادید، ۳۰  صدور 

مرزی، اقدام به ارسال مدارک به سفارت خانه ها کنند.
به گزارش ایرنا، بعد از کارشکنی سفارت های اسپانیا، بوسنی 
و مصر در صدور به موقع روادید کشتی گیران امید، ملی پوشان 
مسابقات  در  برای حضور  ایران  تیراندازان  و  نشسته  والیبال 
قهرمانی جهان، سفارت انگلیس در اقدامی عجیب از صدور 
مسابقات  در  حضور  جهت  ایران  تکواندوکاران  برای  روادید 
سهمیه  کسب  برای  امتیاز  دارای  که  منچستر  گرندپری 
المپیک بود خودداری کرد. امروز اما خبر رسید در تازه ترین 
اقدام، سفر اسکیت بازان به آرژانتین به دلیل مشکل روادید و 

ارسال دیرهنگام دعوت نامه ها لغو شده است.
روادید  نودی  دقیقه  صدور  یا  و  صدور  عدم  ماجرای  تکرار 
دیروز  تا  شد  باعث  اخیر  وقت  چند  در  ایرانی  ورزشکاران 
جلسه مشترکی بین وزارت ورزش، کمیته های ملی المپیک 
و  ماجرا  بررسی  برای  خارجه  امور  وزارت  و  پارالمپیک  و 

چاره اندیشی برای برون رفت از این مشکل برگزار شود.
فرید فتاحیان در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اقدامات پیگیرانه 
وزارت  بین الملل  امور  دفتر  سرپرست  تقی زاده  محمدحسن 
کسوت  در  مشکل،  این  فصل  و  حل  برای  جوانان  و  ورزش 
برای  المپیک راه کارهایی  مدیر روابط بین الملل کمیته ملی 

حل معضل صدور روادید ورزشکاران ارائه کرد.
وی با اشاره به دالیل بروز این مشکل گفت: این اتفاق یا ناشی 
از اقدام دیرهنگام برخی فدراسیون ها برای ارائه مدارک الزم 
در زمان مناسب به سفارت خانه های مربوطه است و یا ناشی از 
عدم دسترسی سفارتخانه ها به اینترنت است. طی صحبت هایی 
که با یکی، دو سفارت داشتیم، اعالم کردند برای صدور روادید 
نمی توانند به موقع به سایت کشورشان دسترسی پیدا کنند تا 
تاییدهای الزم گرفته شود. درخواست سفارتخانه ها این بود که 
درخواست های مربوط به روادید زودتر به دست شان برسد تا 

زمان الزم برای انجام اقدامات الزم را داشته باشند.

 نائب رئیس مستعفی فدراسیون کشتی گفت: 
این  از  که  گرفتم  تصمیم  پیش  یکسال  از 
مسئولیت کنار بروم. هیچ مشکلی با فدراسیون 
کشتی نداشتم و ندارم، اما امکان ادامه همکاری 

وجود ندارد.  
ایرنا، حمید سوریان روز چهارشنبه  به گزارش 
با  خود  همکاری  قطع  درباره  گفت وگویی  در 
فدراسیون کشتی، اظهار داشت: از ۳ سال پیش 
با درخواست علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی 
حاضر شدم و در این مدت سعی کردم که به هر 
شکلی که می توانم در بازگشت کشتی به دوران 
اتفاقات  این  با وجود همه   اما  اوج کمک کنم، 
خوب از یکسال پیش تصمیم گرفتم که از این 

مسئولیت کنار بروم.
مدیریت  با  مشکلی  این که  به  اشاره  با  سوریان 
فدراسیون کشتی ندارد، ادامه داد: فکر می کنم 
نزدیک به ۲ دهه است که در کشتی هستم و 
در این مدت هم با تمام توان در خدمت کشتی 
هیچ  شده  مطرح  که  مسائلی  برخالف  بودم. 
وجود  فدراسیون  مسئوالن  و  من  بین  مشکلی 
ندارد. این دومین استعفایم در این یکسال اخیر 
بود که به خاطر رسیدن به مسائل شخصی به 

فدراسیون تحویل دادم.
دارنده هفت مدال طالی جهان و المپیک یادآور 
شد: بعد از استعفا، برخی رسانه ها به این سمت 
و سو رفتند که مشکلی بین من و علیرضا دبیر 
سابق دوست  مثل  ما همچنان  اما  دارد،  وجود 
فدراسیون  از  خروج  برای  تصمیمم  و  هستیم 
شخصی  امور  به  رسیدگی  برای  فقط  کشتی 
بود. هیچ مشکلی با فدراسیون کشتی نداشتم و 
ندارم، اما امکان ادامه همکاری هم وجود ندارد.

دارنده مدال طالی المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: 
که  مهمی  مسابقات  دلیل  به  یکسال  این  در 
پیش رو بود و به دلیل حساسیت کار، در کنار 
اما  بودم  فدراسیون  و  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
حاال ترجیح می دهم که دیگر در کشتی فرنگی 
مدیریت  و  کشتی  ملی  تیم های  برای  نباشم. 
فدراسیون در روزهای آتی هم آرزوی موفقیت 

دارم. حمید سوریان همچنین با تقدیر از محمد 
فرنگی،  ملی کشتی  تیم  عنوان سرمربی  به  بنا 
اظهار داشت: محمد بنا مربی ارزشمند و بزرگی 
بود. او سال ها برای کشتی فرنگی ایران زحمت 
نداشته هایش  تمام  به  را  رشته  این  و  کشیده 
رساند. دوران درخشان کشتی فرنگی با محمد 
به  که  آمد  دست  به  نتایجی  و  شد  شروع  بنا 
هم  حق  به  نمی شود.  تکرار  دیگر  سادگی  این 
عنوان بهترین مربی قرن را به خودش اختصاص 
داد. در بلگراد هم با او درباره ادامه همکاری اش 
از  را  تصمیمش  او  اما  کردم،  صحبت  مفصل 
نداشت. وجود  بازگشت  راه  و  بود  گرفته  قبل 

رنگرز،  با حضور حسن  که  امیدوارم  وی گفت: 
دارد.  نگه  اوج  در  را  فرنگی  کشتی  بتواند  او 
خوشبختانه االن هم بعد از محمد بنا تیم ملی 
کشتی فرنگی به کسی سپرده شده که اهل فن 
ایران  فرنگی  کشتی  به  می تواند  حتما  و  است 
را  این شایستگی اش  از  کمک کند. رنگرز قبل 
چه در عرصه مدیریت به واسطه حضور در نایب 
استان  ورزش  مدیرکلی  و  فدراسیون  رئیسی 
مازندران و چه در عرصه فنی به واسطه حضور 
در لیگ برتر و سرمربیگری جوانان، قبل از این 
نتایجی هم که به  ثابت کرده و  هم خودش را 
همراه امیدها کسب کرد، نشان از لیاقت او برای 

حضور در تیم ملی کشتی فرنگی دارد.

سوریان: مشکلی با فدراسیون کشتی نداشتم؛ امکان 
ادامه همکاری وجود ندارد

با  اینکه  بر  تاکید  با   وزیر ورزش و جوانان 
افتتاح شعب شورای حل اختالف در ورزش 
می یابد،  کاهش  المللی  بین  مراجع  به  نیاز 
خاطرنشان کرد: این مساله در کنار توفیقات 
ورزشی، نشان دهنده رشد و توسعه و آبادانی 

جمهوری اسالمی است.
روز  سجادی  سیدحمید  ایرنا،  گزارش  به 
شورای  مرکز  افتتاح  مراسم  در  سه شنبه 
اختالف ورزش که در ورزشگاه شهید  حل 
کشوری برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم 
هیچ اختالفی در ورزش نباشد و آنچه تاکنون 
بوده هم ختم به خیر شود. خوشحالیم که به 
شاید  و  توجه شده  ورزش  از  مهمی  بخش 
ورزش از وجود اختالف و مشکالت در صدور 
رای ها خارج شود و به یک تعیین تکلیف و 

ریل گذاری صحیح و به روز برسد.
ورزشی  مکان  هزار  هشت  شد:  یادآور  وی 
دولتی و ۲۸ هزار مکان ورزشی غیر دولتی 
در کشور وجود دارد. یکی از مشکالت اصلی 
روز  هر  که  است  ورزشی  حوادث  بروز  ما 
شاهد چند صد مورد از آن هستیم که منجر 

به صدور رای می شود.
موسسان  اینکه  به  اشاره  با  ورزش  وزیر 
باشگاه ها، ورزشکاران و والدینی که فرزندان 
خود را به ورزشگاه می فرستند، همه درگیر 
و  تدابیر  با  شاید  گفت:  می شوند،  حادثه ای 
آموزش پیشگیری شود تا فرزندان سالم به 
و خارج شوند. شاهد  بیایند  ورزشی  اماکن 
آخر  تا  افرادی  فوتبالی  حادثه  اثر  بر  بودیم 
عمر به دلیل بروز ضایعه نخاعی خانه نشین 
ورزش های  اسکی،  در  همچنین  یا  شده اند 
وسایل  بودن  فرسوده  دلیل  به  یا  رزمی 
آسیب  موجب  که  داده  رخ  اتفاقی  ورزشی 

جسمی و روحی شده است.

مراجع  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  سجادی 
شود  ایجاد  معتبری  و  حقوقی  تخصصی 
مورد  شکایتش  که  بداند  ورزش  جامعه  و 
قدردان  بسیار  می گیرد  قرار  رسیدگی 
می شویم، تصریح کرد: امیدواریم این اتفاقات 
خوب با راه اندازی این شعب به منصه ظهور 
برسد. همچنین انبوهی از قراردادها را داریم 
که نیاز به مراجع تخصصی حقوقی در دل 
قرارداد،  بند  در  می خواهیم  و  دارند  ورزش 
معرفی  مراجع  همین  را  رسیدگی  مرجع 

کنیم.
افتتاح  با  اینکه  بر  تاکید  با  ورزش  وزیر 
ورزش  در  اختالف  حل  شورای  شعب  این 
می یابد،  کاهش  المللی  بین  مراجع  به  نیاز 

دهنده  نشان  مساله  این  کرد:  خاطرنشان 
اسالمی  آبادانی جمهوری  و  توسعه  و  رشد 
است. سجادی یادآور شد: امروز ثابت شده 
پیشرفت  از  نمادی  ورزشی  توفیقات  که 
کشور است و اگر کشوری میزبانی می گیرد و 
مسابقات پرارزشی را برگزار می کند هدفش، 
ورزش  در  پیشرفت  از  نمادی  دادن  نشان 
سازه  یک  است  ممکن  نشان  این  است. 
ورزشی حتی ایجاد تغییرات در توپ یا کفش 
ورزشی باشد. یکی از کشورها برای چند سال 
آینده میزبانی المپیک زمستانی را گرفته در 
نیامده  این کشور برف  تا کنون در  حالیکه 
قرار است میزبان  با زیرساخت ها  اما  است 
ها  این  شود.  المپیک  زمستانی  بازی های 

نشان دهنده نماد پیشرفت در ورزش است.
سجادی با یادآوری اینکه جمهوری اسالمی 
مختلف  عرصه های  در  است  عالقمند  هم 
تصریح  باشد،  داشته  ارزشمندی  توفیقات 
در  توفیق  همگانی،  ورزش  توسعه  کرد: 
ایجاد  ورزش،  در  مردم  بیشتر  مشارکت 
موارد  بسیاری  و  ورزش  بیمه  و  تسهیالت 
دیگر از جمله آن است که در آینده ورزش 

کشور برای فرزندان پیش بینی شده است.
به  رسیدگی  توفیقات  از  یکی  افزود:  وی 
به  ورزش  خانواده  تا  است  حقوقی  موارد 
در  این شعب  امیدواریم  و  برسند  آسودگی 
همگان  خیال  تا  شود  کامل  استان ها  تمام 

آسوده شود.

در  تکواندو  فدراسیون  رئیس   
روادید  نشدن  صادر  به  اعتراض 
ملی پوشان برای اعزام به گرندپری 
رئیس  به  نامه ای  در  منچستر 
دستور  نوشت:  جهانی  فدراسیون 
تسهیل  برای  مکانیزمی  تا  دهید 
اجرایی  ضمانت  و  امنیتی  مراحل 
انتخاب  روند  در  روادید  صدور 
و  تعریف  آینده  میزبان های 

الزم االجرا شود.
مرحله  سومین  ایرنا،  گزارش  به 
سال  در  گرندپری  رقابت های  از 
آبان  دوم  دوشنبه  عصر   ۲۰۲۲
 ۲۵۶ مبارزه  روز  سه  از  بعد  ماه 
تکواندوکار از ۶۱ کشور به میزبانی 
انگلیس در منچستر به پایان رسید. 
ملی پوشان  که  حالیست  در  این 
ایران به دلیل صادر نشدن روادید 
از سوی سفارت انگلیس در آنکارا، 
حضور در این مسابقات را از دست 

دادند.
ساعی  هادی  منظور  همین  به 
طی  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
اعتراض  »چو«  دکتر  به  نامه ای 
همکاری  عدم  از  را  خود  رسمی 
روادید  نشدن  صدور  و  انگلیس 
رسیدگی  خواستار  و  اعالم 

فدراسیون به موضوع فوق شد.
رئیس  ساعی  هادی  نامه  متن  در 
به  خطاب  تکواندو  فدراسیون 
جهانی  فدراسیون  رئیس  »چو« 

آمده است:
در نهایت تأسف به اطالع می رساند 
مکاتبات  و  پیگیری ها  علیرغم 
از  یک  هیچ  برای  ذیل،  متعدد 
حضور  جهت  ایران  تیم  اعضای 
منچستر،  گرندپری  مسابقات  در 
روادید سفر به انگلیس صادر نشد.

تیم  ترکیب  شدن  نهایی  از  پس 
ضمن   GMS سیستم  طریق  از 
نام،  ثبت  ضرب االجل های  رعایت 
پیوسته پیگیر دریافت دعوت نامه ها 

بودیم تا متعاقب آن بتوانیم سریعا 
در  کنیم.  اقدام  روادید  اخذ  برای 
جریان مسابقات گرندپری پاریس 
و   WT با  شخصا  من   ،۲۰۲۲
صحبت  انگلیس  تکواندو  رئیس 
کردم تا دعوت نامه ها در سریع ترین 

زمان ممکن صادر شود.
دعوت نامه  دریافت  محض  به 
آنجایی  از  سپتامبر،   ۶ تاریخ  در 
کشور  در  انگلیس  سفارت  که 
از  ندارد،  روادید  صدور  امکان  ما 
آنکارا  در  انگلیس  سفارت  طریق 
اولین  و  شد  اقدام  روادید  برای 
برای  دسترس  در  و  ممکن  زمان 
 ۱۴ و   ۱۳ تاریخ های  به  مصاحبه 
اعضای  تمامی  رزرو شد.  سپتامبر 
تیم جهت حضور در مصاحبه در 
تاریخ  در  شده  تعیین  وقت های 
های ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه به آنکارا 

سفر کردند.
پاسخ  دریافت  عدم  به  توجه  با 
 ۹ تاریخ  در  انگلیس،  سفارت  از 
مهرماه نامه ای به همراه سوابق به 
رئیس فدراسیون تکواندو انگلیس 
شد  درخواست  وی  از  و  ارسال 
که به طور ویژه پرونده تیم ایران 

پیگیری را کند.

با  مستمر  طور  به  آن  از  پس 
انگلیس جهت  تکواندو  فدراسیون 
اما  بودیم.  تماس  در  پیگیری 
تمام تالش ها بی فایده بود و هیچ 
نکردیم.  دریافت  مثبتی  بازخورد 
بار  و  فوق  موارد  تمام  علی رغم 
فدراسیون  به  شده  تحمیل  مالی 
هزینه  آنکارا،  به  تیم  سفر  برای 
و  پرواز  کنسلی  هزینه  و  روادید 
همچنین استرس زیاد ورزشکاران 
که در چند هفته گذشته به امید 
دریافت به موقع روادید و شرکت 
در گرندپری G۶ منچستر ۲۰۲۲، 
 ۲۴ سازی  آماده  اردوهای  در 
روادید  داشتند،  حضور  ساعته 
تیم  تاسف،  با کمال  و  نشد  صادر 
ایران فرصت حضور در این رویداد 
G۶ را از دست داد. ناگفته نماند 
که ۶۰ امتیاز می تواند نقش مهمی 
به  در روند کسب سهمیه ورودی 
پاریس   ۲۰۲۴ المپیک  بازی های 

داشته باشد.
مربوطه  دستورالعمل های  علیرغم 
و  تسهیل  ضرورت  بر  مبنی 
تضمین صدور روادید برای تمامی 
ورزشکاران و تیم های واجد شرایط 
میزبان،  کشورهای  توسط  شرکت 

متأسفانه باید توجه شما را به این 
بار  اولین  نکته جلب کنم که این 
ویزای  ایران  تیم  برای  که  نیست 
انگلیس صادر  ورزشی  رویدادهای 

نمی شود.
صدور  برای  نیز   ۲۰۱۹ سال  در 
در  کننده  شرکت  تیم  روادید 
مسابقات جهانی تکواندو منچستر 
با مشکالت مشابهی مواجه شدیم 
 WT ورود  از  پس  نهایت  در  که 
اعضای  اکثر  برای  ویزا   ،IOC و 
و  شد  صادر  آخر  لحظات  در  تیم 
چند نفر نیز موفق به دریافت ویزا 

نشدند.
و  حقوق  حفظ  جهت  در  اکنون 
آرامش ورزشکارانی که قلب ورزش 
ما هستند و برای جلوگیری از این 
از  هنگفت،  مالی  خسارات  گونه 
شما تقاضا دارم این مسئله بسیار 
و  داده  قرار  توجه  مورد  را  مهم 
برای  مکانیزمی  تا  دهید  دستور 
و ضمانت  امنیتی  مراحل  تسهیل 
اجرایی صدور ویزا در روند انتخاب 
الزم  و  تعریف  آینده  میزبان های 
االجرا شود. از حمایت همه جانبه 
همیشگی شما از تکواندوی جهان 

و ایران بسیار سپاسگزارم.

نامه اعتراضی ساعی به فدراسیون جهانی بعد از 
صادر نشدن روادید اعزام به انگلیس

افشاریان:  با خوشبینی اواخر نیم فصل دوم  VAR  به ایران می آید
رئیس کمیته داوران از ورود کمک داور ویدئویی به ایران از 

اواخر نیم فصل دوم بر اساس یک نگاه خوشبینانه خبر داد.
خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز 
سه شنبه پس از پایان جلسه کارگروه کمک داور ویدئویی در 
جمع خبرنگاران گفت: جلسه با حضور تمامی ارکان رسمی 
سازمان  نماینده  فوتبال،  فدراسیون  حراست  نماینده  مانند 
 VAR بازرسی کل کشور و نماینده دو شرکت که خدمات
ویدئویی  داور  کمک  کارگروه  اعضای  و  دهند  می  ارائه  را 
در  هایی  صحبت  شرکت  دو  نماینده  و  برگزار  فدراسیون 

چارچوب فنی، اداری و حقوقی مطرح کردند.
وی افزود: قرار شد که نامه نگاری هایی با این دو شرکت درباره 
قیمت و مسائل حقوقی انجام شود تا بتوانیم بعد از پاسخ شان، 
به یک نظر واحد برسیم و یکی از شرکت ها را انتخاب کنیم 

تا آنها تجهیزات شان را برای آموزش به داخل کشور بیاورند.
رئیس کمیته داوران درباره اینکه با توجه به این شرایط، چه 
شرکت  دو  از  داشت:  اظهار  می آید،  ایران  به   VAR زمانی 

خواسته ایم که خیلی زود و سریع پاسخ بدهند. به شرطی که 
با شرکت مورد نظر امضا کنیم، می توانیم  را  بتوانیم قرارداد 
باشیم.  را داشته  برگزاری جام جهانی آموزش داوران  ایام  در 
 ،VAR نکته ای که اهمیت دارد باید در تمام مراحل آوردن
آموزشی  و  فنی  پروسه  بدهیم.البته  قرار  جریان  در  را  فیفا 
زمان  کنیم،  اجرا  خوب  که  شرطی  به  ویدئویی  داور  کمک 

بر است.
درباره  ورزش  وزیر  صحبت های  به  واکنش  در  افشاریان 
استفاده از کمک داور ویدئویی پس از جام جهانی، خاطرنشان 
کرد: خوشحالم که وزیر ورزش نسبت به این موضوع وسواس 
دارد و این به ما کمک می کند. همچنین تاج هم بسیار مصر 
بگویم  خوشبینانه  بخواهم  اگر  و  بیفتد  اتفاق  این  که  است 
بلکه  استادیوم ها،  نه در همه  نیم فصل دوم  اواخر  می توانیم 
در سه، چهار، پنج ورشگاه از تکنولوژی VAR استفاده کنیم.

قراردادی  جلسه  این  در  اینکه  بیان  با  داوران  کمیته  رئیس 
امضا نشد، ادامه داد: قرار نبود در این جلسه قراردادی امضا 

و  دادند  ارائه  را  برنامه هایشان  نظر  مورد  شرکت  دو  شود، 
تاریخچه ای از فعالیت هایشان را اعالم کردند.

وی درباره اینکه نامه ای به باشگاه ها ارسال شده است که باید 
خودشان بودجه کمک داور ویدئویی را تامین کنند، گفت: ما 
اجرای  و  امضا می کنیم  را  قرارداد  و  انتخاب  را  فقط شرکت 
باید خودش هزینه  باشگاه  باشگاه ها است، هر  بر عهده  آن 

VAR را بدهد.
گفته  که  داوری  پیشکسوتان  از  یکی  انتقاد  درباره  افشاریان 
بود این خانه از پای بست ویران است، تصریح کرد: علیرضا 
سهرابی از پیشکسوت داوری فوتبال است و به نظرش احترام 

می گذارم.
قضاوت  به  پیکان  باشگاه  انتقاد  درباره  داوران  کمیته  رئیس 
حمید حاج ملک و احتمال محرومیت این داور، تاکید کرد: 
نمره نظارت را ندیده ام اما اگر نمره استاندارد را نداشته باشد، 
برخورد  آنها  با  باشد،  دیگری  داور  هر  بلکه  ملک،  حاج  نه 

می شود.
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هنری
گزارش

در کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی کشورهای منطقه 
آسیا و اقیانوسیه؛

تشریح تحلیل مفهوم توسعه پایدار در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 عصمت مومنی معاون کتابخانه ملی ایران در بیست و هشتمین کنفرانس 
CDN� اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  کشورهای  ملی  های  کتابخانه  )رؤسای 

LAO(، درباره تحلیل مفهوم توسعه پایدار بر اساس قانون پنجم رانگاناتان 
ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  آن  کاربست  و 

سخنرانی کرد.
به گزارش ایرنا از  روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بیست 
و هشتمین کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی کشورهای منطقه آسیا و 
جامعه:  بر  کتابخانه  خدمات  تأثیرات  موضوع  با   )CDNLAO( اقیانوسیه 
شهر  در  ماه  آبان  پنجم  تا  دوم  تاریخ  از  نوآوری  و  بودن  فراگیر  پایداری، 
مومنی  عصمت  و  است  برگزاری  حال  در  اندونزی  کشور  پایتخت  جاکارتا 
معاون کتابخانه ملی ایران که به نیابت از رییس سازمان اسناد و کتابخانه 
جلسه  در  مجازی  فضای  از  و  وبینار  صورت  به  نشست  این  در  ایران  ملی 
شرکت کرده؛ به نقش تحوالت گوناگونی که جهان در قرون اخیر به خود 
دیده و تأثیرات بسیاری که بر جنبه های زندگی بشر گذاشته است؛ اشاره 

کرد.
را  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  از  اعم  تغییرات  این  عصمت مومنی منشا 
انسانی دانست.و در ادامه کتابخانه ها را به دلیل اهمیت فراوانی که در نشر 
دانش دارد، نهادی تخصصی و علمی برشمرد و اهمیت فعالیت اندیشمندان و 
صاحب نظران این حوزه از جمله شیالی راممریتا رانگاناتان، ریاضیدان هندی 
و پژوهشگر علوم کتابداری، چهره برجسته، شناخته شده و بین المللی دنیا 

را مهم ارزیابی کرد.
معاون کتابخانه ملی ایران با تاکید بر نقش شورای برنامه ریزی در کتابخانه 
ها گفت: تقویت این ساز و کار می تواند کتابخانه های ملی را به ارگانیسمی 

در حال رشد برای کسب پایداری در اطالعات و انتشار دانش تبدیل کند.
رئیس  سو  لی  لین  ایفال،  آینده  رئیس  دونالد  مک  ویکی  نشست  این  در 
دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ایفال، محمد شریف باندو رئیس کتابخانه 
فیلیپین، سنگاپور،  ویتنام،  ایران،  از کشورهای  نمایندگانی  و  اندونزی  ملی 
اهداف  درباره  و  کردند  شرکت  مجازی  و  به صورت حضوری  چین  و  قطر 
توسعه پایدار سازمان ملل متحد و برنامه های راهبردی ایفال، تحول خدمات 
صحبت  نوآور  های  کتابخانه  و  فراگیر  ای  کتابخانه  خدمات  ای،  کتابخانه 

کردند.
حرفه  متخصصان  و  مدیران  المللی  بین  کنفرانس  این  در  همچنین 
شرایط  درباره  اقیانوسیه  آسیا  منطقه  معتبر  و  مهم  های  کتابخانه  ای 
آموزش  و  فراگیری  روند  سبز،  های  کتابخانه  در  مدیریت  و  خدمات 
اثرگذار  تحوالت  ای،  کتابخانه  های  داده  بر  مبتنی  جدید  جوامع  در 
 VUCA مفهوم  شناخت  و  فهم  ای،  کتابخانه  خدمات  مفهوم  در 
با  آن  نسبت  و  قطعیت(  عدم  ابهام،  پیچیدگی،  ثباتی،  بی  عصر   ( 

کتابخانه های حوزه آسیا اقیانوسیه سخنرانی کردند.

 مشکل نمایش عمومی کمدی سیاسی
 »چپ، راست« حل شد

 شنیده ها حاکی از آن است که مشکل اکران عمومی کمدی 
امسال،  از بخت های مهم گیشه  به عنوان یکی  »چپ، راست« 
رفع شده و این فیلم، خود را آماده نمایش عمومی کرده است.

از  حاکی  نشانه ها  همه   ،۱۴۰۰ ماه  اسفند  ایرنا،  گزارش   به 
از  یکی  به عنوان  محمدی  حامد  سیاسی  کمدی  انتخاب 
 ۹۹ اسفند  در  حتی  فیلم  این  بود.  نوروزی  اکران  گزینه های 
اما وجود برخی صحنه ها  نمایش شد  پروانه  به دریافت  موفق 
نوروزی ۱۴۰۱ حذف  اکران  از گردونه  فیلم  این  تا  سبب شد 
شده و شورای پروانه نمایش، خواستار بازبینی مجدد فیلم شد.

این  همیشگی  توقیف  از  خبر  رسانه ها،  برخی  میان،  این  در 
کمدی دادند اما تالش سازمان سینمایی مبنی بر رفع مشکل 
فیلم های مساله دار، متوجه این فیلم شد و طبق اطالعاتی که 
این  عمومی  نمایش  مشکل  رسیده،  ایرنا  خبرنگار  دست  به 
و  تهیه کننده  به  بستگی  چیز  همه  اکنون  و  شده  رفع  فیلم 
را  خود  درخواست  موقع،  چه  که  دارد  فیلم  این  پخش کننده 
در شورای صنفی نمایش ثبت کرده و زمان نمایش فیلم خود 

را اعالم کنند.
کمدی سیاسی چپ، راست داستان یک زوج اصول گرا با بازی 
رامبد جوان و سارا بهرامی و یک زوج اصالح طلب با بازی پیمان 
قاسم خانی و ویشکا آسایش است که متوجه می شوند فرزند آنها 

چند سال پیش در بیمارستان، جابه جا شده است.
فیلم  که  کرده اند  عنوان  دیده اند  را  فیلم  که  افرادی  از  برخی 
به لحاظ جریان کمدی خود، می تواند مخاطبان بسیاری را به 
آثار چند سال اخیر  از پرفروش ترین  سینماها کشانده و یکی 
سینمای ایران باشد. عده ای نیز فیلم را ادامه خوبی برای فیلم 

مارمولک عنوان کرده اند.
کمدی  این  که  کرد  اذعان  باید  تعاریف  این  تمام  به  توجه  با 
برای  کشور  سینمای  بخت های  اصلی ترین  از  یکی  سیاسی، 
رسیدن به دوران رونق نسبی خود است. رونقی که بسیار بعید 
فیلم  نمایش  به  قانع  تا  کند  راضی  را  منوچهر محمدی  است 
خود در شرایط فعلی شود. البته که نمایش این اثر تا پیش از 

جشنواره فجر امسال، احتماال قطعی به نظر می رسد.
در چپ، راست که زمستان سال ۹۸ و در سکوت کامل خبری 
ویشکا  جوان،  رامبد  قاسم خانی،  پیمان  رفت،  دوربین  جلوی 
آسایش، سارا بهرامی، ستاره اسکندری، سروش صحت و مونا 

فرجاد به ایفای نقش پرداخته اند.

پرورش  کانون  مدیرعامل  گفته  به   
کانون  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
از این منظر که تنها نهاد حاکمیتی 
نشر در حوزه کودک و نوجوان است، 
از نظر  اما  فعالیت های ستادی دارد؛ 
باقی  کنار  در  است  ناشر  یک  اینکه 

ناشران فعالیت های نشر دارد.
نشست  نخستین  ایرنا،   گزارش  به 
فکری  پرورش  کانون  هم اندیشی 
ناشران حوزه  با  نوجوانان  و  کودکان 
چهارم  چهارشنبه  نوجوان  و  کودک 
عالمتی  حامد  با حضور  آبان ۱۴۰۱ 
فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل 
محمدرضا  نوجوانان،  و  کودکان 
کانون،  تولید  معاون  صارمی  کریمی 
رسانه  مشاور  زین العابدینی  سعید 
حوزه  ناشر    ۴۰ حدود  و  کانون 

کودک و نوجوان برگزار شد.
این  اینکه  بر  تاکید  با  حامد عالمتی 
جلسه  آخرین  و  اولین  نباید  جلسه 
هم اندیشی باشد، گفت: باید جلسات 
شود  برگزار  موضوعی  شکل  به  بعد 
چه  درباره  ناشران  باشد  مشخص  تا 
مسائل  و  دهند  پیشنهاد  موضوعی 
بهتر قابل پیگیری باشد. کتاب زمینه 
درک  و  علم  فهم،  اندیشه،  ریشه  و 
گذشته  وضعیت  از  باید  حتما  است. 
در  نمی توانیم  داشته باشم.  ارزیابی 
نکاتی  کنیم،  توقف  فعلی  شرایط 
برای  شد  بیان  جلسه  دراین  که 
ریل گذاری و مسیر رو به جلوبه کار 

گرفته خواهدشد.  
فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل 
کودکان و نوجوانان با بیان اینکه این 
موسسه حتما از حوزه نشر رقابتی با 
خواهدشد،  خارج  خصوصی  ناشران 
منظر  این  از  کانون  امروز  داد:  ادامه 
که تنها نهاد حاکمیتی نشر در حوزه 
فعالیت های  است،  نوجوان  و  کودک 
یک  اینکه  نظر  از  اما  دارد؛  ستادی 
ناشران  باقی  کنار  در  است  ناشر 
نتیجه  در  دارد.  نشر  فعالیت های 
دولتی  ناشران  تولید  ظرفیت  از 
استفاده  خصوصی  ناشران  کنار  در 
خواهیم کرد. مالکیت معنوی ناشران 

خصوصی حتما حفظ خواهد شد.
اقدامات  تقسیم  برای  داد:  ادامه  او 
ناشران  میان  هوشمند  و  هدفمند 
خصوصی اقدام خواهیم کرد. هنوز بر 
ارزیابی  فرهنگی  اطلس  یک  اساس 
اطلس  به  رسیدن  نداریم.  خاصی 
و  کودک  کتاب  در  فرهنگی  جامع 
نشر  فعالی  ظرفیت های  از  نوجوان، 
ناشران  است.  نوجوان  و  کودک 
کودک و نوجوان باید وارد این چرخه 
تحلیل  فرا  خود  اقدامات  از  و  شوند 
نقش  است  آماده  کانون  دهند،  ارائه 
متولیان حاکمیتی  ایفا کند.  را  خود 
این مساله  به  باید  نوجوان  و  کودک 

توجه دشته باشند.
رقابت  خصوصی  ناشران  با  کانون 

نمی کند
نشر  حوزه  اینکه  بیان  با  عالمتی 
رصد،  به  نیاز  نوجوان  و  کودک 
پایش، تحلیل و فراتحلیل دارد، ادامه 
و  اقتضا  اساس  بر  اقدامات  این  داد: 
قرار  کار  دستور  در  نیازمندی ها 
مانده  زمین  کار  یک  این  می گیرد، 
انجام  نقشه کالن  قالب  است که در 
باید نقش  این اطلس  خواهدشد. در 
ناشران بخش خصوصی نقش کانون 
ما  شود.  مشخص  دولتی  ناشران  و 
همه در کنار هم هستیم و باید این 

کار را انجام دهیم.
پرورش  کانون  مدیرعامل  گفته  به 
به  توجه  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
فناوری های  و  تکنولوژی  حوزه های 
تولید سمعی و  افزوده،  واقعیت  روز، 
محصوالتی  به  کتاب  تبدیل  بصری 
است  مسائلی  تصویر  و  صوت  مانند 
که دنیا به آن سمت رفته است و نباید 
از آن عقب بمانیم. باید به ناشران در 
کمک  فناورانه  زیرساخت  و  آموزش 

مکملی  نقش  می تواند  کانون  شود. 
فعاالن بخش  و در کنار  ایفا کند  را 

کودک نوجوان خصوصی باشد.
نشر  اقتصاد  به  توجه  افزود:  او 
مشکالت  مهم ترین  از  خصوصی 
طرح  چندین  است  بخش خصوصی 
اتفاق  ناشران  با  کانون  همکاری 
افتاده است، اما در حال طراحی مدلی 
هستیم که در آن کانون از رقابتی با 
و  شتاب دهنده  به  خصوصی  ناشران 

همکار تبدیل شود.
نو  تربیت  در  کانون  گذاری  سرمایه 

قلم ها و تصویرگران جوان 
عالمتی با تاکید بر اینکه حتما باید 
از  و  حفظ  ناشران  معنوی  مالکیت 
شود،  جلوگیری  تکراری  کارهای 
استانداردها در  به شرطی که  افزود: 
آثار حفظ شده باشد، آثار سایر ناشران 
قرار  کانون  فرهنگی  مراکز  در  هم 
کتاب های  بتوانیم  تا  خواهدگرفت 
معتبر را به دانش آموزان ارائه کنیم. 
یا  فکر  اتاق  به  کانون  شدن  تبدیل 
کتاب  حوزه  در  اندیشه ورز  هیات 
کمک  راستای  در  نوجوان  و  کودک 
کانون  خواهدبود،  دیگر  ناشران  به 
ناشران خصوصی محفل  با همکاری 
و  خصوصی  گوی  گفت و  پناهگاه  و 

داخلی خواهدشد.
پرورش  کانون  مدیرعامل  گفته  به 
تربیت  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
نسل جدید نویسندگان و تصویرگران 
بر عهده کانون و دیگر ناشران است، 
سرمایه گذاری در تربیت نو قلم ها و 
است که  اقدامی  تصویرگران جوان  
ارتقای  و  آموزش  برای  کانون  حتما 
ناشران  دیگر  همراه  آن ها  سطح 
تجربیات  انتقال  خواهدداد.  انجام 
با  به نسل جدید  افراد دارای تجریه 
امروز  است.  ناشران ممکن  همکاری 
از  بیش  نوجوان  و  کودک  برای  کار 

هر زمان دیگری اهمیت دارد.
اینکه  بیان  با  زین العابدینی  سعید 
نشست  در  شکل گرفته  جمع 
کودک  ناشران  با  کانون  هم اندیشی 
با هم متشکل  بتواند  باید  نوجوان  و 
درصد  از ۹۵  بیش  کرد:  بیان  شود، 
و  کودک  حوزه  در  که  ناشرانی  از 
نوجوان کار می کنند، به دلیل دغدغه 
فکری خودشان است، زیرا حوزه های 
سودآور بیشتری در نشر وجود دارد.

به آمار  با اشاره  مشاور رسانه کانون 
خانه  موسسه  طرف  از  شده  ارائه 
داد:  توضیح  ایران  ادبیات  و  کتاب 
کرد  اعالم   ۹۵ سال  در  کتاب  خانه 
بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب منتشر 
شده است که حدود چهار هزار عنوان 
خانه  همچنین  بود.  ترجمه  آن ها  از 
کتاب در سال ۱۴۰۰ آماری منتشر 
 ۱۳ حدود  آن  اساس  بر  که  کرد 
شده بود  منتشر  کتاب  عنوان  هزار 
ترجمه  آن  عنوان  هزار   ۹ حدود  و 
این  به  کتاب  انتشار  و  ترجمه  بود. 
رایت  قانون کپی  ایران  دلیل که در 
اجرا نمی شود، سود زیاد دارد. حتی 
برخی از تصویرگران با ناشران داخلی 

همکاری نمی کنند و فقط با ناشران 
خارجی همکاری دارند.

مدرسه  نشر  مدیر جدید  جهانبخش 
و  آموزش  به عنوان مکمل  کانون  از 
پرورش یاد کرد و ادامه داد: سازمان 
و  کانون  ماموریت های  در  مدرسه 
نقاط  و  تقاطع ها  پرورش  و  آموزش 
مشترک بسیار دارند و یکی از بندها 
برنامه ریزی،  در  مشترک  همکاری 
اعالم  همسو  نهادهای  هم افزایی 

شده است.
او یکی از آسیب های فعالیت های نشر 
در حوزه کودک و نوجوان را موازی 
شناختن  افزود:  و  کرد  اعالم  کاری 
مشترک  اولویت های  و  فعالیت ها 
برای صرفه جویی در منابع و پیشبرد 
کانون  اولویت های  از  مهم  اهداف 
کارگروهی  دارم،  پیشنهاد  است. 
اولویت های  برای سه هدف شناخت 
فکری  پرورش  کانون  میان  مشترک 
برنامه ریزی  مدرسه،  انتشارات  و 
ارزیابی  و  اهداف  این  برای  عملیاتی 
تعیین شود؛  برنامه ها  آن  و شناخت 
برای  مدلی  به  آن  نتیجه  در  تا 

همکاری های فی مابین برسیم.
مهدی ملک زاده با بیان اینکه در حوزه 
نشر ادبیات کودک و نوجوان هنوز به 
ادامه  نرسیده است،  حرفه ای  مرحله 
کم  یا  نداریم  متخصص  نیروی  داد: 
داریم، چه تعداد ویراستار، حروفچین 

و صفحه آرا حرفه ای داریم؟
با  فاطمی  انتشارات  اجرایی  مدیر 
اشاره به اینکه در حوزه تولید سخت 
وجود  کاغذ  مشکل  فنی،  و  افزاری 
حوزه  در  کتاب ها  کرد:  بیان  دارد، 
و  رنگی هستند  نوجوانان  و  کودکان 
شود،  چاپ  گالسه  کاغذ  روی  باید 
در نتیجه آمار تولید کتاب کودک و 

نوجوان کاهش یافته است.
مجتبی سادات با بیان اینکه سال ها 
محصوالت  تجاری سازی  حوزه  در 
فعالیت  نشر  خصوص  به  فرهنگی 
تولید،  چرخه  در  افزود:  کرده است، 
پیش تولید، پژوهش، تامین سرمایه، 
جریان کاال )در اینجا کتاب(، جریان 
مالی از تامین سرمایه تا کاغذ، تولید، 
پرداخت، تجمیع  و چرخه اطالعات 
در  شده،  رسوب  و  شده  جمع آوری 

کل ۲۴ مشکل جدی وجود دارد.
مدیر مسئول نشر نبات توضیح داد: 
در بررسی حوزه اطالعات، یک ناشر 
وقتی کتاب را تولید می کند، چیزی 
این  و  ندارد  وجود  اطالعات  نام  به 
تهیه  افراد  تجربیات  اساس  بر  داده 
مسائلی  چه  اینکه  درباره  می شود. 
از  استقبال  و  توزیع  خرید،  روی 
کتاب تاثیر خواهد داشت، اطالعاتی 
وجود ندارد و ناشر باید خودش این 
داشته  تجربی  شکل  به  را  اطالعات 

باشد.
کتاب  تولید  مالی  چرخه  درباره  او 
کاغذ  که  لحظه ای  از  کرد:  بیان 
خریداری می شود تا زمانی که کتاب 
نیاز است  توزیع شود، زمان طوالنی 
است.  زیاد  سرمایه  خواب  نتیجه  در 

شود  بررسی  باید  است  این  واقعیت 
روز  به  بخواهد  مالی  چرخه  اگر 
البته  است؟  دشوار  چقدر  بچرخد 
ممکن  این  است.  ممکن  مساله  این 
است که در ساعت روز و شب سهم 
کتاب فروش، توزیع کننده و ناشر به 

خود آن ها پرداخت شود.
عنوان  به  را  کانون  شکوری  ابراهیم 
و  کودک  کتاب های  ثقل  نقطه 
ادامه داد: الزم  و  اعالم کرد  نوجوان 
قالب  در  فکری  پرورش  کانون  است 
را اخذ کند.  ناشران  هم اندیشی نظر 
کانون باید ناشران دولتی را در بحث 
مشاوره ای کمک کند و حمایت خود 
را برای بخش خصوصی بگذارد. ناشر 
کمتر  و  دارد  دولتی  بودجه  دولتی 
دارد،  را  فرهنگی  کاالی  دغدغه 
بر  باید  تمرکز صدا و سیما و کانون 

بخش خصوصی باشد.
در  افزود:  سروش  نشر  مدیرعامل 
پرورش  و  آموزش  دیگر  کشورهای 
کشورها محور اصلی ارتزاق فرهنگی 
ما  کشور  در  ضعف  این  اما  هستند 
وجود دارد که آموزش و پرورش این 

اجازه را به ناشران نمی دهد.
یا  است  ناشران  رده  هم  نهاد  کانون 

نهاد باال دستی است؟
حامد رضوی باتاکید بر اینکه اقدامات 
کانون در ادامه مشخص خواهد کرد 
خوش بینی  یا  بدبینی  صفحه  که 
باشد،  بیشتر  باید  کانون  به  ناشران 
رده  هم  نهاد  کانون  آیا  داد:  ادامه 
دستی  باال  نهاد  یا  است  ناشران 
است ؟ آیا کانون با ماندن به عنوان 
فعالیت  ناشران  بقیه  کنار  ناشر  یک 
زنجیره  به عنوان  کانون  آیا  می کند، 
قدرتمند خوشنام فعالیت می کند یا 
فقط کتاب های خود را توزیع و تولید 

می کند؟
به  داد:  ادامه  به نشر  انتشارات  مدیر 
نظرم در حوزه کتاب کودک، کانون 
تسهیل گر  و  دهنده  شتاب  باید 
در  می تواند  کانون  همچنین  باشد. 
ارتباطی  پل  فروش،  و  ترویج  بخش 
سیستم  باشد،  پرورش  و  آموزش  با 
راه  که  پرورش  و  آموزش  خشک 
ورودی برای ناشران نگذاشته، کانون 
باید پل ارتباطی ناشر با دانش آموزان 

و معلمان باشد.
با  می تواند  کانون  داد:  ادامه  او 
و  کند،  همکاری  داوطلب  معلم های 
آموز  دانش  به  زنجیره معرفی کتاب 
را انجام دهد. در نتیجه چرخه کتاب 
به  دانش آموزان  چرخید،  خواهد 
عالقه مند  کتاب فروشی  در  حضور 
می شوند و چرخه نشر به گردش در 

می آید.
کانون باید ناشران خصوصی کوچک 

را دریابد
داوود فرزانه مدیر نشر غنچه با تاکید 
بر اینکه کانون باید ناشران خصوصی 
اگر  داد:  ادامه  دریابد،  را  کوچک 
رشد  خوب  کتاب های  باشد  چنین 
بین  از  زرد  کتاب های  و  می کنند 

می روند.

در نخستین نشست هم اندیشی کانون با ناشران اعالم شد:

عالمتی: کانون باید به شتاب دهنده و 
همکار ناشران تبدیل شود

گزارش

 جستجوی دوباره 
»جواهر سرخ« در شبکه نسیم

 مسابقه »جواهر سرخ« که پیش از ایام محرم و صفر به روی 
آنتن شبکه نسیم رفته بود، پخش خود را از سر گرفت.

به گزارش ایرنا، مسابقه »جواهر سرخ« در جزیره هرمز تصویر 
فردا چهارشنبه چهارم  از  آن  است پخش  قرار  و  برداری شده 
آبان ماه ساعت ۲۳ با بازپخش چند قسمت ابتدایی که پیش از 

ماه محرم روی آنتن رفته بود، از سر گرفته شود.
این مسابقه با حضور هنرمندان، ورزشکاران و نخبه های ملی و 
بین المللی در سه گروه ۶ نفره تهیه و تولید شده و توجه ویژه 

ای به کارآفرینی دارد.
تلویزیونی درخصوص  برنامه های  تهیه کننده ی  محمد رحیمی، 
به  توجه  با  داد:  توضیح  سرخ  جواهر  مسابقه  اولیه ی  طرح 
های  توانمندی  شناسایی  برای  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
سهم  به  ما  استان،  این  اهمیت  حائز  ظرفیت های  و  هرمزگان 
در  که  مختلفی  های  بخش  کردیم  سعی  ملی  رسانه  در  خود 
حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی وجود دارد شناسایی کنیم و با 
تولید یک اثر آن را انعکاس دهیم. از همین رو بیش از ۹ ماه، 
با تشکیل اتاق فکرهای مختلفی برای ساخت برنامه ای با این 
مضمون و توجه به ظرفیت های اقتصادی و برگزاری جلسات 
متعدد در خصوص محتوای کار، به این جمع بندی رسیدیم که 
برنامه ای با ساختار جدید و رویکرد نمایشی و مسابقه ای در 

جزیره هرمز تولید کنیم.
انتخاب  نحوه ی  به  مسابقه  مختلف  بخش های  به  اشاره  با  وی 
شرکت کننده ها اشاره کرد و گفت: در کنار طراحی و تولید این 
برنامه نگاهمان این بود که از جامعه ی نمونه کشور در بخش 
ورزشکاران  و  هنرمندان  دانش بنیان،  شرکت های  دانشگاهی، 
استفاده کنیم. از همین رو سه گروه شش نفره را انتخاب کردیم 
نخبه ها،  دانش بنیان،  شرکت های  از  افرادی  گروه  هر  در  که 
به  مسابقه  این  دارند.  حضور  آن  در  ورزشکاران  و  هنرمندان 
منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
جزیره هرمز طراحی شده که از هر گروه یک نفر انتخاب می 

شود و در نهایت ۳ نفر به فینال می رسند.
وی با اشاره به سبک مسابقه گفت: جواهر سرخ سبک اجتماعی 
و  گردشگری  جاذبه های  مسابقه،  طول  در  و  دارد  زندگی  و 
و... را نشان می  طبیعی جزیره، غذاهای هرمز، فضای اشتغال 
دهیم و سعی داریم نقشی در کارآفرینی و تولید کسب و کار 
موثر ایفا کنیم. در این مسابقه همچنین کلید واژه هایی که در 
جزیره هرمز درخصوص آداب و فرهنگ جزیره هرمز وجود دارد 

انعکاس داده شده است.
رحیمی در ادامه اضافه کرد: ما سعی کردیم از مشارکت مردمی 
در جزیره هرمز استفاده کنیم به همین دلیل برخی داورها را از 

بومیان جزیره انتخاب کردیم.
تهیه کننده جواهر سرخ تصریح کرد: فضای مسابقه در  لوکیشن 
های باز است و اجرای این مسابقه را کامران تفتی بر عهده دارد 
مهدی  رجبی،  مهران  خانی،  قلی  شبنم  همچون  بازیگرانی  و 

صباحی و .. در این مسابقه حضور دارند.  
ظرفیت  معرفی  با  بتواند  برنامه  این  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
جزیره  این  توسعه  به  گردی،  بومی  و  گذاری  سرمایه  فرصت 

کمک کند.
مردم  همچنین  و  ذیربط  مسئوالن  از  قدردانی  با  رحیمی 
شهیدپرور جزیره هرمز، خاطرنشان کرد: در این مدت مردم ما را 
بسیار همراهی کردند و کمک حال ما بودند.  وی ابراز امیدواری 
کرد: در نظر داریم در صورت صالحدید مدیریت شبکه، فصل 
این مسابقه در جزایر و شهرهای دیگری همچون  بعدی  های 
های  ظرفیت  شناسایی  به  تا  شود  برگزار  و..  چابهار   اروند، 

اقتصادی و اجتماعی آن ها بیانجامد.

جلد دوم »سیره نامه امیرالمؤمنین« 

ترجمه و منتشر شد

ترجمه »سیره نامه  اولین جلد  انتشار  از  ماه  از گذشت چند  پس 
امیرالمؤمنین« تألیف علی کورانی عاملی، حاال ترجمه جلد دوم این 

کتاب نیز توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.
دوم  جلد  مترجم  بین الملل  نشر  و  چاپ  شرکت  ایرنا  گزارش  به 
ابوالقاسم حسینی )ژرفا( است.  کتاب، همانند جلد نخست، سید 
جلد دوم دربردارنده حوادث روزگار خالفت سه حاکم پس از پیامبر 
و نقش حضرت امیر در این حوادث، چگونگی روی آوردن مردم به 
امیرالمؤمنین علی برای حکومت و همچنین سیره حکومتی ایشان 

است.
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جلسه هماهنگی مراسم 13 آبان شهرستان 
فرماندار،  احمدی  حضوردکتر  با  رباط کریم 
حجت االسالم والمسلمین ترابی امام جمعه، 
شهرستان  سپاه  فرمانده  شهیری  سرهنگ 
فرمانده  حسینی  سرهنگ  رباط کریم 
شهر  جمعه  امام  الیانسب  پرند،  شهر  سپاه 
نصیرشهر، حسینی مدیر آموزش و پرورش، 
ودیگر  کریم  ورباط  نصیرشهر  شهردار 

مسولین شهرستان برگزار شد.
به گزارش اتفاق روز از فرمانداری رباط کریم؛ 
جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم اهلل 13 آبان  
در دفتر امام جمعه شهرستان رباط کریم  با 
حضور فرماندار ودیگر مسئولین دستگاه های 

متولی و تشکل های مردمی برگزار شد. 
این  در  رباط کریم  فرماندار  احمدی  امید 
برای  مردم  آحاد  از  دعوت  ضمن  جلسه 
یوم  کرد:  اظهار  راهپیمایی  این  در  شرکت 
استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  آبان   13 اهلل 
است و تمامی اقشار جامعه، دانش آموزان، 
آفرینی  نقش  باید  مساجد  و  دانشگاهیان 
بیشتری در این روز استکبار ستیزی داشته 

باشند. 
برای ضربه  وقت  هیچ  :دشمنان  افزوده  وی 
دارند  نمی  بر  دست  اسالمي  ایران  به  زدن 
خود  خوب  عملکرد  با  مسئولیم  ما  وهمه 

نقشه دشمن را خنثی کنیم. 

احمدی در ادامه بیان داشت:گروها وادارات 
شهرستان باید با برنامه ریزی خوب روز 13 
برگزار  قبل  سال های  تر  شکوه  با  را  آبان 

کنند. 
جمعه  امام  جلسه  این  در  همچنین 
:انقالب ماهیت  شهرستان رباط کریم گفت 
این  تجلی  و13ابان  دارد  ستیزی  استکبار 

استکبار ستیزی است. 
بیان  ترابی  والمسلمین  االسالم  حجت   
داشت: آمریکا به تعبیر امام ام الفساد غرب 
در  هم  عده  ویک  است  ما  دائمی  ودشمن 
استکبار  شعار  که  کنند  می  تالش  کشور 
شعار  شعار  این  ولی  شود  حذف  ستیزی 
اسالمی  کشورهای  ودیگر  ملت  محوری 

استکبار ستیز خواهد ماند. 
اغتشاشات  و  :آشوب ها  افزود  ادامه  وی در 
جاسوسی  سرویس های  هدایت  با  اخیر 

آمریکا، انگلیس و اسرائیل صورت گرفت. 
روز  آبان   13 راهپیمایی  است  گفتنی 
صبح   1۰:3۰ جمعه)14۰1/۸/13(ساعت 
مصالی  سمت  به  دادگستری  چهارراه  از 
نموده  حرکت  “ره”  خمینی  امام  بزرگ 
حجت  امامت  به  جمعه  شکوه  با  نماز  و 
االسالم والمسلمین ترابی امام جمعه محترم 

شهرستان اقامه خواهد شد.
عزیز اهلل نظری

جلسه هماهنگی مراسم 13 آبان شهرستان 
رباط کریم با حضور فرماندار برگزار شد

به گزارش خبرنگار اتفاق روز ؛ با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ، 
االسالم  ، حجت  فرماندار  احمدی  امید 
رباط  شهرستان  مردم  نماینده  نوروزی 
کریم در مجلس شورای اسالمی چندین 
چمن  زمین  جمله  از  ورزشی  طرح 
اعتبار  با  آباد  وهن  روستای  مصنوعی 
1۰۰ میلیارد ریال که بیش از 11 سال 
پروژه به صورت نیمه کاره رها شده بود ، 
زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال فجر 
آدران با میزان اعتبار شش میلیارد ریال 
و مرکز سمن مهر ماندگار مرکز مشارکت 

های جوانان افتتاح شد.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  جوادی  علی 
مرکز  افتتاح  مراسم  در  تهران  استان 
گفت:  جوانان  اجتماعی  های  مشارکت 
جوانان  اجتماعی  های  مشارکت  مرکز 
در شهرستان رباط کریم که با ظرفیت 
شکل  کریمان  دیار  ثمن  تالش  با  و 
برای  محلی  به  است  قرار  است،  گرفته 
نسل  تا  شود  ایجاد  آنها  آمدن  هم  گرد 
جوان مطالب و موضوعات خود را بازگو 

و بیان کنند.
و  ورزش  اداره  وظیفه  افزود:  وی 
جامعه  از  حمایت  جوانان  نمایندگان 
قهرمانی  ورزش  توسعه  و  ورزش 
موضوعات  و  ورزشی  های  زیرساخت 
مرتبط با جامعه و مسئولین جوانان است 
کار  اولویت  در  اجتماعی  مراکز  ایجاد  و 
این اداره قرار دارد تا موضوعات و مسائل 

جوانان بررسی، پیگیری و حل شود.
تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
در  مردم  مشارکت  میزان  به  اشاره  با 

اگر  افزود:  و  کرد  تاکید  موضوعات  حل 
موضوعات جامعه بر اساس ساختارهای 
گروه های مردمی و جهادی شکل بگیرد 
جوانان  درحوزه  بهتری  بسیار  اتفاقات 
خواهد افتاد و امروز یکی از افتخارات و 
توفیقات این دولت این است که خیلی 
از موضوعات توسط خود مردم حل می 

شود.
مردم  های  سازمان   : کرد  بیان  جوادی 
نهاد یکی از توانایی های مردمی است که 
در کنار خیریه ها و گروه های جهادی، 
موضوعات مرتبط با جامعه و جوانان را 

بررسی و پیگیری می کنند.
افتتاح  حاشیه  در  کریم  رباط  فرماندار 
خدمات  از  تقدیر  ضمن  ها  پروژه  این 
دست اندرکاران ورزشی استان تهران و 
کریم  گفت:رباط  کریم  رباط  شهرستان 
در حوزه  انسانی  های  لحاظ ظرفیت  از 
ورزش یکی از قطب های ورزشی استان 
تهران است که توانسته ورزشکاران خوبی 
در سطح المپیک و ملی پرورش وتحویل 

جامعه دهد.
را  افراد  و جسم  روح  ورزش  افزود:  وی 
مسئوالن  است  الزم  و  کند  می  تقویت 
ورزشی  های  زیرساخت  تقویت  برای   ،

شهرستان گام مثبت بردارند.
در  ورزش  به  توجه  گفت:  احمدی 
های  رشته  تقویت  موجب  شهرستان 
ورزشی می شود و مسائل و نواقصی در 
تمام  باید  که  دارد  وجود  ورزش  حوزه 
توان خود را در صدد رفع این نواقص به 

کار بگیریم
خبرنگار : ناهید کریمی

مرکز مشارکت های اجتماعی جوانان 
و چندین طرح ورزشی در شهرستان 

رباط کریم افتتاح شد

خبر

شهر  شورای  رییس  طباطبایی 
پایانه  از  بازدید  طی  مالرد 
بزودی  گفت:  مالرد  اتوبوسرانی 
در  زیرساختی  بزرگ  تحوالت 
نقل عمومی شهر  ناوگان حمل و 

مالرد رخ خواهد داد
روز،  اتفاق  خبرنگار  گزارش  به 
حسنی  طباطبایی  محمد  سید 
طی  مالرد  شهر  شورای  رییس 
شهر  اتوبوسرانی  پایانه  از  بازدید 
تدریجی  فرسودگی  افزود:  مالرد 
افزایش  و  نقل  و  حمل  وسایل 
فشار اقتصادی بر دوش شهروندان 
و  نوسازی  به  نیاز  شدت  بیانگر 
نقل  و  حمل  ناوگان  بهسازی 

عمومی است
ناوگان  نوسازی  ضرورت  بر  وی 
حمل و نقل عمومی تاکید کرد و 
گفت:مسائل حوزه حمل و نقل، به 
عنوان یکی از پیش نیازها و ارکان 
بوده  ناپذیر  انکار  شهری  توسعه 
همت  به  که  دارد  فوریت  قید  و 

در   ، شهری  مدیریت  مجموعه 
آینده نزدیک تحوالت زیرساختی 
بزرگی در راستای نوسازی ناوگان  
مالرد  شهر  عمومی  نقل  و  حمل 

رخ خواهد داد

وی در ادامه بیان داشت: شورای 
مستمری  تالش  شهر  اسالمی 
نیاز  با  متناسب  خدمات  ارائه  در 
شهروندان می نماید و همشهریان 
منتظر خبرهای خوبی درخصوص 

عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
درآینده نزدیک باشند

شهرستان مالرد با 6۰۰ هزار نفر 
تهران  استان  غرب  در  جمعیت 

واقع شده است

توسعه حمل و نقل شهری:

  تحوالت بزرگ زیرساختی در نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر مالرد در آینده نزدیک

خبر
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هشدار ایران:تحقیقات سازمان ملل درچارچوب قطعنامه۲۲31 

از پهپادهای ادعایی در اوکراین غیرقانونی است
نوشتار

نماینده  و  سفیر  ایروانی  امیرسعید   
داد:  هشدار  ملل  سازمان  در  ایران  دائم 
تحقیقات سازمان ملل در مورد ادعاهای 
پهپادها  از  استفاده  به  مربوط  اساس  بی 
قطعنامه  چارچوب  در  اوکراین  در جنگ 
سازمان  این  و  است  قانونی  غیر   ۲۲31
غربی  کشورهای  منویات  براساس  نباید 

عمل کند.
به گزارش ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 
تاکید  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان 
کنند  می  تالش  غربی  کشورهای  کرد، 
و گمراه کننده  نادرست  تفاسیر  براساس 
و  امنیت  شورای   ۲۲31 قطعنامه  بین 
اوکراین  جنگ  در  پهپادها  از  استفاده 
درحالیکه  کنند،  برقرار  ساختگی  ارتباط 
قطعنامه ۲۲31 نه صادرات سالح را منع 
کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور 
این  انجام  برای  را  و ظرفیت الزم  العمل 

تحقیقات داده است.
سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  و  سفیر 
ملل  با ارسال نامه ای مستدل به آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس 
رونوشت  که  سازمان  این  امنیت  شورای 
 ۲۲31 قطعنامه  کننده  تسهیل  به  آن 
مواضع  است،  شده  ارسال  نیز  ایرلند(   (
مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  صریح 
شده  وارد  اساس  بی  ادعاهای  و  اتهامات 
)آلمان  اروپا  اتحادیه  تروئیکای  سوی  از 
،انگلیس،فرانسه( وآمریکا در مورد استفاده 
جنگ  در  ایران  به  متعلق  پهپادهای  از 

اوکراین را تشریح کرد.
 دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل در این نامه تصریح کرد که 
آمیز است که آمریکا و سه کشور  طعنه 

اروپایی در نامه های خود ایران را به نقض 
امنیت  شورای  قطعنامه  از  خاصی  بند 
سازمان ملل متهم می کنند، در حالیکه 
تعهدات  همه  فاحش  نقض  به  خود  آنها 
می  ادامه  قطعنامه  همان  تحت  حقوقی 
تعهد، خروج  نقض  این  بارز  مثال  دهند. 
غیر قانونی ایاالت متحده از توافق هسته 
ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال 
به عنوان اهرمی برای چانه زنی می باشد. 
قواعد  فاحش  و  آشکار  نقض  که  اقدامی 
آمره حقوق بین الملل، منشور ملل متحد 
و قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت محسوب 

می شود .
اسالمی  جمهوری  دائم  نماینده  و  سفیر 
آمریکا  کرد:  تاکید  نامه  این  در  ایران 
از  تا  اند  کرده  تالش  اروپا  تروئیکای  و 
انتشار اطالعات نادرست ، مطالب  طریق 
نادرست  های  زنی  ،گمانه  غیرمستند 
و  سرانه  خود  کننده،  گمراه  تفاسیر  و 
امنیت  ۲۲31شورای  قطعنامه  از  ناقص 
سازمان ملل، بین این قطعنامه و استفاده 
ارتباط  اوکراین  درگیری  در  پهپادها  از 
طریق  این  از  تا  کرده  برقرار  ساختگی 
ادهای بی أساس خود را علیه جمهوری 

اسالمی ایران را توجیه کنند.
در  ملل   سازمان  در  ایران  دائم  نماینده 
ادامه با اشاره به سبک و سیاق و عبارت 
های  نامه  مشابه  و  یکسان  پردازی 
دولت  نامه  با  امریکا  و  اروپا  تروئیکای 
امر  این  که  است  کرده  تاکید  اوکراین، 
و  گمانه زنی در مورد تالش حیله گرانه 
پیشبرد  برای  شده  سازماندهی  مزورانه 
ها  نامه  نویسندگان  سیاسی  کار  دستور 
را افزایش می دهد. این امر شامل تفسیر 
قطعنامه  از  سرانه  خود  و  کننده  گمراه 

۲۲31 می باشد که با روح و نص صریح 
قطعنامه مغایر بوده و استقالل، بی طرفی 
و کارکرد حرفه ای دبیرخانه سازمان ملل 

را نیز تضعیف می کند.
اسالمی  جمهوری  دائم  نماینده  و  سفیر 
مورخ  نامه  در  که  همانگونه  افزود،  ایران 
۲۷ مهرماه)1۹ اکتبر( خود توضیح دادم 
پاراگراف  در  شده  ذکر  ،محدودیتهای 
۲۲31بطور  Bقطعنامه  ضمیمه  و6   ۵
یافته  پایان   ۲۰۲۰ اکتبر   1۸ در  رسمی 
اقدامات  از  از آن زمان هیچکدام  است و 
انتقال  یا  و  عرضه  تامین،  شامل  ایران 
با دیگر کشورها  اقالم مرتبط  یا  و  سالح 
تحت محدودیتهای قطعنامه ۲۲31 نبوده 
 4 پاراگراف  نقض  ادعای  بنابرین،  است. 
اشتباه  یک   ۲۲31 Bقطعنامه  ضمیمه 
و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است 
این  و نص  و روح  مفاد  با  تناقض  که در 
به  پاراگراف  این  شود.  می  محسوب  بند 
،مواد  اقالم  محدودیتهای  به  روشن  طور 
تجهیزات، کاالها و فناوری اشاره می کند 
که می تواند به توسعه مرتبط با سالحهای 
رابطه  این  در  که  کند،  کمک  ای  هسته 
عرضه  و  تولید  را  اقالم  این  هرگز  ایران 
نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه 

آن ندارد.
ایران  اسالمی  جمهوری  ارشد  دیپلمات 
در سازمان ملل  در خصوص درخواست 
تروئیکای اروپا و آمریکا از دبیرخانه برای 
قطعنامه  چارچوب  در  تحقیقات  انجام 
۲۲31 برای ارزیابی نوع پهپادهای استفاده 
شده در درگیری در اوکراین ، تاکید کرده 
مبنای حقوقی  هیچ  قطعنامه ۲۲31  که 
فراهم  تحقیقات  اینگونه  انجام  برای 
نکرده است. عالوه براین و مهمتر از آن، 
رئیس   ۲۰16 ژانویه   16 مورخ  یادداشت 
اجرای  در  مرتبط  وظایف  امنیت  شورای 
ذکر  اصول  با  ارتباط  در  بویژه  قطعنامه، 
این   B پاراگراف ۲و ۷ ضمیمه  در  شده 

قطعنامه ۲۲31 را مشخص کرده است.
یادداشت،  این  براساس  افزود:  ایروانی 
وظایفی نظیر رصد اجرای قطعنامه، پاسخ 
سازمانهای  و  عضو  دولتهای  سئواالت  به 
قطعنامه  اجرای  در خصوص  المللی  بین 
و مهمتر از آن، پاسخ صحیح به اطالعات 
با  مغایر  ادعائی  اقدامات  درخصوص 
امنیت  باید توسط خود شورای  قطعنامه 

انجام شود.
ایران  اسالمی  جمهوری  ارشد  دیپلمات 

این  براساس  همچنین  داشت:  اظهار 
در  ملل  سازمان  دبیرخانه  از  یادداشت، 
و  کننده  تسهیل  به  کمک  برای  صورتی 
امنیت جهت  شورای  علنی  غیر  جلسات 
می  درخواست   ۲۲31 قطعنامه  اجرای 
ورودی  ارتباطات  همه  مدیریت  که  شود 
و خروجی مرتبط با اجرای قطعنامه، پیش 
توجیه  و  ها  ،سخنرانی  مکاتبات  نویس 
اجرای  با  مرتبط  کننده  تسهیل  کردن 
قطعنامه، حفظ و نگهداری همه اطالعات 
و مدارک مرتبط با کار شورای امنیت برای 
اجرای قطعنامه و دیگر خدمات اداری و 
درخواست  بواسطه  وظایف  دیگر  انجام 
اجرای  از  حمایت  برای  امنیت  شورای 

قطعنامه را به عهده داشته باشد. 
در  ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده 
این نامه تاکید کرد: بر این اساس هرگونه 
سوء استفاده از وظایف ذکر شده در مورد 
تحقیقات  جمله  از  و   ۲۲31 قطعنامه 
درخواستی غیر قانونی است و نقض صریح 
شود.  می  محسوب  دبیرخانه  کار  دستور 
و به تبع آن، هرگونه یافته ای که ناشی 
از تحقیقات غیر قانونی مذکور باشد، بی 

اعتبار و باطل است.
همچنین  ملل  سازمان  در  ایران  سفیر 
الذکر،  فوق  موارد  به  توجه  با  کرد  تاکید 
خصوص  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقدامی  یا  تحقیقات  هرگونه  اجرای 
هشدار  غربی  دولتهای  خواست  براساس 
می  ملل  سازمان  دبیرکل  از  و  داده 
این  انجام  از  ممانعت  بر  عالوه  خواهد 
وظایف نادرست توسط دبیرخانه از درج و 
گزارش چنین درخواست های غیرقانونی 
در گزارش بعدی دبیرکل در مورد اجرای 

قطعنامه ۲۲31 خودداری نماید.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
مغرضانه  مواضع  و  ادعاها  نامه  این  در 
برخی کشورهای غربی، بویژه اتهامات بی 
أساس نمایندگان فرانسه، انگلیس، آلمان، 
اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا  همراه  به 
به  پهپاد  فروش  ادعای  مورد  در  ایران 
روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین که 
در نشست روز جمعه گذشته،۲۹ مهرماه، 
و  رد  قویا  را  شد،  مطرح  امنیت  شورای 

محکوم کرد.
سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  و  سفیر 
این  پایان درخواست کرد  ملل متحد در 
نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و 

منتشر شود.

خبر

وزیر نفت در نشست وزارتی جی ئی سی اف:

تحریم مهم ترین دارندگان ذخایر گاز پیامد غیرقابل 
جبرانی دارد

نوشتار

مهم ترین  تحریم  تاثیر  نفت  وزیر   
غیرقابل  را  گاز طبیعی  دارندگان ذخایر 
تحقق  معتقدم  گفت:  و  دانست  جبران 
صفر،  کربن  انتشار  با  جهانی  زیست بوم 
منابع  تأمین  سیاسی،  اراده  بدون 
و  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری  مالی، 
همکاری های علمی و فناورانه جدی همه 
ذی نفعان در حد شعار باقی خواهد ماند.

اوجی  جواد  نفت،  وزارت  از  نقل  به 
وزارتی  نشست  بیست وچهارمین  در 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
اینکه  بیان  با  قاهره  در  )جی ئی سی اف( 
گاز طبیعی نقشی مهم و تعیین کننده  در 
دوران گذار انرژی به عهده دارد و به دلیل 
توانایی  از  زیستی،  محیط  مزیت های 
دیگر  جایگزینی  برای  خیره کننده ای 
سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ، 
برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این، 
تعریف  و  حجم  افزایش  اهمیت  به  نظر 
ضروری  طبیعی،  گاز  جدید  مسیرهای 
دستورکار  در  نو  سیاست هایی  است 

اعضای مجمع قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همسو با افزایش صرفه 
اقتصادی و گسترش تجارت گاز طبیعی 
توسعه  حال  در  کشورهای  است  الزم 
فناوری های  در  توسعه یافته،  به ویژه  و 
مرتبط با تجارت گاز از جمله فناوری های 
و  کنند  توجه جدی  ال ان جی  با  مرتبط 
با  مرتبط  فناوری های  در  انحصارزدایی 
تجارت گاز را به عنوان یک اصل بپذیرند، 
از  استفاده  دیگر،  سوی  از  کرد:  تصریح 
مهم ترین  تحریم  و  سیاسی  ابزارهای 
پیامدهای  طبیعی،  گاز  ذخایر  دارندگان 
غیرقابل جبرانی بر محیط زیست خواهد 
داشت و سبب خواهد شد تحقق اهداف 
توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد 

مقدور نباشد.
وزیر نفت افزود: اجتناب از اقدام های که 
ناگواری  پیامدهای  با  را  بشری  جامعه 
مسیر  در  مانعی  و  کرد  خواهد  روبه رو 
تجارت گاز طبیعی به عنوان یک سوخت 
باید  که  است  دیگری  اصل  است،  پاک 
سیاست های  باشد.  کشورها  توجه  مورد 
اصل  دو  از  حمایت  در  مجمع  این 
توسعه  بر  قابل توجهی  تأثیر  یادشده، 
تجارت جهانی گاز طبیعی و تأمین منافع 

اقتصادی این مجمع خواهد داشت.
محیط  به  جی ئی سی اف  توجه  ضرورت 

زیست
اوجی بر ضرورت توجه به مسائل محیط 
نیاز  اینکه  بیان  با  و  کرد  تأکید  زیستی 

موضوع  به  عضو  کشورهای  توجه  است 
تولید  فرآیند  از  تولیدی  کربن  کاهش 
کرد:  اظهار  شود،  معطوف  طبیعی  گاز 
به عنوان فردی که سال ها در بخش گاز 
مدیریتی  و  مهندسی  فعالیت های  ایران 
کرده ام، باور دارم این امر با توجه به اراده 
سیاسی و توانمندی های فنی و مهندسی 

موجود امکان پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه الزم است کشورهای 
در حال توسعه و به ویژه توسعه یافته به 
بهره برداری  نو نظیر جذب،  فناوری های 
گاز  نشت  کاهش  کربن،  و ذخیره سازی 
جدی  توجه  آبی  هیدروژن  یا  و  متان 
فناوری های  خوشبختانه  افزود:  کنند، 
تولید  چرخه  از  کربن  کاهش دهنده 
دارند.  قرار  ما  دسترس  در  طبیعی  گاز 
با  جهانی  زیست بوم  تحقق  معتقدم 
سیاسی،  اراده  بدون  صفر،  کربن  انتشار 
در  سرمایه گذاری  مالی،  منابع  تأمین 
و  علمی  همکاری های  و  زیرساخت ها 
حد  در  ذی نفعان،  همه  جدی  فناورانه 

شعار باقی خواهد ماند.
و  حفظ  در  جی ئی سی اف  کلیدی  نقش 

ارتقای امنیت جهانی انرژی
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
عضو  کشورهای  راهبردی  جایگاه 
 ۵۰ نزدیک  سهم  و  جی ئی سی اف 
گاز  جهانی  صادرات  سبد  در  درصدی 
قابلیت ها  توان،  است  الزم  ال ان جی،  و 
تقویت  مجمع  نیاز  مورد  تمهیدهای  و 
هم افزایی  ارتقای  کرد:  اظهار  شوند، 
حفظ  سبب  جمعی،  هماهنگی های  و 
عرضه  امنیت  از  صیانت  و  اعضا  منافع 
با  می شود.اوجی  طبیعی  گاز  جهانی 
متعدد  چالش های  وجود  با  اینکه  بیان 

اخیر،  سال های  در  گاز  جهانی  بازار  در 
اساسنامه  چارچوب  در  جی ئی سی اف، 
شده  موفق  خود،  بلندمدت  راهبرد  و 
همکاری ها  و  هماهنگی ها  همفکری ها، 
افزود:  کند،  تقویت  مجمع  این  در  را 
این تمهیدات راهبردی سبب شده است 
مجمع بتواند نقش کلیدی خود در حفظ 
و ارتقای امنیت جهانی انرژی در دوران 
ایفا  به خوبی  را  پساکووید  و  کووید-1۹ 

کند.
و  طوالنی  مسیری  ما  وی،  گفته  به 
که  داریم  پیش رو  نااطمینانی ها  از  مملو 
همکاری  و  همبستگی  ارتقای  مستلزم 

بیشتر اعضای مجمع است.
ارتقای  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
گاز  جهانی  بازارهای  در  مجمع  جایگاه 
امنیت  تأمین  در  مؤثرتر  نقش  ایفای  و 
توسعه  و  رشد  برای  جهان،  انرژی 
ضرورتی  توسعه،  حال  در  کشورهای 
اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: بر این 
و  همفکری ها  می کنم  پیشنهاد  اساس 
در  مجمع  اعضای  جمعی  همکاری های 
فنی«  و  مدیریتی  »راهبردی،  سطوح 
ارتقا یابند. معتقدم تبادل تجارب موفق 
میان کشورهای عضو در سطوح یادشده 

در این میان اهمیتی بسزا دارد.
اوجی با یادآوری اینکه جمهوری اسالمی 
ابتکار  چارچوب  در  دارد  آمادگی  ایران 
ویژه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
در خدمت  طبیعی  »گاز  عنوان  با  ایران 
کرونا«  از  دوران پس  در  اقتصاد جهانی 
مجمع  سران  اجالس  ششمین  در  که 
نقش  ایفای  شد،  مطرح  قطر  دوحه  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کند، 
صاحبان  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان 

ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و از 
بزرگ ترین دارندگان شبکه توزیع داخلی 
گاز طبیعی دنیا، برای هرگونه همکاری 
در بخش های اکتشاف، حفاری، توسعه، 
بهره برداری و توزیع گاز طبیعی آمادگی 

دارد.
وی گفت: تحقق این امر، مستلزم ارتقای 
قابلیت های  و  راهبردی  و مدیریت  توان 
فنی  و مهندسی است که در این زمینه، 
مشترک  سرمایه گذاری های  تشویق 
ایفا می کند.  برجسته  نقشی  بین المللی، 
از  این راهبرد، راهبردی جمعی است و 
طریق آن، توان فناورانه کشورهای عضو 
گاز  صنعت  توسعه  زنجیره  در  مجمع 

طبیعی تقویت می شود.
وجود  با  ایران  قابل توجه  پیشرفت 

تحریم ها
جهان  گاز  صنعت  توسعه  نفت  وزیر 
گاز  تقاضای  و  عرضه  امنیت  تحقق  و 
مستلزم  را  جهانی  بازارهای  در  طبیعی 
تجارت  از  و سیاست زدایی  صلح جهانی 
این  بر  کرد:  اظهار  و  دانست  انرژی 
یکجانبه  تحریم  هرگونه  اعمال  اساس، 
یا چندجانبه بر هریک از اعضای مجمع 
اصول  با  تعارض  در  سیاسی  اقدامی  را 
مخالف  و  بین الملل  حقوق  موازین  و 

عقالنیت اقتصادی ارزیابی می کنیم.
اوجی با بیان اینکه قربانیان به مخاطره 
عادی  مردم  انرژی،  امنیت  انداختن 
توسعه  حال  در  کشورهای  به ویژه  و 
با  که  است  آن  واقعیت  افزود:  هستند، 
ظالمانه  و  یک جانبه  تحریم های  وجود 
بر  تکیه  با  است  توانسته  ایران  آمریکا، 
توان داخلی و توسعه بازارهای خارجی، 
به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد.

شهرستان  آب  منابع  سرپرست 
رباط کریم با دکتر احمدی فرماندار 
شهرستان پیرامون تأمین منابع آبی 
کشاورزان دیدار کرد. در این دیدار 
منابع  گفت:  رباط کریم  فرماندار 
در  و سطحی  زمینی  زیر  های  آب 
وهمه  است  یافته  کاهش  کشور 
آبی  منابع  لحاظ  از  کشور  مناطق 
با  هم  افراد  ویکسری  نیست  خوب 
ایجاد چاه های غیر مجاز بی نظمی 
زیرزمینی  هایی  سفره  شدن  وکم 
افزود  وی  آوردند.      بوجود  را 
اعتبارات  جذب  بدنبال  باید  :ما 
رفع  جهت  هایی  طرح  اجرای  و 
منطقه  در  کشاورزی  آب  مشکل 
رباط کریم  فرماندار  باشیم.      

گفت:شهر پرند سر ریز جمعیت نه 
برای استان تهران بلکه برای کشور 
شده است ومنابع آب مصرفی شهر 
می شود  تأمین  دیگر  مناطق  از 
حلقه  یک  دارای  حتی  شهر  واین 
امید احمدی  چاه هم نیست.      
بیان داشت :آب منطقه ای اقدامات 
حفاظت  در  تاثیرگذاری  و  جامع 
برنامه  و  موجود  آبی  منابع  از 

آبهای  مصرف  در  صحیح  ریزی 
شهرستان  زیرزمینی  و  سطحی 
گفت:  ادامه  در  وی  دهد.    انجام 
مطمئن  آب  تامین  با  آب  شرکت 
منطقه  کشاورزان  برای  پایدار  و 
شرایط مساعدی را برای کشاورزی 
شهرستان فراهم کند وبرای تامین 
در  کند.    تالش  شهرستان  منابع 
زحمتکش  مهندس  نشست  این 

شهرستان  آب  منابع  سرپرست 
آبی  نیازهای  پیرامون  کریم  رباط 
تامین  موافقت  همچنین  و  منطقه 
تصفیه  از  صنعتی  واحدهای  آب 
و  زحمات  دادواز  هاخبر  خانه 
به  شهرستان  فرماندار  پیگیریهای 
در  همراهی  و  هماهنگی  جهت 
تامین  آب  منابع  جامع  مدیریت 

حقابه کشاورزان قدردانی نمود.

دیدار  سرپرست منابع آب شهرستان رباط کریم با فرماندار خبر
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